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Lei Municipal Nº 2144/13

Ano XIX

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº. 2301/2014
SÚMULA: “Estabelece normas para os estacionamentos
explorados por particulares e dá outras providencias”.
Autor: Vereador Elias Rodovanski
A Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava, Estado do
Paraná aprovou e eu, Prefeito do Município de Guarapuava,
sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Os estacionamentos explorados por particulares são
obrigados a manter à sua entrada, em local externo visível,
com iluminação artificial à noite, placa ou painel, de tamanho
que permita fácil leitura, contendo, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o preço, cobrado pelo estacionamento, por tipo de veículos
e por período de uso.
II - o estacionamento se responsabiliza pelos danos causados
ao veículo, por furto, roubo ou acidente, e se mantém seguro
de responsabilidade civil para cobertura desses eventos.
lll - A placa ou painel a que se refere este artigo deve conter,
também, referência a presente lei, pelo seu número e data.
Art.2º. O registro de entrada e saída dos estacionamentos
será feito por meio mecânico ou eletrônico, fornecendo-se
comprovante autenticado ao usuário.
Parágrafo Único - O comprovante a que alude este artigo
será numerado e conterá o horário de entrada do veículo e o
número de sua placa.
Art.3º. Ficam os estacionamentos particulares de Guarapuava
obrigados a adotar o sistema de cobrança por tempo fracionado,
em parcelas de 10 minutos, durante o período de permanência
dos veículos.
§1º. Por estabelecimento particular entende-se o estabelecimento comercial destinado à permanência temporária de veiculos
motorizados, mediante a pagamento de valor equivalente ao
período de permanência, ainda que exercendo atividade subsidiária a outro estabelecimento comercial.
§2º. O sistema de cobrança fracionada terá como base parcelas
de 10 (dez) minutos, sendo o valor de cada parcela estipulado
pela divisão do valor cobrado pelo período de 1 (uma) hora por
6 (seis).
§ 3º. O cálculo do valor a ser cobrado dos motoristas será feito
multiplicando-se o número de parcelas de 10 (dez) minutos
de permanência, pelo valor encontrado conforme o parágrafo
anterior.

Nº 928

Art.3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Art.4º. No caso de período de permanência compreender
parcela que não inteire 10 (dez) minutos, a cobrança será feita
segundo a fórmula de arredondamento aritmético, da seguinte
forma:
I – A parcela de tempo inferior ou igual a 09 (nove) minutos e 59
(cinqüenta e nove) segundos, será considerada como estadia
de 10 minutos a ser cobrado pela permanência dos veículos.
II – A parcela de tempo superior ou igual a 05 (cinco) minutos
e 00 (zero) segundos, será considerada como uma parcela de
10 minutos inteira para o cômputo do valor a ser cobrado pela
permanência dos veículos.
Art.5º. Os estacionamentos particulares em funcionamento
no município deverão apresentar, junto ao aviso do valor a
ser cobrado pelo período de permanência equivalente a 01
(uma) hora, o valor a ser cobrado pelo período de permanência
equivalente a 10 (dez) minutos.
Parágrafo Único – A forma de veiculação da informação do
valor a ser cobrado pelo período equivalente a 10 (dez) minutos
deverá ter as mesmas dimensões, formato e tamanho de fonte
que integram o aviso do valor a ser cobrado pelo período de
permanência equivalente a 01 (uma) hora, tornando possível
sua fácil e ampla visualização pelo público.
Art.6º. 0 interessado só terá aprovação para expedição ou
renovação do alvará de Licença e Funcionamento Regular, se a
propriedade possuir as mínimas condições físico/funcionais de
instalação, tais como: portão de acesso seguro com luz “piscapisca” e campainha de alerta, Box ou sala para o recepcionista
ou guardião, sinalização interna e outras de menor importância.
Art.7º. As infrações ao disposto nesta lei sujeitam o infrator
à multa equivalente a cinquenta por cento (50%) da Unidade
Fiscal Municipal - UFM, por dia, após notificação, até a correção
da irregularidade.
Art.8º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 18 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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LEI Nº. 2302/2014

                          
SÚMULA: “Amplia o Perímetro Urbano da Sede do Distrito de
Palmeirinha, neste Município”.
A Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava, Estado do
Paraná aprovou e eu, Prefeito do Município de Guarapuava,
sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica ampliado o Perímetro da Área Urbana da Sede
do Distrito de Palmeirinha, passando a ser descrito com os
seguintes limites e confrontações: Fica delimitado por um
polígono irregular, e tem como Ponto Primordial, o vértice
formado entre uma cerca de divisão interna da propriedade da
Madeireira Nacional S/A VGA ou quem de direito, localizada
junto à estrada que liga Palmeirinha a Gramados, e a Faixa
de Domínio da Rodovia PR-466, a 15,58 KM da Rodovia BR277, onde se localiza o Trevo de Acesso Principal da Sede
do Distrito de Palmeirinha; segue pela Faixa de Domínio da
Rodovia PR-466, em direção a Guarapuava, confrontando com
a propriedade da Manasa ou quem de direito, até encontrar
uma cerca de divisa, nas distâncias de 71,84m (setenta e um
metros), 98,06m (noventa e oito e seis metros) e 217,01m
(duzentos e dezessete e um metros) e azimutes 122º 44’ 05”,
116º 42’ 24” e 112º 18’ 26”, respectivamente; segue, cruzando
a referida rodovia, na distância de 385,65m (trezentos e oitenta
e cinco e sessenta e cinco metros) e azimute 195º 31’ 28”, até
encontrar um ponto localizado a 100,00m (cem metros) - a rumo
074º 28’ 32” SE - do Marco/Ponto de Apoio, também conhecido
como Vértice 9 - Trecho Ilha das Flores, localizado na área
interna do Cemitério Municipal da Palmeirinha, materializado
pelo antigo Instituto de Terras, Cartografia e Florestas - ITCF
(hoje, Instituto de Terras, Cartografia e Geociências - ITCG,
vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – SEMA), ano 1991, com as seguintes coordenadas,
no Sistema Universal Transversa de Mercator - UTM, E =
445.340,248 m; N = 7.207.083,836 m; H = 1.155,450 m; Datum
H: SAD 69; segue por uma linha paralela ao alinhamento
predial SE da Rua Manoel Moreira de Campos, a 428,00m
(quatrocentos e vinte e oito metros) da mesma, numa distância
de 472,21m (quatrocentos e setenta e dois e vinte e um
metros) e Azimute 196º 58’ 00”; segue por uma linha paralela
ao alinhamento predial SW da Rua Antonio França, a 200,00m
(duzentos metros) da mesma, numa distância de 1024,65m
(mil e vinte e quatro e sessenta e cinco metros) e Azimute 286º
10’ 21”; segue por uma linha paralela ao alinhamento predial
NW da Rua Eugênio Branco, a 100,00m (cem metros) da
mesma, numa distância de 595,66m (quinhentos e noventa e
cinco e sessenta e seis metros) e Azimute 016º 57’ 56”; segue
por uma linha paralela ao eixo da Rua Anibal Virmond, na altura
do Quadro Urbano Velho, a 100,00m (cem metros) do referido
eixo, sentido Campina do Simão, numa distância de 523,63
metros e Azimute 287º 09’ 05”; segue numa distância de
200,00m (duzentos metros) e Azimute 017º 09’ 05”, cruzando
a Estrada que liga Palmeirinha a Campina do Simão; segue,
numa distância de 423,92 metros e Azimute 107º 09’ 05”, agora
em sentido Palmeirinha, até encontrar o Arroio do Monjolo ou
Butiá; segue, por este arroio, sentido jusante, confrontando
com várias propriedades, entre outras, a de Sucessores de
Joaquim Bahls Cordeiro ou quem de direito, nas distâncias de
605,62m (seiscentos e cinco e sessenta e dois metros), 43,35m
(quarenta e três e trinta e cinco metros) e 127,21m (cento e
vinte e sete e vinte e um metros) e Azimutes 349º 51’ 42”; 024º
17’ 57” e 013º 04’ 01”, respectivamente; segue, confrontando,
do lado esquerdo com a propriedade de Boaventura e Pedro
Marcondes de Campos ou quem de direito e, do lado direito
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com a propriedade do Município de Guarapuava (desapropriado
de Haroldo Linhares), na distância de 317,45m (trezentos e
dezessete e quarenta e cinco metros) e Azimute 084º 54’ 32”,
até encontrar o limite da Faixa de Domínio da Rodovia PR466; deste ponto, segue cruzando a referida rodovia, em linha
diagonal, na distância de 60,97m (sessenta e noventa e sete
metros) e Azimute 081º 52’ 33”, chegando ao outro limite da
Faixa de Domínio; segue, por este, sentido Norte do Paraná,
nas distâncias de 65,92m (sessenta e cinco e noventa e dois
metros) e 70,80m (setenta e oitenta metros) e Azimutes 000º
53’ 47” 005º 14’ 37”, respectivamente, até encontrar o Córrego
Campo Novo; segue por este córrego, sentido montante, até
o encontro com o Arroio Bebedouro; segue, por este arroio,
sentido montante, até encontrar uma cerca de divisa; segue,
confrontando por esta cerca, do lado esquerdo com propriedade
de Jorge Zattar ou quem de direito e do lado direito com a
propriedade da Manasa ou quem de direito, na distância de
209,24m (duzentos e nove e vinte e quatro metros) e Azimute
114º 31’ 30”, até encontrar a Estrada que liga Palmeirinha a
Gramados; segue, internamente à propriedade da Manasa ou
quem de direito, nas distâncias de 237,46m (duzentos e trinta
e sete e quarenta e seis metros) e 308,73m (trezentos e oito e
setenta e três metros) e Azimutes 219º 08’ 22” e 227º 37’ 31”,
respectivamente, até encontrar o ponto que deu início a esta
descrição. Abrange o Perímetro Urbano acima descrito, uma
área de 1,91 quilômetros quadrados e uma extensão de 7,39
quilômetros.
Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se o Decreto Nº 168/98, de 21 de dezembro de
1998, sendo este devidamente autorizado pela Lei 827/1998,
de 14 de dezembro de 1998, que anteriormente estabelecia o
Perímetro Urbano da Sede deste Distrito e as disposições em
contrário.
.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 13 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
ANEXO I
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LEI COMPLEMENTAR Nº. 046/2014
SÚMULA: “Dispõe sobre o zoneamento, uso e ocupação do
solo urbano, das áreas urbanas do Município de Guarapuava”.
A Câmara Municipal de Vereadores de Guarapuava, Estado do
Paraná aprovou e eu, Prefeito do Município de Guarapuava,
sanciono a seguinte Lei:
Capítulo I
Do Zoneamento das Áreas Urbanas do Município de
Guarapuava
Art.1º. O zoneamento, constante no anexo I, mapas
1 e 2, parte integrante desta lei, divide a totalidade das áreas
contidas nos perímetros urbanos do município de Guarapuava
em:
I. Zona Central Estendida;
II. Zona de Densificação 1 e 2;
III. Zona de Expansão Controlada;
IV. Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel;
V. Zona de Proteção da Bacia do Rio das Pedras;
VI. Células de Planejamento e Centros de Célula;
VII. Zonas Especiais;
VIII. Zona Industrial;
IX. Zoneamento das áreas urbanas do Distrito de Entre Rios;
X. Zoneamento das áreas urbanas do Distrito de Palmeirinha;
XI. Zoneamento da área urbana do Distrito de Guará;
XII. Zoneamento da área urbana do Distrito de Guairacá.
Parágrafo único. Os zoneamentos correspondentes
aos incisos V, VII, IX, X, XI e XII serão definidos pelo Concidade
e regulamentados através de decreto pelo Executivo Municipal.
.
Seção I
Zona Central Estendida
Art.2º. A Zona Central Estendida se caracteriza pela expansão
do centro tradicional do Distrito Sede e tem seu contorno
delimitado no anexo I, mapa 1, onde as condições de
disponibilidade de infraestrutura permitem maior adensamento.
Art.3º. Suas características de uso e ocupação deverão
concentrar atividades administrativo-institucionais do serviço
público, de passeio, lazer, diversão e cultura, admitindo-se o
uso habitacional e atividades comerciais e de prestação de
serviços, além dos previstos no anexo III.
§ 1º Atividades comerciais e de prestação de serviço que
se caracterizam por serviço e comércio de bairro e que por
definição deveriam localizar-se pelos bairros e células de
planejamento, devem ser redirecionadas para outras zonas
além Zona Central Estendida, podendo ser negado o pleito
na Zona Central Estendida quando desta indicação, analisado
pelo CONCIDADE.
§ 2º A permissão para edificações coletivas é condicionada à
disponibilidade de rede de esgoto, podendo as mesmas ser
horizontais ou verticais.
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Art.4º. O tamanho mínimo de lote permitido para
desmembramentos servidos de infraestrutura básica na Zona
Central Estendida é igual a 250,00 m2, com testada mínima
de 10,00 metros para os lotes de meio de quadra e 325,00 m2
com testada mínima de 13,00 metros para lotes de esquina,
sendo o tamanho máximo de quadra permissível igual a 150,00
metros de extensão.
Art.5º. Poderão ser permitidos loteamentos e desmembramentos
na Zona Central Estendida desde que comprovada a existência
de rede de esgoto ou a execução da infraestrutura completa,
conforme as medidas especificadas nos incisos:
a)
Infraestrutura básica mais rede de esgoto ou
infraestrutura completa:
I.
Lotes de meio de quadra – testada de 6,00 metros e
área de 125,00 m2.
II.
Lotes de esquina – testada de 6,00 metros mais os
recuos frontais obrigatórios e área de 162,50 m2.
III.
Lotes de meio de quadra – testada de 3,00 metros e
área de 125,00 m2 mais a área considerada de acesso, desde
que se trate de constituição de uma única unidade de lote.
§ 1º Não serão permitidos desmembramentos transversais
ao alinhamento predial, previstos apenas quando tratar-se de
condomínio.
§ 2º Para o caso de desmembramento a infraestrutura conforme
item a deverá ser comprovada como existente. O compromisso
de execução de infraestrutura só será utilizado quando de
aceitação de rua para doação e casos de loteamento onde a
infraestrutura a ser executada deverá ser a completa.
Art.6º. Os parâmetros de uso e ocupação são definidos no
anexo II, quadro I e poderão ser acrescidos mediante concessão
onerosa de acordo com critérios definidos nesta lei, no plano
diretor, em legislações ou regulamentações específicas.
Parágrafo único. O pedido de liberação de ultrapassagem
dos parâmetros urbanísticos básicos deverá ser submetido à
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e analisado
pelo CONCIDADE, que deverá observar os seguintes critérios
para avaliação e liberação:
a) potencialidade e disponibilidade da infraestrutura básica e
complementar;
b) análise do sistema viário, sobrecarga, tendências de
localização dos usos e políticas urbanas expressas nos
objetivos do plano diretor;
c) área construída existente na quadra em que o lote se situa;
d) o custo, observada a regulamentação de concessão onerosa.
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Seção II
Zona de Densificação
Art.7º. Zona de Densificação é aquela onde as condições do
meio físico, a disponibilidade ou a proximidade de infraestrutura
e a necessidade de diversificação de uso podem possibilitar
um adensamento maior do que em outras zonas.
§ 1º A Zona de Densificação do Distrito Sede é dividida, para
efeito dos critérios de sua utilização, em Zona de Densificação
1 e 2, constante do anexo I, mapa 1, em função da infraestrutura
instalada e disponível.
§ 2º A permissão para edificações coletivas é condicionada à
disponibilidade de rede de esgoto, podendo as mesmas ser
horizontais ou verticais.
Art.8º. O tamanho mínimo de lote permitido para
desmembramentos servidos de infraestrutura básica na Zona
de Densificação é igual a 250,00 m2, com testada mínima de
10,00 metros para os lotes de meio de quadra e 325,00 m2
com testada mínima de 13,00 metros para lotes de esquina,
sendo o tamanho máximo de quadra permissível igual a 150,00
metros de extensão.
Art.9º. Poderão ser permitidos loteamentos e desmembramentos
na Zona de Densificação desde que comprovada a existência
de rede de esgoto ou a execução da infraestrutura completa,
conforme as medidas especificadas nos incisos:
a) Infraestrutura básica mais rede de esgoto ou infraestrutura
completa:
I.
Lotes de meio de quadra – testada de 6,00 metros e
área de 125,00 m2.
II.
Lotes de esquina – testada de 6,00 metros mais os
recuos frontais obrigatórios e área de 162,50 m2.
III.
Lotes de meio de quadra – testada de 3,00 metros e
área de 125,00 m2 mais a área considerada de acesso, desde
que se trate de constituição de uma única unidade de lote.
§ 1º Não serão permitidos desmembramentos transversais
ao alinhamento predial, previstos apenas quando tratar-se de
condomínio.
§ 2º Para o caso de desmembramento a infraestrutura conforme
item a deverá ser comprovada como existente. O compromisso
de execução de infraestrutura só será utilizado quando de
aceitação de rua para doação e casos de loteamento onde a
infraestrutura a ser executada deverá ser a completa.
Art.10. Os parâmetros de uso e ocupação são definidos no
anexo II, quadro I e poderão ser acrescidos mediante concessão
onerosa de acordo com critérios definidos nesta lei, no plano
diretor, em legislações ou regulamentações específicas.
Parágrafo único. O pedido de liberação de ultrapassagem
dos parâmetros urbanísticos básicos deverá ser submetido à
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e analisado
pelo CONCIDADE, que deverá observar os seguintes critérios
para avaliação e liberação:
a) potencialidade e disponibilidade da infraestrutura básica e
complementar;
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b) análise do sistema viário, sobrecarga, tendências de
localização dos usos e políticas urbanas expressas nos
objetivos do plano diretor;
c) área construída existente na quadra em que o lote se situa;
d) o custo, observada a regulamentação de concessão onerosa.
Seção III
Zona de Expansão Controlada
Art.11. Zona de Expansão Controlada é aquela onde as
condições do meio físico, a disponibilidade de infraestrutura
e a necessidade de diversificação de uso não possibilitam
um adensamento maior do que aquele correspondente aos
parâmetros básicos estabelecidos, devendo prever a ocupação
através de lotes de tamanho maior e instalação de condomínios
urbanísticos.
ccomplementar localizadas na Zona de Expansão Controlada
do Distrito Sede, passarão a vigorar os parâmetros da Zona de
Densificação.
§ 2º A permissão para edificações coletivas é condicionada à
disponibilidade de rede de esgoto, podendo as mesmas ser
horizontais ou verticais.
Art.12. O tamanho mínimo de lote permitido para loteamentos
e desmembramentos na Zona de Expansão Controlada do
Distrito Sede é igual a 450,00 m2, com testada mínima de 12,00
metros para os lotes de meio de quadra e de 13,00 metros
para os lotes de esquina, sendo o tamanho máximo de quadra
permissível igual a 150,00 metros de extensão.
Art.13.
Poderão
ser
permitidos
loteamentos
e
desmembramentos na Zona de Expansão Controlada desde
que comprovada a existência de rede de esgoto ou a execução
da infraestrutura completa, conforme as medidas especificadas
nos incisos:
a)
Infraestrutura básica mais rede de esgoto:
I.
Lotes de meio de quadra – testada de 7,50 metros e
área de 225,00 m2.
II.
Lotes de esquina – testada de 7,50 metros mais os
recuos frontais obrigatórios e área de 292,50 m2.
III.
Lotes de meio de quadra – testada de 3,00 metros e
área de 225,00 m2 mais a área considerada de acesso, desde
que se trate de constituição de uma única unidade de lote.

b)
Infraestrutura completa
I.
Lotes de meio de quadra – testada de 6,00 metros e
área de 125,00 m2.
II.
Lotes de esquina – testada de 6,00 metros mais os
recuos frontais obrigatórios e área de 162,50 m2.
III.
Lotes de meio de quadra – testada de 3,00 metros e
área de 125,00 m2 mais a área considerada de acesso, desde
que se trate de constituição de uma única unidade de lote.

§ 1º Não serão permitidos desmembramentos transversais
ao alinhamento predial, previstos apenas quando tratar-se de
condomínio.
§ 2º Para o caso de desmembramento a infraestrutura
conforme itens a e b deverá ser comprovada como existente.
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O compromisso de execução de infraestrutura só será utilizado
quando de aceitação de rua para doação e casos de loteamento
onde a infraestrutura a ser executada deverá ser a completa.
Art.14. Os parâmetros de uso e ocupação são definidos no
anexo II, quadro I e poderão ser acrescidos mediante concessão
onerosa de acordo com critérios definidos nesta lei, no plano
diretor, em legislações ou regulamentações específicas.
Parágrafo único. O pedido de liberação de ultrapassagem
dos parâmetros urbanísticos básicos deverá ser submetido
à Secretaria de Habitação e Urbanismo e analisado pelo
CONCIDADE, que deverá observar os seguintes critérios para
avaliação e liberação:
a) potencialidade e disponibilidade da infraestrutura básica e
complementar;
b) análise do sistema viário, sobrecarga, tendências de
localização dos usos e políticas urbanas expressas nos
objetivos do plano diretor;
c) área construída existente na quadra em que o lote se situa;
d) o custo, observada a regulamentação de concessão onerosa.
Art.15. A depender do empreendimento, poderão ser exigidos
projeto e execução de galerias de águas pluviais e sistemas
de contenção de águas, que funcionem como áreas de
acumulação e que promovam o retardamento da chegada do
fluxo de água aos leitos principais.
Seção III
Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel
Art.16. Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel do
Distrito Sede é aquela onde as condições do meio físico,
a disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de
diversificação de uso não possibilitam um adensamento
maior do que aquele correspondente aos parâmetros básicos
estabelecidos, devendo prever a ocupação através de lotes
de tamanho maior e instalação de condomínios urbanísticos,
não permitindo, portanto, a concessão para ultrapassagem dos
parâmetros básicos definidos, salvo a sobreposição das vias
principais das Células de Planejamento e Centros de Células.
Parágrafo único. A permissão para edificações coletivas é
condicionada à disponibilidade de rede de esgoto, podendo as
mesmas ser horizontais ou verticais.
Art.17. O tamanho mínimo de lote permitido para loteamentos
e desmembramentos na Zona de Proteção da Bacia do Rio
Cascavel é igual a 450,00 m2, com testada mínima de 12,00
metros para os lotes de meio de quadra e de 13,00 metros
para os lotes de esquina, sendo o tamanho máximo de quadra
permissível igual a 150,00 metros de extensão.
Art.18. Poderão ser permitidos loteamentos e desmembramentos
na Zona de Proteção da Bacia do Rio Cascavel desde que
comprovada a existência de rede de esgoto ou a execução da
infraestrutura completa, conforme as medidas especificadas
nos incisos:
a)
Infraestrutura básica mais rede de esgoto ou
infraestrutura completa:
I.
Lotes de meio de quadra – testada de 7,50 metros e
área de 225,00 m2.
II.
Lotes de esquina – testada de 7,50 metros mais os
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recuos frontais obrigatórios e área de 292,50 m2.
III.
Lotes de meio de quadra – testada de 3,00 metros e
área de 225,00 m2 mais a área considerada de acesso, desde
que se trate de constituição de uma única unidade de lote.
§ 1º Não serão permitidos desmembramentos transversais
ao alinhamento predial, previstos apenas quando tratar-se de
condomínio.
§ 2º Para o caso de desmembramento a infraestrutura conforme
item a deverá ser comprovada como existente. O compromisso
de execução de infraestrutura só será utilizado quando de
aceitação de rua para doação e casos de loteamento onde a
infraestrutura a ser executada deverá ser a completa.
Art. 19. Os parâmetros de uso e ocupação são definidos no
anexo II, quadro I e poderão ser acrescidos mediante concessão
onerosa de acordo com critérios definidos nesta lei, no plano
diretor, em legislações ou regulamentações específicas.
Parágrafo único. O pedido de liberação de ultrapassagem
dos parâmetros urbanísticos básicos deverá ser submetido
à Secretaria de Habitação e Urbanismo e analisado pelo
CONCIDADE, que deverá observar os seguintes critérios para
avaliação e liberação:
a) potencialidade e disponibilidade da infraestrutura básica e
complementar;
b) análise do sistema viário, sobrecarga, tendências de
localização dos usos e políticas urbanas expressas nos
objetivos do plano diretor;
c) área construída existente na quadra em que o lote se situa;
d) o custo, observada a regulamentação de concessão onerosa.
Art. 20. A depender do empreendimento, poderão ser exigidos
projeto e execução de galerias de águas pluviais e sistemas
de contenção de águas, que funcionem como áreas de
acumulação e que promovam o retardamento da chegada do
fluxo de água aos leitos principais.
Seção IV
Zona Especial de Proteção da Bacia do Rio das Pedras
Art.21. A Zona Especial de Proteção da Bacia do Rio das Pedras
sobrepõe ao zoneamento estabelecido pela lei do plano diretor
e de zoneamento, uso e ocupação do solo e fica declarada
como manancial de interesse municipal para o abastecimento
público. Seus parâmetros urbanísticos de uso e ocupação
serão estabelecidos pelo CONCIDADE e regulamentados
através de decreto municipal.

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14

Ano XIX - Nº 928

Seção V
Células de Planejamento e Centros de Célula
Art.22. Células de Planejamento são áreas delimitadas,
conforme mapa de zoneamento integrante desta lei, anexo I,
mapa 02, que se destinam a promover uma melhor distribuição
de uso, por todo o perímetro urbano do Distrito Sede.
§ 1º Os tamanhos mínimos de lotes e os parâmetros de
ocupação, nas células de planejamento, coincidirão com os da
zona em que se situa, especificados no anexo II, quadro I, à
exceção das vias correspondentes ao Anel Viário e Centro de
Célula, que poderão ter parâmetros diferenciados.
§ 2º Os parâmetros especificados no quadro I para Anel Viário
e Centro de Célula só poderão ser utilizados no caso do uso
previsto ser misto ou comercial. Usos residenciais deverão
utilizar-se dos parâmetros especificados para as demais áreas.
Art.23. São vias principais de células o Anel Viário de cada
célula, os Centros de Célula, correspondentes às vias de
comércio e serviço de bairro e as vias principais do sistema de
transporte coletivo.
Art.24. Como incentivo à implantação de edifícios comerciais
e de habitação coletiva, poderão ser liberados aumentos nos
índices urbanísticos de ocupação, no Anel Viário e Centros
de Célula, ainda que extrapolem os limites das zonas em
que se situem, mediante solicitações especiais, conforme
disposições do art. 6 desta Lei e obedecidos os limites máximos
estabelecidos no anexo II, quadro I.
Art.25. O Centro de Célula da Zona Central Estendida possui
parâmetros e padrões urbanísticos diferenciados, conforme
anexo II, quadro I, salientando-se planejamento de intervenção
no mesmo, conforme projetos a serem desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e/ou órgão de
planejamento urbano do município.
Seção VI
Zona Especial
Art.26. Zona Especial é aquela compreendida pelos limites
de áreas mapeadas ou a serem mapeadas, na qual as
características do meio físico restringem ou direcionam o uso e
ocupação, visando à proteção, manutenção e recuperação dos
aspectos ambientais, paisagísticos, históricos, arqueológicos,
científicos e culturais ou que englobam áreas de projetos
específicos, de interesse público e/ou social.
Art.27. São áreas pertencentes à Zona Especial as áreas de
proteção ambiental, as de fundos de vale, de recursos hídricos
ou de captação, as matas nativas, as de solos orgânicos, as
pedreiras, as lagoas, a área de inundação do Rio Cascavel e
Xarquinho, a bacia de contribuição da área de inundação, as de
controle de gabarito, de interesse público, de interesse social, as
de projetos específicos, as áreas adjacentes ou localizadas em
lugares de observação da paisagem e pelos terrenos situados
nas encostas destas elevações, especialmente às situadas no
Vale do Jordão, áreas pertencentes ao eixo de cultura lazer
e turismo, áreas já mapeadas ou a serem mapeadas, de
acordo com Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e
CONCIDADE.
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Parágrafo único. As áreas especiais se sobrepõem ao
zoneamento e às células de planejamento em que as mesmas
se situam e estão sujeitas à análise específica de uso e
ocupação a serem definidos pelo Concidade.
Art.28. A critério da Secretaria de Habitação e Urbanismo
e CONCIDADE será admitida a transferência de potencial
construtivo dos imóveis mapeados como áreas especiais para
os imóveis que sejam integrantes das Zonas de Densificação,
Central Estendida e Anel Viário ou Centros de Célula, conforme
disposições do plano diretor ou legislação específica.
Art.29. Zonas Especiais de Controle de Gabarito são
aquelas onde se faz necessária restrição de adensamento,
ou o atendimento a uma necessidade específica, ou ainda a
proteção do valor paisagístico e ecológico de determinados
locais da cidade compreendendo:
I.
Entorno do Parque das Crianças;
II.
Entorno do Parque do Lago;
III.
Entorno da Lagoa das Lágrimas;
IV.
Entorno do Parque Linear;
V.
Entorno do Terminal Rodoviário;
VI.
Área seccionada pelo Feixe de Micro-ondas
de Telefonia;
VII.
Entorno do Aeroporto;
VIII.
Encosta do Vale do Rio Jordão;
IX.
Áreas delimitadas e regulamentadas pelo CONCIDADE
ao longo do período em que vigorar esta lei.
§ 1º As áreas que compreendem o Entorno do Parque
das Crianças, Parque do Lago, Lagoa das Lágrimas, Parque
Linear e Terminal Rodoviário possuem seus parâmetros
definidos CONCIDADE e regulamentação por decreto
municipal.
§ 2º A áreas seccionadas pelo feixe de micro-ondas de telefonia
possuem seus parâmetros regulamentados pela Lei 18/1985.
§ 3º As áreas localizadas no entorno do aeroporto
são regulamentadas por legislação específica.
Art.30. Zonas Especiais de Interesse Social destinam-se
primordialmente à execução, manutenção e recuperação das
áreas de interesse social e compreendem:
I.
Terrenos públicos, particulares e/ou loteamentos
irregulares, em relação aos quais haja interesse público em
promover a urbanização e regularização jurídica;
II.
Áreas de expansão prioritária, necessárias à
implantação de programas habitacionais.
§ 1º A intervenção para regularização e ocupação
das Zonas Especiais de Interesse Social deverá ser analisada
individualmente pelo poder público e CONCIDADE e poderá
envolver dentre outros, projeto e execução de loteamentos
de interesse social, de regularização jurídica, padrões e
parâmetros urbanísticos diferenciados e específicos para
parcelamento, uso e ocupação do solo e edificações, forma de
participação dos moradores, proprietários e empreendedores
na viabilização do plano de regularização e urbanização.
§ 2º A delimitação das Zonas Especiais de Interesse Social não
anistia loteadores de parcelamentos irregulares, das exigências
e penalidades previstas em lei.
§ 3º As Zonas Especiais de Interesse Social constam da lei
do plano diretor e legislações específicas pertinentes ou ainda
mapeadas pelo CONCIDADE ao longo da vigência desta lei.
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Art.31. Zonas de Projetos Específicos são aquelas que
necessitam de elaboração de estudos mais detalhados para
implementação das obras e usos e promoção das mudanças
necessárias.
Parágrafo único. Fazem parte das Zonas de
Projetos Específicos: área de inundação do Rio Cascavel,
eixos de lazer, cultura e turismo, previsões e diretrizes do
sistema viário, Via Arterial II (trecho compreendido entre a Rua
Bernardo Dominico e Rua Brasília, junto à PR 170 e BR 277
respectivamente) e demais áreas a serem delimitadas pelo
CONCIDADE ao longo da vigência desta lei.
Seção VII
Zonas Industriais
Art.32. As Zonas Industriais são aquelas destinadas
principalmente às atividades de produção, constantes do
zoneamento, compreendendo duas subzonas:
I.
Zona Industrial 1: é caracterizada por áreas de maior
concentração da atividade industrial, já bastante consolidada,
mas que no entanto estão inseridas próximas à malha urbana,
convivendo com outros usos, devendo portanto, restringir seu
uso para atividades não poluitivas;
II.
Zona Industrial 2: é caracterizada por ter uso exclusivo
industrial, isolado de outros usos, destinando-se à função de
abrigar indústrias incomodas à vizinhança e sua permissão
para instalação deverá obedecer as legislações ambientais
pertinentes;
III.
Eixos Industriais: são caracterizados por ter uso de
maior concentração da atividade industrial, que possuem
condições de convivência com usos de maior porte como
depósitos, oficinas, ou ainda serviços típicos de atividades
instaladas ao longo de vias marginais às vias rodoviárias.
Parágrafo único. O tamanho mínimo de lote nas Zonas
Industriais e nos Eixos Industriais é igual a 1.000,00 m2 com
testada mínima de 20,00 metros.
Capítulo II
Das Prescrições Urbanísticas Adicionais
Art.33. Os índices urbanísticos referentes à taxa
de ocupação, taxa de permeabilidade, recuos, coeficiente de
aproveitamento são determinados para cada zona e vias do
sistema viário e constam do anexo II – quadro I.
Art. 34. As tabelas referentes a vagas de estacionamento,
classificação dos empreendimentos de impacto e permissão
para comércio e serviços constam do anexo II – quadro II.
Art. 35. Os parâmetros de uso e ocupação do solo, limites
de zonas e classificação do sistema viário, empreendimentos
de impacto, comércio e serviço, em face da dinâmica de
crescimento da cidade e estudos desenvolvidos, deverão ser
analisados pelo CONCIDADE e alterados mediante instrumento
legal indicado.
Art.36. Embora consideradas como área
edificada, não serão computados no cálculo do coeficiente de
aproveitamento:
I.
Terraço de cobertura, desde que de uso comum dos
condôminos;
II.
Sacadas cuja soma de áreas perfaça, no máximo, 12
m2 por pavimento;
III.
Área de escada e poço de elevador;
IV.
Casas de máquinas, de bombas,
de transformadores, geradores, caixa d´água, centrais de ar
condicionado, instalações de aquecimento de água, cisternas,
instalações de gás, contadores e medidores em geral e
acondicionamento de lixo.
V.
Áreas edificadas de subsolo, destinadas à garagem e
estacionamento;
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VI.
Áreas de estacionamento/garagem utilizadas até o
segundo pavimento.
Art.37. As áreas destinadas aos recuos frontais poderão ser
utilizadas nos seguintes casos:
I.
Para a implantação de guaritas de no máximo 12,00
m2;
II.
Para a previsão de área de jardim, escadas, rampas
que auxiliem no acesso à edificação;
III.
Implantação de cisternas, depósitos de gás e de lixo.
Parágrafo único. Quando da previsão de alargamento do
sistema viário esta utilização poderá ser negada a critério do
departamento competente.
Art.38. A área permeável direta do lote deverá obedecer a
porcentagem mínima definida no anexo I, quadro I e seguir os
seguintes parâmetros:
I.
Deverá estar localizada obrigatoriamente no nível do
pavimento térreo;
II.
Não poderá receber nenhum tipo de revestimento
que impeça a infiltração imediata da água, como calçadas,
pavimentações, fossas sépticas e sumidouros, cisternas ou
reservatório de acumulação, piscinas e espelhos d’água e
coberturas mesmo que removíveis;
III.
Poderá receber materiais que são considerados
totalmente permeáveis, como pedrisco, grama e brita. Outros
materiais serão considerados parcialmente permeáveis, como
bloco de concreto intertravado (50%) e o concregrama (75%).
Art.9. Os proprietários de imóveis que tenham frente para
ruas pavimentadas, ou com meio-fio e sarjeta, são obrigados
a pavimentar as frentes de seus lotes seguindo os parâmetros
contidos na Lei Complementar 035/2011.
Art.40. Será admitida a canalização de arroios e córregos em
terrenos particulares, desde que analisado e autorizado pelo
Concidade e devendo ainda ser apresentado projeto ao Deapro
para análise e aprovação pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Secretaria de Obras do Município e ou SURG.
§ 1º Quando da não canalização a área de preservação
permanente a ser obedecida será de 15,00 metros.
§ 2º Para o caso de obras pelo Município e para os casos de
travessias de vias a análise e os projetos serão definidos pela
Secretaria de Habitação e Urbanismo, Obras e/ou Surg.
Capítulo III
Dos Condomínios Urbanísticos Residenciais Horizontais
Art.41. Para os fins desta lei, entende-se como condomínio,
para implantação de unidades residenciais horizontais, toda
gleba subdividida em unidades autônomas e frações ideais, que
adota a forma fechada com sistema de circulação e/ou viário
próprio e que se caracteriza pela separação da malha viária,
por meio de muros ou outro sistema de tapagem, admitido pelo
município.
Parágrafo único. Só será permitido condomínio em glebas
ainda não pertencentes ao sistema viário existente, quando
o mesmo não oferecer entrave ao sistema viário adjacente
ou projetado e desde que os mesmos sejam acrescidos dos
seguintes serviços e infraestrutura obrigatórios:
I.
Ligação e iluminação pública da via principal que liga o
condomínio, com o sistema viário principal, de acordo com a lei
municipal do sistema viário;
II.
Pavimentação asfáltica da via de ligação do condomínio
até o sistema viário existente, com meio-fio e calçada.
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Art.42. Para o caso de condomínios urbanísticos residenciais
horizontais, deverão dentre outras, serem observadas as
seguintes prescrições:
I.
Deverão ser destinadas áreas exclusivas de lazer
e recreação, correspondente a 5% da área total do terreno
ocupado pelo condomínio e nunca inferior a 10,00 m2 por
unidade de moradia. Podem ser constituídas de espaços
abertos e fechados e não necessariamente em uma única área;
II.
Os espaços destinados ao sistema de recreação e
lazer são exclusivos, sendo que poderão receber construções
apenas de equipamentos próprios para a finalidade a que se
destinam, como por exemplo, playground, piscina, pista de
corrida, quadras esportivas, salão de festas, salas de jogos e
ginástica, churrasqueiras e similares;
III.
As áreas de estacionamento não poderão ser previstas
como áreas de recreação;
IV.
Os espaços abertos destinados ao sistema de
recreação e lazer poderão utilizar-se do recuo de fundo e
lateral e nunca do recuo frontal ou entre edificações;
V.
Deverá ser destinada área para o lixo, que propicie a
coleta seletiva e será de no mínimo 6,00 m², sendo permitida
sua localização na área de recuo obrigatório frontal, junto à via
pública;
VI.
Para a área destinada ao depósito de lixo será
obrigatória a utilização de faixa verde ao seu redor, e medidas
preventivas contra insetos e animais;
VII.
Poderá ser prevista a utilização de recuo frontal, para
a implantação de guaritas, de no máximo 12,00 m2;
VIII.
Poderá ser exigido pelo poder público, através do
executivo municipal, ouvido o CONCIDADE, reserva de área de
até 15% (quinze por cento) externa ao condomínio, destinada
ao domínio público, para a instalação de equipamentos
públicos, de acordo com análise de densidade populacional,
prevista para o local, salvo maiores exigências de legislações
federais em vigência;
IX.
Poderão ser permitidos condomínios de até no máximo
12 unidades, onde poderão ser dispensadas as áreas previstas
no inciso I e diminuídas as áreas previstas no inciso V a critério
do Departamento de Aprovação de Projetos;
X.
De forma a atender a acessibilidade, os medidores
de água e energia, o recipiente da coleta do lixo e a caixa
de correspondências, deverão ser previstos no projeto do
condomínio, em área frontal à via pública. Também poderá ser
utilizada a primeira parte do acesso, uma vez que o portão de
acesso ao condomínio deverá distar pelo menos 1,50 metros
do alinhamento predial.
Art.43. O tamanho mínimo da área exclusiva de lotes para
condomínios localizados nas Zonas de Densificação e Zona
Central Estendida é igual a 125,00 m2, e testada mínima de
6,00 metros.
Art.44. O tamanho mínimo de área exclusiva de lotes para
condomínios localizados nas Zonas de Expansão Controlada,
de Proteção da Bacia do Rio Cascavel e de proteção da Bacia
do Rio das Pedras – área 03 é igual 225,00 m2, com testada
mínima de 7,50 metros.
Parágrafo único - Na Zona de Expansão Controlada quando
constatada a disponibilidade de infraestrutura completa,
poderão ser considerados os parâmetros estabelecidos para a
Zona de Densificação.
Art.45. Nos condomínios, as exigências de infraestrutura são:
I. Demarcação dos lotes, quadras e vias de circulação, com
marcos de concreto nos cantos de quadra;
II. Abertura das vias de circulação internas ao condomínio,
com o greide definitivo em nível de subleito e pavimentação
asfáltica ou por pedra irregular;
III. Rede de distribuição de água atendendo todas as unidades,
de acordo com o projeto aprovado pelo órgão competente;
IV. Galerias de águas pluviais com bocas de lobo de acordo com
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as especificações técnicas indicadas pelo órgão competente;
V. Rede de energia elétrica e iluminação em todas as vias
de circulação, de acordo com projeto aprovado pelo órgão
competente;
VI. Rede de esgoto, de acordo com projeto aprovado pelo
órgão competente.
§ 1º Em condomínios com até 12 unidades poderá ser permitida
que a pavimentação da via interna ao condomínio seja com
bloco de concreto intertravado.
§ 2º Quando da existência de acesso por veículos, a vaga de
garagem de cada unidade de moradia deverá ser prevista na
própria unidade e quando não houver acesso a veículos as
vagas poderão ser previstas na área frontal, além do recuo
obrigatório, permitido apenas para condomínios com até 06
unidades e desde que dispostas de apenas um lado.
Art.46. As vias de circulação internas ao condomínio deverão
obedecer às larguras mínimas de 8,50 metros quando se tratar
de unidades dispostas em apenas uma lateral e 10,00 metros
quando as unidades estiverem dispostas em duas laterais,
sendo que:
I. Nas vias de circulação de 8,50 metros deverão ser utilizados
6,00 metros para faixa de rolamento, 0,50 metros de faixa de
proteção junto à divisa e 2,00 metros de passeio em frente às
unidades de moradia;
II. Nas vias de circulação de 10,00 metros, deverão ser
utilizados 6,00 metros para faixa de rolamento e 2,00 metros
de passeio de cada lado, em frente às unidades de moradia;
III. No caso de vias sem saída, deverá ser adotada solução
adequada de retorno, a exemplo do bolsão de retorno, a fim de
permitir o retorno de veículos;
IV. O recuo mínimo para cada uma das unidades deverá ser de
1,50 metros;
V. Para cada uma das unidades residenciais deverá ser prevista
pelo menos uma vaga de garagem;
VI. As vias de circulação internas deverão ter no mínimo 5,50
metros, no caso de condomínios que possuam até 6 unidades
dispostas de apenas um lado;
VII. No caso das vias internas de 5,50 metros deverá ser previsto
4,00 metros para a circulação de veículos, 0,50 metros de faixa
de proteção e 1,00 metro de calçada, quando as edificações
foram apenas de um lado;
VIII.As vias de circulação internas deverão ter no mínimo 7,5
metros, no caso de condomínios que possuam até 12 unidades
dispostas dos dois lados;
IX.No caso das vias internas de 7,50 metros deverá ser previsto
4,50 metros para a circulação de veículos e 1,50 metros de
calçada para cada um dos lados, quando as edificações foram
apenas dos dois lados da via;
X.No caso de condomínios de no máximo 06 unidades onde
poderá ser permitida as vagas de garagem conforme disposto
no § 2º deste artigo a via interna de acesso exclusivo de
pedestres às unidades deverá ser de no mínimo 2,50 metros.
Art.47. O encaminhamento de solicitação de análise de
projeto de condomínio deverá se dar através de requerimento
protocolado, assinado pelo proprietário e por profissional
habilitado para estas atribuições, com apresentação de
anotação ou registro de responsabilidade técnica para todos
os projetos previstos, e deverá conter:
I. Certidão de inteiro teor atualizada e título da propriedade;
II. Parecer das concessionárias de rede de água, energia
elétrica e esgoto sobre a viabilidade técnica da implantação;
III.Planta topográfica, com curvas de nível equidistantes de
um metro da área objeto do condomínio, com sua devida
localização;
IV. Norte Magnético.
Parágrafo único – Quando o condomínio apresentar
características de parcelamento, os encaminhamentos,
documentos exigidos e formas de apresentação, deverá ser de
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acordo com o que prevê a legislação de parcelamento do solo
urbano e código de obras.
Art.48. Outras formas de constituição de condomínio, verticais,
mistos ou comerciais deverão se observadas as prescrições do
código de obras.
Art.49. Além das disposições desta lei, na constituição do
condomínio, deverão ser observadas as disposições do código
de obras e legislações pertinentes.
Art.50. Nos condomínios, a sua administração, instituída
em forma de legislação específica e própria, desempenhará
e arcará com todos os serviços de conservação de vias
de circulação internas, coleta de lixo, e outros que sejam
normalmente efetuados pelo município ou necessários ao
condomínio.
Capítulo IV
Dos Usos e sua Localização
Art.51. Os usos permitidos na zona urbana estão estabelecidos
no anexo III e são em função do sistema viário, exceto
os passíveis de autorização especial do CONCIDADE,
COMUTRA ou outros conselhos instituídos, caracterizados
como Empreendimentos de Impacto (EI) quais sejam: os Polos
Geradores de Tráfego (PGT), Geradores de Ruído Noturno
(GRN), Geradores de Ruído Diurno (GRD), Geradores de Risco
(GR), Geradores de Impacto Ambiental (GIA), constantes nesta
lei e no quadro dos Empreendimentos de Impacto, anexo III –
quadro II.
Parágrafo único – Ainda que não constantes de tabela, um
determinado tipo de uso poderá ser caracterizado como
empreendimento de impacto, a critério da Secretaria Municipal
de Habitação e Urbanismo, Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e/ou CONCIDADE e o mesmo deverá seguir-se por
diretrizes estabelecidas.
Art.52. Os usos são classificados em função da sua localização
e ainda em comércio e serviço de implantação de caráter único
e/ou ocasional.
Art.53. As vias são classificadas de acordo com hierarquia
definida na lei do sistema viário e plano diretor.
Art.54. Segundo a natureza, porte e grau de incomodidade
e compatibilidade com o uso residencial, são estabelecidos
critérios de localização em relação às características físicas
e função das vias componentes do sistema viário básico da
cidade, conforme anexo III, parte integrante desta lei.
Capítulo V
Dos Empreendimentos de Impacto
Art.55. Os empreendimentos de impacto são aqueles, públicos
ou privados, que, quando implantados, venham a sobrecarregar
a infraestrutura urbana ou ainda que tenham a repercussão
ambiental significativa, provocando alterações nos padrões
funcionais e urbanísticos da vizinhança ou ao espaço natural
circundante, conforme anexo III – quadro II.
Parágrafo único – São considerados empreendimentos de
impacto:
I.Os sujeitos à apresentação de EIA/RIMA (Estudo de Impacto
Ambiental/Relatório de Impacto do Meio Ambiente), nos termos
da legislação ambiental federal, estadual ou municipal em vigor;
II.Os caracterizados como polos geradores de tráfego (PGT);
III.Os de qualquer natureza que possam incomodar o sossego
e o bem estar público;
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IV.Os que possam vir a sobrecarregar a infraestrutura urbana
(escoamento de águas pluviais, esgoto, etc.);
V.Os geradores de ruído noturno (GRN) – que pela sua
atividade gere sons ou ruídos nos horários compreendidos
entre as 22:00 e 6:00 horas;
VI.Os geradores de ruído diurno (GRD) – que pela sua atividade
gere sons ou ruídos nos horários compreendidos entre 6:00 e
22:00 horas;
VII.Os polos geradores de risco (PGR) – atividade que
represente algum tipo de risco para a vizinhança através de
risco de explosão, incêndio, envenenamento, odor, inflamáveis,
poluição e outros;
VIII.Os localizados em vias já saturadas, a serem definidos
pelo CONCIDADE e/ou COMUTRA.
Art.56. Os polos geradores de tráfego indicados no anexo III
deverão ter normas especiais para acessos, estacionamentos
e operacionalidade, além do já previsto nas tabelas pertinentes.
§ 1º Para os projetos considerados como de impacto a Secretaria
Municipal de Habitação e Urbanismo e/ou o CONCIDADE,
determinará obras de melhoria urbana, devidamente aprovadas
pelo Departamento de Aprovação de Projetos e/ou SURG,
obras estas de responsabilidade do empreendedor, as quais
condicionarão a aprovação e permissão final do mesmo.
§ 2º O poder público poderá exigir dos PGT já existentes à data
desta lei, medidas operacionais, equipamentos ou obras que
minimizem seu impacto.
§ 3º Nenhum projeto de edificação que possa transformar-se
em polo gerador de tráfego poderá ser aprovado sem prévia
anuência do Departamento Municipal de Trânsito devendo
constar do projeto, área para estacionamento e indicação
das vias de acesso adequadas de acordo com legislações
pertinentes.
Art.57. Os empreendimentos caracterizados como de impacto
deverão apresentar Relatório de Impacto de Vizinhança
(RIV), no caso de solicitação pelo CONCIDADE, para análise
e concessão do alvará de licença para construção e/ou
funcionamento.
§ 1º O Relatório de Impacto de Vizinhança deverá informar
sobre:
I. A demanda de serviços de infraestrutura urbana;
II. A sobrecarga da rede viária e de transportes;
III. O escoamento de águas pluviais;
IV. Os movimentos de terra e produção de entulho;
V. As alterações ambientais e os padrões funcionais e
urbanísticos da vizinhança;
VI. O horário do funcionamento das atividades;
VII. Níveis de ruído e/ou poluição sonora;
VIII.Medidas a serem adotadas para minimização do impacto;
IX.Questionário com o parecer da vizinhança do entorno,
quando solicitado.
§ 2º Ficam isentos do relatório de impacto de vizinhança os
empreendimentos nas zonas industriais exclusivas.

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14
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Capítulo VI
Disposições Transitórias
Art. 58. Os projetos aprovados e/ou licenciados sob o regime
da legislação anterior perderão sua validade, respeitando a
data de aprovação de projeto e/ou vencimento do Alvará de
Licença para Construção, se não forem iniciadas as obras até
180 (cento e oitenta) dias após a entrada em vigor desta lei.
Parágrafo único – Apenas para os efeitos deste artigo e das
disposições transitórias considera-se obra iniciada, aquela
cujas fundações estejam concluídas até o nível da viga
baldrame.
Art. 59. Os usos e ocupação em desconformidade com esta
lei, já licenciados pelo município, poderão ser mantidos, a
critério da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e/ou
CONCIDADE, desde que observadas as seguintes condições:
I. Não poderão sofrer substituição por outro uso em
desconformidade com esta lei;
II. Não poderão sofrer ampliação das edificações em
desconformidade com esta lei;
III. Desde que efetuadas melhorias para minimização de
impactos, de acordo com diretrizes estabelecidas.
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ser permitido, a fim de que sejam atendidas as vagas de
estacionamento, a apresentação das vagas em local distante
de no máximo 150,00 m do estabelecimento.
Art.63. Deverão ser previstas nas novas edificações e nas
existentes quando de reformas ou ampliações, as normativas
referentes à Acessibilidade ao Portador de Deficiência e
Mobilidade Reduzida, conforme regulamentação pertinente.
Art.64. Os casos omissos e/ou não previstos que não puderem
ser analisados mediante similaridade deverão ser analisados
pela SMHU e/ou CONCIDADE.
Art.65. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se a Lei Municipal nº 24/2008 e demais
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 18 de
junho de 2014.

Capítulo VII
Disposições Finais
Art.60. Constituem parte integrante desta lei os seguintes
anexos I, II, III e IV.
Art.61. Qualquer alteração no nome dos órgãos, secretarias
e conselhos citados nesta lei a substituição nesta pelo novo
nome, órgão ou conselho deverá ser automática.
Art.62. A liberação dos alvarás de funcionamento, tanto para
as novas edificações, quanto para as já existentes, deverão
observar as disposições desta Lei, especialmente no que
concerne ao uso e estacionamento.
Parágrafo único. Para as edificações já existentes, poderá
ANEXO I

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14
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ANEXO II

Quadro I – Parâmetros de Ocupação
ZONEAMENTO

Zona Central
Estendida (ZCE) –
Anel Viário (4)
Zona Central
Estendida (ZCE) –
Centro de Célula
- (4)
Zona Central
Estendida (ZCE) –
demais áreas (4)

(1)
(2)
(3)
da ZD
(4)

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA +
REDE DE
ESGOTO

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA COMPLETA

250,00 m2 –
10,00 m
(meio de quadra)

125,00 m2 – 6,00
m
(meio de quadra)

125,00 m2 – 6,00
m
(meio de quadra)

325,00 m2 –
13,00 m
250,00
m2 –
(esquina)
10,00 m
(meio de quadra)

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

325,00 m2 –
13,00 m
250,00
m2 –
(esquina)
10,00 m
(meio de quadra)

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

325,00 m2 –
13,00 m

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA +
REDE DE
ESGOTO
125,00 m2 – 6,00
m
(meio de quadra)

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA COMPLETA

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA
SEM
APLICAÇÃO
DE
CONCESSÃ
O
ONEROSA

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

COEFICIENTE
DE
APROVEITA
MENTO
MÁXIMO
SEM
APLICAÇÃO
DE
CONCESSÃO
ONEROSA

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENT
O MÁXIMO COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

TAXA
MÍNIMA
DE
PERMEABILIDADE DO
SOLO

90%

Não é
permitido
aumento

6

(1)

10%

90%

Não é
permitido
aumento

6

(1)

10%

75%

87,50%
(2)

4

(1)

12,50%

Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa
Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa
Nas áreas que possuírem infraestrutura completa ou forem objeto de loteamento localizadas em ZEC passarão a vigorar os parâmetros
Vide § 2º – Artigo 22

ZONEAMENTO

Zona de
Densificação
(ZD1 e ZD2) –
Anel Viário - (4)

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA
250,00 m2 –
10,00 m
(meio de quadra)
2

Zona de
Densificação
(ZD1 e ZD2) –
Centro de Célula
- (4)
Zona de
Densificação
(ZD1 e ZD2) –
Demais Áreas (4)

(1)
(2)
(3)
da ZD
(4)
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2

125,00 m2 – 6,00
m
(meio de quadra)

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA
SEM
APLICAÇÃO
DE
CONCESSÃ
O
ONEROSA
75%

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

COEFICIENTE
DE
APROVEITA
MENTO
MÁXIMO
SEM
APLICAÇÃO
DE
CONCESSÃO
6,0
ONEROSA

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENT
O MÁXIMO COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

TAXA
MÍNIMA
DE
PERMEABILIDADE DO
SOLO

(1)

10%

75%

87,50%
(2)

6,0

(1)

10%

67%

(2)

4,0

(1)

10%

87,50%
(2)

2

325,00 m –
13,00 m
250,00
m2 –
(esquina)
10,00 m
(meio de quadra)

162,50 m – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

162,50 m – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

325,00 m2 –
13,00 m
250,00
m2 –
(esquina)
10,00 m
(meio de quadra)

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

325,00 m2 –
13,00 m

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA +
REDE DE
ESGOTO
225,00 m2 – 7,50
m
(meio de quadra)

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA COMPLETA

Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa
Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa
Nas áreas que possuírem infraestrutura completa ou forem objeto de loteamento localizadas em ZEC passarão a vigorar os parâmetros
Vide § 2º – Artigo 22

ZONEAMENTO

Zona de Proteção
da Bacia do Rio
Cascavel (ZPB) –
Anel Viário - (4)
Zona de Proteção
da Bacia do Rio
Cascavel (ZPB) –
Centro de Célula
- (4)

Zona de Proteção
da Bacia do Rio
Cascavel (ZPB) –
Demais Áreas (4)

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA
450,00 m2 –
12,00 m
(meio de quadra)
2

2

225,00 m2 – 7,50
m
(meio de quadra)

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA
SEM
APLICAÇÃO
DE
CONCESSÃ
O
ONEROSA
67%

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

67%

50%

2

450,00 m –
13,00 m
450,00
m2 –
(esquina)
12,00 m
(meio de quadra)

292,50 m – 7,50
m + Recuo
225,00
m2 – 7,50
(esquina)
m
(meio de quadra)

292,50 m – 7,50
m + Recuo
225,00
m2 – 7,50
(esquina)
m
(meio de quadra)

450,00 m2 –
13,00 m
(esquina)

292,50 m2 – 7,50
m + Recuo
(esquina)

292,50 m2 – 7,50
m + Recuo
(esquina)

450,00 m2 –
12,00 m
(meio de quadra)

225,00 m2 – 7,50
m
(meio de quadra)

225,00 m2 – 7,50
m
(meio de quadra)

450,00 m2 –
13,00 m

292,50 m2 – 7,50
m + Recuo

292,50 m2 – 7,50
m + Recuo

COEFICIENTE
DE
APROVEITA
MENTO
MÁXIMO
SEM
APLICAÇÃO
DE
CONCESSÃO
4,0
ONEROSA

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENT
O MÁXIMO COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

TAXA
MÍNIMA
DE
PERMEABILIDADE DO
SOLO

(1)

12,5%

75%
(2)

4,0

(1)

12,5%

Não é
permitido
aumento

2,0

4
(1)

25%

75%
(2)

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14
(1)
(2)
(3)
da ZD
(4)
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Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa
Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa
Nas áreas que possuírem infraestrutura completa ou forem objeto de loteamento localizadas em ZEC passarão a vigorar os parâmetros
Vide § 2º – Artigo 22

ZONEAMENTO

Zona de
Expansão
Controlada (ZEC)
– Anel Viário (4)
Zona de
Expansão
Controlada (ZEC)
– Centro de
Célula - (4)
Zona de de
Expansão
Controlada (ZEC)
– Demais Áreas (4)

(1)
(2)
(3)
da ZD
(4)
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ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA COMPLETA

450,00 m2 –
12,00 m
(meio de quadra)

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA +
REDE DE
ESGOTO
225,00 m2 – 7,50
m
(meio de quadra)

450,00 m2 –
13,00 m
450,00
m2 –
(esquina)
12,00 m
(meio de quadra)

292,50 m2 – 7,50
m + Recuo
225,00
m2 – 7,50
(esquina)
m
(meio de quadra)

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

450,00 m2 –
2
450,00
13,00m
m–
12,00 m
(esquina)
(meio de quadra)

292,50 m2 – 7,50
m + Recuo
225,00
m2 – 7,50
(esquina)
m
(meio de quadra)

162,50 m2 – 6,00
m + Recuo
125,00
m2 – 6,00
(esquina)
m
(meio de quadra)

125,00 m2 – 6,00
m
(meio de quadra)

TAXA DE
TAXA DE
COEFICIENTE
OCUPAÇÃO
OCUPAÇÃO
DE
MÁXIMA MÁXIMA COM APROVEITA
SEM
APLICAÇÃO DE
MENTO
APLICAÇÃO CONCESSÃO
MÁXIMO
DE
ONEROSA
SEM
CONCESSÃ
APLICAÇÃO
O
DE
ONEROSA
CONCESSÃO
67%
75%
4,0
ONEROSA
(3)
(2) (3)
(3)

67%
(3)

75%
(2) (3)

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENT
O MÁXIMO COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

TAXA
MÍNIMA
DE
PERMEABILIDADE DO
SOLO

(1) (3)

10%

(1) (3)

10%

4,0
(3)

(1) (3)
25%
450,00 m2 –
50%
50%
2,0
(3)
13,00 m
292,50 m2 – 7,50
162,50 m2 – 6,00
(3)
(2)(3)
(3)
(esquina)
m + Recuo
m + Recuo
Poderá ser permitido aumento de coeficiente de aproveitamento mediante consulta e através de concessão onerosa
Poderá ser permitido aumento de taxa de ocupação mediante consulta e através de concessão onerosa
Nas áreas que possuírem infraestrutura completa ou forem objeto de loteamento localizadas em ZEC passarão a vigorar os parâmetros

Vide § 2º – Artigo 22

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
ZONEAMENT MÍNIMA COM
O
INFRAESTRUTU
RA BÁSICA

ÁREA E TESTADA
DE TERRENO
MÍNIMA COM
INFRAESTRUTU
RA COMPLETA

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA SEM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

TAXA DE
OCUPAÇÃO
MÁXIMA COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENTO
MÁXIMO SEM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

COEFICIENTE DE
APROVEITAMENT
O MÁXIMO COM
APLICAÇÃO DE
CONCESSÃO
ONEROSA

TAXA MÍNIMA
DE
PERMEABILIDADE DO SOLO

Zona
Industrial

1.000,00 m2

1.000,00 m2

50%

75%
(2)

2,0

(1)

12,5%

Zona Especial

Normativa
CONCIDADE

Normativa
CONCIDADE

Normativa
CONCIDADE

Normativa
CONCIDADE

Normativa
CONCIDADE

Normativa
CONCIDADE

Normativa
CONCIDADE

Quadro II – Recuos para edificações de até 01 pavimento
SISTEMA
VIÁRIO

Via Arterial
Via Coletora I
Via Coletora II
Via Local
Centro da
Célula 01
Demais
Centros de
Célula
Anel Viário
Quadrilátero

Recuo
Frontal
(metros)

5,00 ****
5,00
3,00 *
3,00
0,00

Recuo
Lateral
(metros)
(1
Pavimento
com
aberturas)
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Recuo de
Fundos
(metros)
(1
Pavimento
com
aberturas)
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Recuo
Lateral
(metros)
(1
Pavimento
sem
aberturas)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Recuo de
Fundos
(metros)
(1
Pavimento
sem
aberturas)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

**

1,50

1,50

0,00

0,00

**
***

1,50
1,50

1,50
1,50

0,00
0,00

0,00
0,00
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(* Os recuos frontais serão iguais a 3,00 m à exceção das vias com menos de 13,00 metros que deverão ser definidos mediante
Consulta Prévia para Construção.
** Os recuos frontais serão determinados com base nos alinhamentos prediais projetados e não os existentes e poderão ser
iguais a zero a partir dos mesmos. Nas áreas denominadas Centros de Célula e Anel Viário (Contorno de Célula) serão definidos
mediante Consulta Prévia para Construção.
*** Nos limites que compreendem a Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestri, Avenida Manoel Ribas, Rua Professor Becker e Rua
Tiradentes, incluindo-se ainda a Rua Senador Nereu Ramos os recuos frontais mínimos serão de 1,50 m, excluindo-se os lotes
que possuem frente para Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestri e Avenida Manoel Ribas, onde se manterão os recuos frontais
mínimos de 5,00 m.
**** Para determinar o recuo frontal para a via arterial perimetral deverá ser formalizada Consulta Prévia para Construção, uma
vez que poderá haver a necessidade de ser ultrapassado o recuo mínimo de 5,00 m.
Demais diretrizes:
* Os recuos frontais não poderão ser inferiores a 5,00 metros nas seguintes vias, conforme Mapa do Sistema Viário Municipal:
Avenida Manoel Ribas (toda a extensão);
Rua XV de Novembro no trecho entre a Avenida Manoel Ribas e a Rodovia BR 277;
Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestri (toda a extensão);
Avenida Vereador Serafim Ribas (toda a extensão);
Rodovias (PR e BR).
* Quando houver mais de uma edificação no mesmo terreno, os afastamentos entre elas serão correspondentes à soma dos
afastamentos para cada edificação.
* Todo lote de esquina deverá apresentar canto chanfrado no muro e/ou na edificação de acordo com Figura Ilustrativa 01. A
área determinada pelo chanfro é não edificável, não sendo permitidos obstáculos visuais como vegetações que desenvolvam
altura e volume, totens, placas, luminosos e similares.
*

Considera-se um pavimento o pé direito máximo de até 3,00 metros

Quadro II – Dos Recuos para edificações acima de
01 pavimento
Recuos
Laterais (m)
Fundo (m)
Pavimentos
De 02 Pavimentos com aberturas
1,50
1,50
De 02 Pavimentos sem aberturas
0,00
0,00
De 03 a 04 Pavimentos com aberturas
1,50
1,50
De 03 a 04 Pavimentos sem aberturas
1,50 (*)
1,50 (*)
De 05 a 07 Pavimentos (independente de
2,00
2,00
aberturas)
08 Pavimentos ou mais (independente
2,50
2,50
de aberturas)
* Poderão ser permitidas paredes sem aberturas nas divisas
laterais e de fundo até o quarto pavimento, somente para Zona
Central Estendida, Centros de Células de Planejamento e
Anéis de Célula, mediante análise técnica do DEAPRO.

Observações:
I - O térreo bem como sobreloja são considerados como
pavimento.
II - Considera-se um pavimento o pé direito máximo de até 3,00
metros
III – As sacadas deverão estar localizadas a 1,50 metros das
divisas.
IV - Em terrenos situados na direção dos FEIXES DE
MICROONDAS da antena “TELEPAR”, o número de pavimentos
fica subordinado à altura máxima permitida, conforme Lei
Municipal nº 18/85.
V- O número de pavimentos é determinado pela taxa de
ocupação e coeficiente de aproveitamento

Figura Ilustrativa 01
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Siglas
R = comprimento da redução das testadas
α = ângulo do vértice da esquina
C = chanfro
á = Ângulo das esquinas
á > 130
á 101
º a
á129º
86 a
á100º
81 a
á 85º
71 a
á 80º
61 a
á 70º
56 a
á 60º
51 a
á 55º
46 a
á 50º
41 a
á 45º
36 a
á 40º
31 a
á35º
<
31º

R = Redução das testadas a partir
do
2,35
vértice
2,50
(m)
3,00
3,20
3,45
3,90
4,40
4,70
5,20
5,65
6,50
7,25
8,50

ANEXO III
Quadro I - Classificação de Comércio e Serviços
dos Usos e Localização
1. CENTRO DE CÉLULA
O uso pretendido nos centros de células admite o residencial
unifamiliar, sendo preferencial o misto e o de atividades comerciais
e de prestação de serviços de pequeno e médio porte, destinadas ao
atendimento de uma determinada célula, que se caracterizam por
serviço e comércio de bairro e que por definição deveriam localizarse disseminadamente e distribuidamente pelos bairros e células de
planejamento.
Desta forma são preferenciais os usos abaixo listados:
•
Açougue – Peixaria
•
Agência de serviços postais
•
Agência de turismo e viagem
•
Armarinhos em Geral – Bazar – Loja de artigos populares –
Confecções – Utilitários para casa (decoração, plásticos, presentes)
•
Banca de jornal e revista
•
Bijuteria
•
Butique
•
Café – Cyber – Lan House – Jogos eletrônicos
•
Casa lotérica
•
Comércio de refrigeração (balcões frigoríficos, câmaras
frias, geladeiras, etc)
•
Comércio de materiais e prestação de serviços de informática
•
Comércio de colchões, tecidos, colchas
•
Comércio de cosméticos
•
Comércio de embalagens (copos, descartáveis), produtos
alimentares pequeno porte
•
Comércio de tintas e acessórios para pinturas de edificações
•
Comércio de roupas e acessórios esportivos
•
Confeitaria – Sorveteria
•
Corretora e Imobiliária
•
Despachante
•
Edifício de escritório
•
Escritório de copiadora, produção de banners, faixas,
materiais de publicidade
•
Estacionamento para provimento de vagas de veículos
•
Farmácia
•
Floricultura
•
Galeria comercial
•
Hotel até 50 unidades de alojamento
•
Instituição financeira - Banco
•
Livraria - Papelaria
•
Locadora de vídeo/DVD
•
Loja de conveniências
•
Loja de departamento
•
Loja de instrumentos musicais
•
Loja de móveis e eletrodomésticos
•
Panificadora
•
Pizzaria – Restaurante – Pastelaria – Lanchonete – Bar
•
Salão de beleza – Barbearia – Manicuro – Pedicuro Massagista
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•
Serviços públicos (exemplo: subprefeituras, serviços
administrativos, sedes de associações, etc)
Admitindo-se ainda:
•
Academia de ginástica, esportes e música de pequeno porte
•
Alfaiate – Costureira - Atelier
•
Atelier fotográfico - Artigos fotográficos
•
Biblioteca de pequeno porte
•
Chaveiro
•
Clínica Médica, Fisioterapia, Radiologia
•
Comércio de água e purificadores
•
Endereço comercial – Referência fiscal
•
Escritório profissional e de prestação de serviços (Engenheiro,
Arquiteto, Médico, Contador, Advogado, Odontólogo, etc.)
•
Estabelecimento de ensino específico (informática, idiomas,
curso pré-vestibular, etc.)
•
Gráfica – Tipografia - Editora de pequeno porte
•
Joalheria – Relojoaria - Ótica
•
Laboratório de análises clínicas
•
Lavanderia
•
Loja de alimentos prontos e/ou semi-prontos
•
Loja de calçados
•
Loja de discos e fitas
•
Loja de ferragens de pequeno porte
•
Loja de material elétrico, iluminação, lustres
•
Loja e fabricação de cortinas
•
Mercado de pequeno porte
•
Mercearia
•
Oficina e comércio de pequenos consertos e/ou atividades
que não impliquem em uso de equipamentos ruidosos, produtos
poluentes, odores (TV, vídeo, eletrodomésticos, sapatos, bicicletas,
etc).
•
Pensionato
•
Pequena confecção – roupas e/ou artesanato
•
Pet Shop sem hospedagem – Clínica veterinária
•
Posto de saúde
•
Pré-escola - Creche
•
Quitanda
•
Show Room para comercialização de artefatos de pedra,
madeira, assoalhos, piscinas, materiais de construção
•
Vidraçaria
2. CENTRO DA CÉLULA 01
O uso pretendido no centro de célula admite o residencial
unifamiliar, misto e coletivo, sendo preferencial o de atividades
comerciais e de prestação de serviços de pequeno e médio
porte, destinadas ao atendimento comércio e serviço central.
Suas características de uso e ocupação deverão concentrar
atividades administrativo-institucionais do serviço público,
de passeio, lazer, diversão e cultura, admitindo-se o uso
habitacional e atividades comerciais e de prestação de
serviços, de acordo com os listados abaixo:
•
Academia de ginástica, esportes e música
•
Açougue – Peixaria
•
Agência de serviços postais
•
Agência de turismo e viagens
•
Alfaiate – Costureira - Atelier
•
Armarinhos em Geral – Bazar – Loja de artigos
populares – Confecções – Utilitários para casa (decoração,
plásticos, presentes)
•
Atelier fotográfico - Artigos fotográficos
•
Banca de jornal – Revista
•
Biblioteca de pequeno porte
•
Bijuteria
•
Butique
•
Café – Cyber – Lan House – Jogos eletrônicos
•
Casa lotérica
•
Chaveiro
•
Clínica Médica, Fisioterapia, Radiologia
•
Clínica veterinária e Pet Shop sem hospedagem
•
Clube esportivo e recreativo, Salão de festa, Buffet
•
Comércio de refrigeração (balcões frigoríficos,
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câmaras frias, geladeiras, etc)
•
Comércio de cereais, ração, caça e pesca, utilidades
rurais de pequeno porte
•
Comércio de materiais e prestação de serviços de
informática
•
Comércio de colchões, tecidos, colchas
•
Comércio de embalagens (copos, descartáveis),
produtos alimentares pequeno porte
•
Comércio de cosméticos
•
Comércio de tintas e acessórios para pinturas de
edificações
•
Comércio de roupas e acessórios esportivos
•
Comércio de água e purificadores
•
Comércio de materiais para jardinagem e limpeza
(jatos, cortadores de grama, acessórios)
•
Confecção – roupas e/ou artesanato
•
Confeitaria – Sorveteria
•
Corretor e Imobiliária
•
Despachante
•
Edifício de escritórios
•
Endereço comercial – Referência fiscal
•
Escola de 2º Grau – Escolas de ensino técnico - Ensino
fundamental – Ensino superior
•
Escritório de copiadora, produção de banners, faixas,
materiais de publicidade
•
Escritório profissional e de prestação de serviços
(engenheiro, arquiteto, médico, contador, advogado,
odontólogo, etc.)
•
Estabelecimento de ensino específico (informática,
idiomas, curso pré-vestibular, etc.)
•
Estacionamento para provimento de vaga de veículos
•
Fábricas e indústrias de pequeno porte não poluidoras
e não incomodas**
•
Farmácia
•
Floricultura
•
Galeria comercial
•
Gráfica - Tipografia – Editora
•
Hotel
•
Instituição financeira - Banco
•
Joalheria – Relojoaria - Ótica
•
Laboratório de análises clínicas
•
Lavanderia
•
Lazer noturno (compatibilizar com a normativa)
•
Livraria – Papelaria
•
Locadora de Vídeo/DVD
•
Loja de alimentos prontos e/ou semi-prontos
•
Loja de calçados
•
Loja de conveniências
•
Loja de departamento
•
Loja de discos e fitas
•
Loja de ferragens
•
Loja de instrumentos musicais
•
Loja de material elétrico, iluminação, lustres
•
Loja de móveis e eletrodomésticos
•
Loja e fabricação de cortinas
•
Mercado de pequeno porte
•
Mercearia
•
Oficina e comércio de pequenos consertos e/ou
atividades que não impliquem em uso de equipamentos ruidosos,
produtos poluentes, odores. (TV, vídeo, eletrodomésticos,
sapatos, bicicletas, etc.)
•
Padaria - Panificadora
•
Pensionato
•
Pequena confecção – roupas e/ou artesanato
•
Posto de saúde
•
Posto de abastecimento de combustível
•
Pré-escola - Creche
•
Quitanda
•
Restaurante – Pizzaria – Lanchonete – Bar –
Confeitaria - Sorveteria
•
Salão de Beleza – Barbearia – Manicuro – Pedicuro Massagista
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•
Serviços funerários
•
Serviços públicos (exemplo: subprefeituras, serviços
administrativos, sedes de associações, etc)
•
Shopping Center
•
Show Room para comercialização de artefatos de
pedra, madeira, assoalhos, piscinas, materiais de construção
•
Supermercado
•
Teatro – Cinema – Auditório – Museu – Biblioteca
•
Templo religioso – Casa de culto
•
Vidraçaria
Observação:
** fábricas e indústrias não listadas
3. ANEL VIÁRIO E VIA COLETORA I
O uso pretendido nos anéis viários das células de planejamento
e coletoras I admite o residencial unifamiliar, mas tem como
preferencial o misto e o coletivo, sendo preferencial também o
de atividades comerciais e de prestação de serviços de médio
a grande porte, conforme listagem abaixo:
Preferencialmente:
•
Agência de turismo e viagem
•
Capela mortuária
•
Clínica Médica, Fisioterapia, Radiologia
•
Clube esportivo e recreativo, Salões de festas, Buffets
*
•
Comércio de agrotóxicos*
•
Comércio de cereais, ração, caça e pesca, utilidades
rurais de pequeno porte
•
Comércio de Refrigeração (balcões frigoríficos,
câmaras frias, geladeiras, etc)
•
Comércio de materiais e prestação de serviços de
informática
•
Comércio de colchões, tecidos, colchas
•
Comércio de embalagens (copos, descartáveis),
produtos alimentares
•
Comércio de cosméticos
•
Comércio de tintas e acessórios para pinturas de
edificações
•
Comércio de roupas e acessórios esportivos
•
Comércio de água e purificadores
•
Comércio de materiais para jardinagem e limpeza
(jatos, cortadores de grama, acessórios)
•
Concessionária de veículos e/ou motos – Revenda de
veículos novos e usados
•
Corretor e imobiliária
•
Edifício de escritórios
•
Escola de 1º e 2º graus – Escolas de ensino técnico Ensino fundamental – Ensino 3º graus
•
Estacionamento para provimento de vagas de veículos
•
Farmácia
•
Galeria comercial
•
Gráfica - Tipografia – Editora
•
Hotel
•
Instituição financeira - Banco
•
Lazer noturno (compatibilizar com a normativa)
•
Loja de departamentos
•
Loja de móveis e eletrodomésticos
•
Material de construção médio a grande porte sem
depósito e sem fabricação
•
Motel
•
Oficina de lataria, pintura, funilaria e elétrica de carros
de passeio (vinculado a disponibilidade de pátio de serviço)
•
Peças e acessórios para atividades agrícolas
•
Peças e acessórios para veículos
•
Posto de lavagem de carros
•
Posto de saúde
•
Posto de abastecimento de combustível
•
Restaurante – Pizzaria – Lanchonete – Bar –
Confeitaria - Sorveteria (médio a grande porte)
•
Serv – car / drive in
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•
Serviços funerários
•
Sistemas particulares de alarme, interfonia e segurança
•
Shopping center
•
Show Room para comercialização de artefatos de
pedra, madeira, assoalhos, piscinas, materiais de construção
•
Supermercado de médio porte
•
Teatro – Cinema – Auditório – Museu – Biblioteca
•
Templo religioso – Casa de culto
•
Vidraçaria
Admitindo-se ainda:
•
Academia de ginástica, esportes e música
•
Açougue - peixaria
•
Agência de serviços postais
•
Alfaiate – costureira - atelier
•
Armarinhos em geral – Bazar – Loja de artigos
populares – Confecções – Utilitários para casa (decoração,
plásticos, presentes)
•
Atelier fotográfico - artigos fotográficos
•
Banca de jornal e revistas
•
Bijuteria
•
Borracharia
•
Butique
•
Café – Cyber – Lan House – Jogos eletrônicos
•
Casa lotérica
•
Chaveiro
•
Clínica veterinária e Pet Shop com/sem hospedagem
•
Confecção – roupas e/ou artesanato
•
Creche – Pré-escola
•
Despachante
•
Endereço comercial – Referência fiscal
•
Escritório de copiadora, produção de banners, faixas,
materiais de publicidade
•
Escritório profissional e de prestação de serviços
(engenheiro, arquiteto, médico, contador, advogado,
odontólogo, etc.)
•
Estabelecimento de ensino específico (informática,
idiomas, cursos pré-vestibular, etc.)
•
Fábrica e indústria de pequeno porte não poluidora e
não incomoda**
•
Floricultura
•
Instalação de som/alarmes em veículos
•
Joalheria – Relojoaria - Ótica
•
Laboratório de análises clínicas
•
Lavanderia
•
Livraria – Papelaria
•
Locadora de vídeo, DVD, etc
•
Loja de alimentos prontos e/ou semi-prontos
•
Loja de calçados
•
Loja de conveniências
•
Loja de discos e fitas
•
Loja de ferragens
•
Loja de instrumentos musicais
•
Loja de material elétrico, iluminação, lustres
•
Loja e fabricação de cortinas
•
Marcenaria
•
Mercado de pequeno e médio porte
•
Mercearia
•
Motel
•
Oficina e comércio de pequenos consertos e/ou
atividades que não impliquem em uso de equipamentos ruidosos,
produtos poluentes, odores. (tv, vídeo, eletrodomésticos,
sapatos, bicicletas, etc.)
•
Oficina mecânica e auto elétrica, reparos em carros de
passeio
•
Padaria - Panificadora
•
Pensionato
•
Quitanda
•
Salão de beleza - Barbearia – Manicuro – Pedicuro –
Massagista
•
Serralheria/metalúrgica de pequeno porte *
Observações:
* Permissível apenas no Anel Viário, observados parâmetros
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de minimização de ruído estabelecidos por normas ambientais
e apresentação de solução para carga e descarga e entrada e
saída de veículos.
** fábricas e indústrias não listadas
4. VIA ARTERIAL II (TRECHOS - MARGINAIS
ÀS RODOVIAS) EXCLUÍDO TRECHO DA VIA ARTERIAL
II CORRESPONDENTE À INTERSECÇÃO DA RUA
BERNARDO DOMINICO COM PR 170 E RUA BRASÍLIA
COM BR 277

•

Borracharia
•
Canil, clínica veterinária ou hotel para animais
•
Casa noturna, Boate *
•
Centro de Eventos/Convenções
•
Clube esportivo e recreativo, salões de festas, buffets
•
Comércio de agrotóxicos, defensivos agrícolas e/ou
fertilizantes
•
Comércio, depósito e prestação de serviços de
caçambas para recolhimento de entulho
•
Comércio de cereais, ração, caça e pesca, utilidades
rurais
•
Comércio de máquinas e implementos agrícolas,
caminhões, tratores
•
Comércio de materiais para jardinagem e limpeza
(jatos, cortadores de grama, acessórios)
•
Cooperativas, silos, armazenagem
•
Comércio de refrigeração (balcões frigoríficos, câmaras
frias, geladeiras, etc)
•
Comércio de tintas e acessórios para pinturas de
edificações
•
Concessionária de veículos e/ou motos – revenda de
veículos novos e usados
•
Depósito de atacadistas em geral
•
Depósito para distribuição
•
Depósito e serviços de coleta de lixo/seletivo/recicláveis
•
Endereço comercial – Referência fiscal
•
Estacionamento para provimento de vaga de veículos
•
Fábrica e indústria de médio a grande porte não
poluidora**
•
Ferro velho
•
Garagem de frotas
•
Garagem e transportadora
•
Gráfica - Tipografia – Editora
•
Hotel
•
Instalação de som/Alarmes em veículos
•
Jato de areia
•
Lanchonetes
•
Loja de conveniências
•
Madeireira
•
Marcenaria
•
Marmoraria
•
Material de construção com depósito e com fabricação,
piscinas
•
Motel
•
Oficina de lataria, pintura, funilaria e elétrica de veículos
•
Oficina de mecânica pesada
•
Panificadora
•
Peças e acessórios para atividades agrícolas
•
Peças e acessórios para veículos
•
Pizzaria
•
Posto de abastecimento de combustível
•
Posto de lavagem de veículos
•
Restaurante
•
Restaurante de grande porte
•
Serralheria/Metalúrgica
•
Serv – Car / Drive In
•
Shopping center
•
Templo religioso – Casa de culto
•
Transportadoras
•
Vidraçaria
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Observações:

*permitido no Centro da Célula 01 e Via Arterial II, demais
locais da área urbana, mediante consulta, sempre observada a
normativa específica
** fábricas e indústrias não listadas
5. VIA ARTERIAL I E TRECHO DA VIA ARTERIAL II
CORRESPONDENTE À INTERSECÇÃO DA RUA BERNARDO
DOMINICO COM PR 170 E RUA BRASÍLIA COM BR 277

•

Academia de ginástica, esportes e música (pequeno e
médio porte)
•
Açougue – Peixaria
•
Agência de turismo e viagens
•
Agências de serviços postais
•
Alfaiate – Costureira - Atelier
•
Armarinhos em Geral – Bazar – Loja de artigos
populares – Confecções – Utilitários para casa (decoração,
plásticos, presentes)
•
Atelier fotográfico - Artigos fotográficos
•
Banca de jornal e revista
•
Biblioteca de pequeno porte
•
Bijuteria
•
Borracharia
•
Butique
•
Café – Cyber – Lan House – Jogos Eletrônicos
•
Casa lotérica
•
Chaveiro
•
Clínica Médica, Fisioterapia, Radiologia
•
Clínica Veterinária e Pet Shop sem hospedagem
•
Clube esportivo e recreativo, salões de festas, buffets
•
Comércio de materiais e prestação de serviços de
informática
•
Comércio de agrotóxicos, defensivos agrícolas e/ou
fertilizantes
•
Comércio de cereais, ração, caça e pesca, utilidades
rurais
•
Comércio de refrigeração (balcões frigoríficos, câmaras
frias, geladeiras, etc)
•
Comércio de máquinas e implementos agrícolas
•
Comércio de colchões, tecidos, colchas
•
Comércio de embalagens (copos, descartáveis),
produtos alimentares
•
Comércio de tintas e acessórios para pinturas de
edificações*
•
Comércio de roupas e acessórios esportivos
•
Concessionária de veículos e/ou motos– revenda de
veículos novos e usados
•
Comércio de cosméticos
•
Comércio de água e purificadores
•
Comércio de materiais para jardinagem e limpeza
(jatos, cortadores de grama, acessórios)
•
Confecção – Roupas e/ou Artesanato
•
Corretora e Imobiliária
•
Creche – Pré-escola
•
Despachante
•
Edifícios de escritórios
•
Endereço comercial – Referência fiscal
•
Escola de 1º e 2º Graus – Escolas de ensino técnico Ensino fundamental
•
Escritório de copiadora, produção de banners, faixas,
materiais de publicidade
•
Escritório profissional e de prestação de serviços
(engenheiro, arquiteto, médico, contador, advogado,
odontólogo, etc.)
•
Estabelecimento de ensino específico (informática,
idiomas, curso pré-vestibular, etc.)
•
Estacionamento para provimento de vaga de veículos
•
Fábrica e indústria não poluitiva e não incômoda**
•
Farmácia
•
Floricultura
•
Gráfica - Tipografia – Editora

Boletim Oficial do Município - 17

•
Hotel
•
Instalação de som/Alarmes em veículos
•
Instituição financeira
•
Joalheria – Relojoaria - Ótica
•
Laboratório de análises clínicas
•
Lanchonete
•
Lavanderia
•
Livraria - Papelaria
•
Locadora de Vídeo/DVD
•
Loja de alimentos prontos e/ou semi-prontos
•
Loja de calçados
•
Loja de conveniências
•
Loja de departamentos
•
Loja de discos e fitas
•
Loja de ferragens
•
Loja de instrumentos musicais
•
Loja de material elétrico, iluminação, lustres
•
Loja de móveis e eletrodomésticos
•
Loja e fabricação de cortinas
•
Marcenaria
•
Material de construção de médio a grande porte sem
depósito e sem fabricação
•
Mercado de pequeno e médio porte
•
Mercearia
•
Motel
•
Oficina de lataria, pintura, funilaria e elétrica de carros
de passeio (vinculado a disponibilidade de pátio de serviço)
•
Oficina e comércio de pequenos consertos e/ou
atividades que não impliquem em uso de equipamentos ruidosos,
produtos poluentes, odores (TV, vídeo, eletrodomésticos,
sapatos, bicicletas, etc)
•
Padaria - Panificadora
•
Pastelaria
•
Peças e acessórios para atividades agrícolas
•
Peças e acessórios para veículos
•
Pensionato
•
Pizzaria
•
Posto de abastecimento de combustível
•
Posto de lavagem de carros
•
Posto de saúde
•
Quitanda
•
Restaurante de médio porte
•
Restaurantes – Pizzaria – Lanchonetes – Bares –
Confeitaria - Sorveterias (pequeno porte)
•
Salão de Beleza – Barbearia – Manicuro – Pedicuro Massagista
•
Serv – Car / Drive In
•
Serviços Funerários
•
Show Room para comercialização de artefatos de
pedra, madeira, assoalhos, piscinas, materiais de construção
•
Sistemas particulares de alarme, interfonia e segurança
•
Teatro – Cinema – Auditório – Museu – Biblioteca
•
Templo religioso – Casa de culto
•
Tipografia - Gráfica – Editora
•
Vidraçaria
Observação:
** fábricas e indústrias não listadas
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6. DEMAIS ÁREAS
O uso pretendido para as demais áreas consiste em residencial,
preferencialmente unifamiliar, admitidas habitações coletivas.
O uso comercial compreende comércio e serviços do tipo
cotidiano e ou atividades não incomodas ou incompatíveis com
a vizinhança, disseminada por todo o Sistema Viário, com baixo
potencial de geração de tráfego (exceto por geração de tráfego
em horários específicos), baixo movimento e baixa velocidade.
•
Academia de Ginástica, esportes e música de pequeno
e médio porte
•
Açougue – Peixaria
•
Agência de turismo e viagens
•
Alfaiate – Costureira - Atelier
•
Armarinhos em Geral – Bazar – Loja de artigos
populares – Confecções – Utilitários para casa (decoração,
plásticos, presentes)
•
Atelier fotográfico - Artigos fotográficos
•
Banca de jornal – Revista
•
Biblioteca de pequeno porte
•
Bijuteria
•
Borracharia
•
Butique
•
Café – Cyber – Lan House – Jogos Eletrônicos
•
Casa Lotérica
•
Chaveiro
•
Clínica Médica, Fisioterapia, Radiologia
•
Clínica Veterinária e Pet Shop sem hospedagem
•
Comércio de cereais, ração, caça e pesca, utilidades
rurais*
•
Comércio de refrigeração (balcões frigoríficos, câmaras
frias, geladeiras, etc)
•
Comércio de materiais e prestação de serviços de
informática
•
Comércio de colchões, tecidos, colchas
•
Comércio de embalagens (copos, descartáveis),
produtos alimentares pequeno porte
•
Comércio de cosméticos
•
Comércio de água e purificadores*
•
Comércio de tintas e acessórios para pinturas de
edificações*
•
Comércio de roupas e acessórios esportivos
•
Comércio de materiais para jardinagem e limpeza
(jatos, cortadores de grama, acessórios)*
•
Concessionária de veículos e/ou motos – Revenda de
veículos novos e usados *
•
Confecção – Roupas e/ou Artesanato
•
Corretora e Imobiliária
•
Creche – Pré-escola
•
Despachante
•
Edifício de Escritórios *
•
Endereço comercial – Referência fiscal
•
Escola de 1º e 2º Graus – Escolas de Ensino Técnico Ensino Fundamental
•
Escritório de copiadora, produção de banners, faixas,
materiais de publicidade
•
Escritório profissional e de prestação de serviços
(engenheiro, arquiteto, médico, contador, advogado,
odontólogo, etc.)
•
Estabelecimento de ensino específico (informática,
idiomas, curso pré-vestibular, etc.)
•
Estacionamento para provimento de vaga de veículos
•
Fábrica e indústria de pequeno porte não poluidora e
não incomoda**
•
Farmácia
•
Floricultura
•
Gráfica - Tipografia – Editora
•
Hotel *
•
Instalação de Som/Alarmes em Veículos *
•
Joalheria – Relojoaria - Ótica
•
Laboratório de análises clínicas
•
Lavanderia
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•
Livraria - Papelaria
•
Locadora de Vídeo/DVD
•
Loja de alimentos prontos e/ou semi-prontos
•
Loja de calçados
•
Loja de conveniências *
•
Loja de departamentos *
•
Loja de discos e fitas
•
Loja de ferragens *
•
Loja de instrumentos musicais *
•
Loja de material elétrico, iluminação, lustres
•
Loja de móveis e eletrodomésticos *
•
Loja e fabricação de cortinas
•
Marcenaria *
•
Material de construção pequeno porte sem depósito
•
Mercado de pequeno e médio porte
•
Mercearia
•
Motel*
•
Oficina de lataria, pintura, funilaria e elétrica de carros
de passeio (vinculado à disponibilidade de pátio de serviço) *
•
Oficina e comércio de pequenos consertos e/ou
atividades que não impliquem em uso de equipamentos ruidosos,
produtos poluentes, odores (TV, vídeo, eletrodomésticos,
sapatos, bicicletas, etc).
•
Padaria - Panificadora
•
Peças e acessórios para atividades agrícolas *
•
Peças e acessórios para veículos *
•
Pensionato
•
Posto de lavagem de carros *
•
Posto de saúde
•
Postos de abastecimento de combustível *
•
Quitanda
•
Restaurante – Pizzaria – Lanchonete – Bar – Confeitaria
- Sorveteria (pequeno porte)
•
Restaurante – Pizzaria – Lanchonete – Bar – Confeitaria
- Sorveteria (médio porte) *
•
Salão de Beleza – Barbearia – Manicuro – Pedicuro Massagista
•
Serv – Car / Drive In *
•
Serviços funerários
•
Show room para comercialização de artefatos de
pedra, madeira, assoalhos, piscinas, materiais de construção*
•
Sistemas particulares de alarme, interfonia e segurança
*
•
Teatro – Cinema – Auditório – Museu – Biblioteca *
•
Templo religioso – Casa de culto *
•
Vidraçaria
Observações:
* quando localizados em vias coletoras e/ou arteriais
** fábricas e indústrias não listadas
7. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE
CARÁTER ÚNICO, OCASIONAL E/OU DE LOCALIZAÇÃO
RESTRITA.
Estarão sujeitos à aprovação do órgão de planejamento
urbano do município, do Conselho do Plano Diretor Urbano
de Guarapuava, legislações específicas, os usos previstos na
tabela de empreendimentos de impacto e de pólos geradores de
tráfego além dos quais: parque de diversões, circos, hospitais,
clinicas de saúde de grande porte com internamentos, casas
de saúde, albergues, orfanatos, depósitos de inflamáveis,
camping, loja e depósitos de fogos de artifício, faculdades
e universidades, cemitérios, atividades que demandam
adequação à vizinhança e ao sistema viário, atividades que
implicam na fixação de padrões específicos, atividades que
pelo seu porte ou natureza exijam confinamento em áreas
próprias e ou específicas, aterros ou valas sanitárias.
Entende-se por comercio e serviço de localização restrita
as atividades de localização restrita devido ao grau de
incomodidade, particularidades e volume de tráfego, que
demandam mais do sistema viário e que se destinam a um
atendimento de maior abrangência que o pertinente a um
determinado bairro ou região.
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Observações:
(1) Distribuidoras de Gás – Comércio de GLP deverá ser
enquadrado em conformidade com a Portaria nº 27/96 da ANP
– Agência Nacional do Petróleo e ainda, não serão permitidas
em Vias Locais. Em Vias Coletoras, será permitida Classe
I, sendo permissível Classe II, com apresentação de RIV –
Relatório de Impacto de Vizinhança, mediante análise. Em Vias
Arteriais será permitido enquadramento até Classe II, sendo
permissível Classe III, com apresentação de RIV – Relatório
de Impacto de Vizinhança, mediante análise. Empresas
consideradas como Classe IV e acima, serão permitidas em
Vias Arteriais e Zonas Industriais, bem como em áreas fora do
perímetro urbano. As empresas qualificadas a partir da Classe
IV deverão necessariamente ser apresentadas ao CONCIDADE
para considerações, observando-se as restrições referentes à
proximidade de escolas, hospitais, creches, cinemas.
(2) Atividades como boates, danceterias e locais de lazer
noturno com fonte de ruído, serão permitidas em Vias Arteriais
II (excluído trecho correspondente à intersecção da Rua
Bernardo Dominico com PR 170 e Rua Brasília com BR 277)
e Centro da Célula 01, demais locais, mediante análise do
CONCIDADE, observada Normativa específica.
ANEXO III
Quadro II - Empreendimentos de Impacto
ATIVIDADES
- Conjuntos residenciais/condomínios multifamiliares
- Hotéis, motéis e demais meios de hospedagem

ÁREA CONSTRUÍDA (AC)
Acima
de
100
unidades
habitacionais
Acima de 50 unidades de
alojamento
- Campings, clubes e associações
A partir de 10.000 m2
- Locais para lazer noturno, salões de baile, boates, Independente da AC, salvo
casas de espetáculos, centros de eventos
especificações Anexo III – Quadro
I – Item 7.
- Estádios, ginásios cobertos
A partir de 1.000 m2 de AC
- Academias de ginástica, esporte, salas de jogos
em geral
- Ambulatórios, laboratórios clínicos, postos de
A partir de 1.000 m2 de AC
saúde, pronto socorros
- Hospitais e maternidades
A partir de 1.500 m2 de AC
A partir de 1.500 m2 de AC
- Escolas de 1o a 2o Grau, escolas especiais e
profissionalizantes, cursos superiores, supletivo e
cursinhos, salas públicas, museus e bibliotecas
- Centros de convenções, auditórios, cinemas,
teatros, igrejas, templos, locais de culto
- Lojas de departamentos, comércio varejista em
geral e mercados
- Shopping centers, galerias e centros comerciais
- Atacadistas macros depósitos em geral
- Prestação de serviços, cartórios, bancos
- Serviços de alimentação em geral

A partir de 500 lugares
A partir de 1.500 m2 de AC
A partir de 2.500 m2 de AC
A partir de 2.500 m2 de AC
A partir de 1.000 de AC
A partir de 750 m 2 de AC

Observação: Usos não constantes na tabela deverão ser
enquadrados por similaridade ou avaliados individualmente
pelo CONCIDADE.
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ANEXO IV
Tabela de estacionamento
TIPO COMÉRCIO

OBS.

NÚMERO MÍNIMO DE VAGAS

Habitação Unifamiliar

01 vaga por unidade

Habitação Coletiva

01 vaga por unidade de moradia até
*
120,00 m2 . Para unidades de moradia
acima desta área, usar a razão entre o
somatório de unidades
pela área
máxima (120,00 m 2),
em resultado
fracionado considerar o número inteiro
imediatamente superior.

Kitinetes

01 vaga
a cada
02 unidades
residenciais proporcionalmente, ou a cada
90,00 m 2 de área destinadas às kitinetes.

CSV (Comércio e Serviço Vicinal)

01 vaga para cada 60,00 m de área
construída
(AC)
destinado
ao
atendimento público

Centro comercial e de prestação de
serviços

01 vaga
acréscimo
vagas.

Supermercados, Hipermercados,
Lojas de Departamentos, Móveis
e
Eletrodomésticos, Shopping Center e
similares.

01 vaga para cada 15,00 m2 de área
destinada a vendas,
01 vaga para cada 80,00 m2 de área
destinada à administração em geral
01 pátio para manobras de caminhões

*

Restaurante, Churrascaria, Pizzaria,
Self_Service

01 vaga para cada 20,00 m2 de área
destinada a consumação

*

Serviços de Saúde

01 vaga a cada 02 leitos

2

para cada
unidade
de 50% ao número

com *
de

**
***

***
*

01 vaga a cada 60,00 m 2 de área destinada ***
a serviços, administração, salas de espera e
consultórios
Administração
01 vaga para cada *
80,00 m2. Destinar vagas para veículos de ***
transporte de alunos (Vans, ônibus) no
mínimo
igual
a
30%
de área
correspondentes às salas de aula.

Pré-Escola e Ensino de 1ºGrau

Ensino
de
2º
Grau,
Ensino 01 vaga para cada 50,00 m2 de área de
Profissionalizantes,
Escolas
de salas de aula
Informática, Idiomas e similares.

*
***

01 vaga para cada 12,50 m2 de área de
salas de aula
01 vaga para cada 80,00 m2 de área

*
***

Ensino Superior (3º Grau),

destinada à administração e serviços
Edifícios Públicos e
Financeiras (Bancos,
Câmbio, etc.)

Instituições 01 vaga para cada 60,00 m 2 AC
Casas
de

Teatro, Cinemas,
Salas
Espetáculos,
Centros
Eventos.

de
de

01 vaga para cada 15,00 m2 de área
destinada a acomodação do público

Danceteria,
bailões,
Ginásios, 01 vaga para cada 10,00 m2 de área
Clubes, Casas Noturnas, Boliches e destinada ao público
Afins.
2

01 vaga para cada 25,00 m de área da
nave

Igrejas, Templos.

*
***
*
***
*
**
***
*

Hotéis e demais serviços de
hospedagem.

***
01 vaga
para cada
unidade de *
alojamento (quartos) e mais 01 vaga a
**
cada 80,00 m2 destinados à serviços
***
administrativos

Academias de Ginástica.

01 vaga para cada 20,00 m de área
destinada às salas de ginásticas

*

01 vaga para cada 25,00 m2 de área
destinada a vendas
2
01 vaga para cada 80,00 m de área
destinada à administração
01 pátio de carga/descarga e

*

Comércio
de materiais
construção,
atacadistas
geral, distribuidores, e afins.

2

de
em

**
***

Manobra
Oficinas Mecânicas, Funilarias, Auto No mínimo 03 vagas e avaliação pelo *
Elétricas, Pinturas, Borracharias, CONCIDADE. Espaço reservado de pátio de
trabalho. Em nenhuma hipótese a via
Concessionárias de Veículos.
pública ou passeio poderão ser utilizados
para a execução de serviços
Áreas de lazer e Parques.

01 vaga a cada 200,00 m2 do terreno

*
***
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* Salvo maiores especificações que se fizerem necessárias,
julgadas pelo departamento competente e/ou CONCIDADE
quando da classificação de Empreendimento como de Impacto.
** Em nenhuma hipótese, a via pública deverá ser utilizada
para carga e descarga e/ou abastecimento de mercadorias, e
tampouco de estacionamento para os veículos utilizados para
tanto. Atividades que assim o necessitarem deverão prover
pátio próprio compatível com a atividade.
*** Pelo menos uma vaga de estacionamento deverá ser
adaptada para pessoas portadores de deficiência física.
Observações:
1)
Em vias julgadas necessárias e/ou nos estabelecimentos
definidos como pólos geradores de tráfego, poderão ser
definidos outros parâmetros além dos estabelecidos nesta
tabela, a serem encaminhados pelo departamento competente,
ao CONCIDADE e/ou COMUTRA;
2)
Poderá ser solicitado para estabelecimentos de
ensino, hotéis, casas noturnas ou atividades similares,
para encaminhamento ao COMUTRA e CONCIDADE a
apresentação de solução de embarque e desembarque de
alunos e/ou usuários, que não prejudiquem o tráfego e não
sujeite os alunos e/ou usuários a riscos. A aprovação do
projeto e/ou alvará de funcionamento para obra já existente,
fica vinculada à apresentação de solução do acesso, fluidez do
tráfego, e diminuição de riscos;
3)
Caso a destinação de vaga seja no recuo frontal do
estabelecimento, deverá ser executado ilhas para circulação de
pedestres de dimensões especificadas em desenho ilustrativo,
nunca sobre o passeio e nunca rebaixando o meio fio em todo a
testada, mas apenas nos intervalos entre as ilhas, ou previsão
de entrada e saída, com anuência do GUARATRAN caso se
julgue necessário;
4)
O estudo de entradas e saídas, acessos, carga e
descarga, embarque e desembarque deverão utilizar-se de
vias de menor tráfego;
5)
Para efeito do cálculo do número de vagas dos
estacionamentos, a fração será arredondada para o número
maior e inteiro. Ex: 8,45 - número de vagas igual a 9;
6)
Os tamanhos mínimos de vagas são apresentados nos
desenhos ilustrativos;
7)
Não será permitida a alteração de nível do passeio para
a entrada e saída de veículos sobre o mesmo, quando houver
a necessidade, deverá ser executada uma rampa (aclive ou
declive) no interior do lote;
GLOSSÁRIO
Para os fins desta lei são adotadas as seguintes definições:
Adensamento: a intensificação de uso do solo;
Alinhamento ou Divisa Frontal: linha legal que limita o terreno
e o logradouro ou via pública ao qual faz frente, podendo
apresentar-se mais de uma vez, como lateral e ainda fundos,
de acordo com a localização na quadra em que se situa,
devendo ser considerado sempre frontal, quando se tratar de
confrontação com logradouro público;
Alinhamento ou Divisa Lateral e de Fundo: linha legal que
limita o terreno com terreno vizinho;
Área Edificada ou Construída: a soma das áreas edificadas
de todos os pavimentos de uma edificação;
Área Especial: porção do território, delimitada por lei, que se
sobrepõe às zonas em função de peculiaridades que exigem
tratamento especial;
Coeficiente de Aproveitamento: o índice que se obtém
dividindo-se a área construída pela área do lote. Determina o
limite da área a ser construída em um determinado lote;
CONCIDADE: Conselho do Plano Diretor Urbano de
Guarapuava;
Desmembramentos transversais ao alinhamento predial:
desmembramento de lotes de frente para viela de acesso
restrito, cujo acesso se dá por via pública;
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Gabarito máximo: corresponde ao número máximo de
pavimentos que pode ser adotado para a edificação. Inclui o
térreo, sobreloja, pé-direito duplo e não inclui o subsolo;
Infraestrutura básica: É constituída pelos equipamentos
urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública,
abastecimento de água potável, energia elétrica pública e
domiciliar e vias de circulação;
Infraestrutura complementar: É constituída da rede coletora
de esgotamento sanitário, meio fio e calçadas com passeio e
acessibilidade, sinalização viária e pavimentação;
Infraestrutura completa: É constituída da infraestrutura
básica mais a infraestrutura completa;
Recuo ou Afastamentos - a menor distância entre as faces
da construção, relativos aos alinhamentos do terreno, medidas,
perpendicularmente, a eles, descontados o beiral e os balanços
permitidos;
SURG – Companhia de Serviços de Urbanização de
Guarapuava.
Taxa de Ocupação: o índice que se obtém dividindo a área
correspondente à projeção horizontal da construção pela área
total do lote;
Taxa de Permeabilidade: índice que determina a área mínima
do lote que deve ser destinada à infiltração de água;
Zonas: porções do território do município, delimitadas por lei, e
sujeitas a determinado regime urbanístico.
DECRETO N° 3913/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Exonerar, a pedido, o servidor DANIEL ARAUJO,
servente de obras, nomeado pelo decreto nº 2674/2012,
lotado na Secretaria De Viação Obras E Serviços Urbanos, a
partir de 23 de maio de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 29 de
maio de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO 3937/2014

DECRETO DECRETO 3938/2014

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contidos
no art. 41 inciso III da Lei nº 4320/64,

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014,

RESOLVE

RESOLVE

Art.1º - Fica aberto no Orçamento do Município de
Guarapuava, para o exercício financeiro de 2014, um crédito
adicional extraordiário, na importância de R$ 110.096,00 (Cento
e dez mil e noventa e seis mil reais), conforme se especifica:

Art.1º - Fica aberto no Orçamento do Município
de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2014, um crédito
adicional Suplementar, na importância de R$ 23.088,77 (vinte e
três mil e oitenta e oito reais), conforme se especifica:

Unidade Orçamentária
Classificação funcional

15.01
08.244.0019.2144

Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

3.3.90.36
Livres
R$........................

Secretaria Municipal de Assistência Social
Serv. de Proteção em Situação de
Calamidades Públicas e Emergêncial
Outros serviços terceiros - PF
0 – conta 753
110.096,00

Art.2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional

15.01
08.244.0019.2144

Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

3.3.90.39
Livres
R$........................

Secretaria Municipal de Assistência Social
Serv. de Proteção em Situação de
Calamidades Públicas e Emergêncial
Outros serviços terceiros - PJ
0 – conta 754
17.999,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.122.0019.2127
3.1.90.13
Livres
R$........................

Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividades da Sec. de Assistência Social
Obrigações Patronais
0 – conta 724
8.000,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.241.0019.2135
4.4.90.52
Livres
R$........................

Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividades do Fundo Municipal do Idoso
Equipamentos e material permanente
0 – conta 746
4.500,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.244.0019.2143
3.3.90.33
Livres
R$........................

Secretaria Municipal de Assistência Social
Gestão de Beneficios
Passagens e despesas com locomoção
0 – conta 4374
50.000,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional

15.01
08.244.0019.2144

Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

3.3.90.33
Livres
R$........................

Secretaria Municipal de Assistência Social
Serv. de Proteção em Situação de
Calamidades Públicas e Emergêncial
Passagens e despesas com locomoção
0 – conta 754
4.999,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.244.0019.2145
3.3.90.33
Livres
R$........................

Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividades do Conselho
Passagens e despesas com locomoção
0 – conta 758
9.999,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.244.0019.2145
3.3.90.39
Livres
R$........................

Secretaria Municipal de Assistência Social
Atividades do Conselho
Outros serviços terceiros - PJ
0 – conta 761
14.599,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

Unidade Orçamentária

15.01

Classificação funcional

08.122.0019.2127

Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

3.3.90.39
Vinculados
R$

Unidade Orçamentária

15.01

Classificação funcional

08.122.0019.2127

Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

4.4.90.52
Vinculados
R$

Secretaria Municipal de Assistência
Social
Atividades da Secretaria de
Assistência Social
Outros serv. terceiros - PJ
244 – conta 5343
15.600,00
Secretaria Municipal de Assistência
Social
Atividades da Secretaria de
Assistência Social
Rquipamentos e material permanente
244 – conta 4478
7.488,77

Art.2º - recursos indicados para a cobertura do crédito
ESPECIAL aberto no artigo anterior são resultantes do Excesso
de arrecadação na Fonte 244.

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 16 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO 3939/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014,
RESOLVE
Art.1º - Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional
Suplementar, na importância de R$ 60.000,00
(sessenta mil
reais), conforme se especifica:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

08.02
12.361.0017.2082
3.3.90.36
Vinculados
R$

Ensino Fundamental
Plano de Desenv. Educacional
Outros serviços terceiros - PF
102 – conta 173
60.000,00

Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

08.02
12.361.0017.2082
3.3.90.39
Vinculados
R$

Ensino Fundamental
Plano de Desenv. Educacional
Outros serviços terceiros - PJ
102 – conta 174
60.000,00

Art.3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 16 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº. 3955/2014
SÚMULA: “Declara de interesse social, o imóvel que menciona
e especifica e dá outras providências”.
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art.1º. Fica declarado de Interesse Social, para fins de
desapropriação, o imóvel com área de 90.000.000 metros
quadrados, situado no Alto do Xarquinho, com medidas e
confrontações especificadas na Matrícula nº. 6.736, pertencente
ao Serviço de Registro de Imóveis do 1º Ofício, da Comarca de
Guarapuava-Paraná, de propriedade de Luiz Alberto Bianco.
Art.2º. O imóvel constante no artigo anterior destina-se à
implantação de cemitério municipal.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
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Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 17 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO 3956/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014,
RESOLVE
Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Município de
Guarapuava, para o exercício financeiro de 2014, um crédito
adicional Especial, na importância de R$ 1.236.997,00 (Um
milhão, duzentos e trinta e seis mil novecentos e noventa e
sete reais), conforme se especifica:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

08.01
10.122.0020.2110
3.3.71.70
Livres
R$

Secretaria Municipal de Saúde
Manutenção das Atividades do Cisgap
Rateio pela participação em consorcio público
0 – conta 5154
1.214.500,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.244.0019.2143
3.3.90.33
Livres
R$

Secretaria Municipal de Assist. Social
Gestão de Benefícios
Passagens e despesas com locomoção
0 – conta 4373
22.497,00

Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito
especial aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

08.01
10.122.0020.2109
3.1.90.11
Livres
R$

Secretaria Municipal de Saúde
At. da Sec. Municipal de Saúde
Vencimentos e vantagens fixas
0 – conta 337
1.214.500,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.244.0019.2127
3.3.90.08
Livres
R$

Secretaria Municipal de Assist. Social
Atividades da Secretaria de Assistência Social
Outros Benef. Assistênciais
0 – conta 726
2.500,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.244.0019.2127
4.4.90.52
Livres
R$

Secretaria Municipal de Assist. Social
Atividades da Secretaria de Assistência Social
Equipamentos e material permanente
0 – conta 734
4.999,00

Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

15.01
08.241.0019.1041
3.3.90.30
Livres
R$
15.01
08.241.0019.1041
4.4.90.52
Livres
R$

Secretaria Municipal de Assist. Social
Implantar o Centro dia para idosos
Material de consumo
0 – conta 735
9.999,00
Secretaria Municipal de Assist. Social
Implantar o Centro dia para idosos
Equipamentos e material permanente
0 – conta 739
4.999,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 24 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO N° 3959/2014

DECRETO 3962/2014

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014,

RESOLVE
Art.1º. Exonerar, a pedido, o servidor LUIS CARLOS DO
VALLE, Agente Comunitário de Saúde, nomeado pelo decreto
nº 1661/2008, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir
de 05 de junho de 2014.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário..
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 24 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO 3961/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014:
RESOLVE
Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional
Suplementar, na importância de R$ 85.500,00 (oitenta e cinco
mil e quinhentos reais), conforme se especifica:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa

08.01
10.122.0020.2110
3.1.71.70

Fonte de recursos
Valor

Livres
R$

Secretaria Municipal de Saúde
Manutenção das Atividades do Cisgap
Rateio pela participação em consorcio
público
0 – conta 351
85.500,00

Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

08.01
10.122.0020.2109
3.1.90.11
Livres
R$

Secretaria Municipal de Saúde
At. da Sec. Municipal de Saúde
Vencimentos e vantagens fixas
0 – conta 337
85.500,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 24 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração

RESOLVE
Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Município de
Guarapuava, para o exercício financeiro de 2014, um crédito
adicional Especial, na importância de R$ 38.000,00 (trinta e
oito mil reais), conforme se especifica:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional

08.02
10.301.0020.2116

Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

4.4.90.52
Vinculados
R$........................

Fundo Municipal de Saúde
Rede de Saúde Mental Centro de At.
Psicossocial CAPS AD/ CAPS AD II
Equipamentos e material permanente
343
38.000,00

Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito
especial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso
de arrecadação na Fonte 343.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 16 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO N° 3963/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art.1º. Exonerar, a pedido, o servidor MARCOS ANTONIO
DA SILVEIRA CALDAS, cargo Técnico Protético Dentário,
nomeado pelo Decreto nº 017/1992, lotado na Secretaria
Municipal de Saúde, a partir de 25 de junho de 2014.
Art.2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 25 de
junho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA N°. 201/2014

EDITAL Nº 020/14

A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas,
RESOLVE

O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando
das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo o
contido no Edital nº 001/2012, item 3.1.7, convoca o candidato
aprovado para o cargo relacionado no Edital 019/14, a realizar
os exames de saúde que constituirá em análise de exames
laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:

Art.1º. Conceder à Comissão de Sindicância instituída pela
Portaria nº. 086/2014, dilação de prazo por mais 30 (trinta)
dias, a partir de 12/06/2014, para o encerramento dos
trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar,
em face da servidora Vanessa Aparecida da Silva.
Art.2º. A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir
desta data, para apresentação do relatório final.
Gabinete da Secretária de Administração do Município de
Guarapuava, em 23 de junho de 2014.
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 019/14
O Prefeito Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei, e atendendo o contido no Edital nº
001/2012, CONVOCA o candidato classificado para o cargo
abaixo relacionado, a comparecer no período de 30/06/2014
a 29/07/2014, no Setor de Perícia Médica, anexo ao Núcleo
de Recursos Humanos do Município (Paço Municipal), munido
dos exames médicos constantes do Edital nº 020/2014, para
realizar avaliação médica pré-admissional e caso esteja apto,
deverá comparecer no Departamento de Pessoal do Município,
acompanhado da documentação exigida no item 8.6 do Edital
do Concurso para posse de seu cargo, na vaga constante do
Anexo I.
INSC

CANDIDATO

OBJ

1706774 HENRIQUE FERNANDO DE OLIVEIRA RODRIGUES

50,00

TIT
2,00

FINAL
52,00

CLASS CARGO
4

ANALISTA DE SISTEMAS

PORT

MAT CG

9,00

1,00

CE

1,00 39,00

a) EXAMES LABORATORIAIS:
Hemograma completo;
Glicose;
Uréia;
Creatinina;
Parcial de Urina com Sedimento Corado
Raio X de Tórax PA com laudo
b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
Avaliação otorrinolaringológica com audiometria;
Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
Avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, constante
do anexo I ;
Avaliação ortopédica com Raio X de coluna lombo-sacra,
com laudo;
De posse dos exames e avaliações mencionadas acima
neste Edital, o candidato deve comparecer no Setor de Perícia
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município
(Paço Municipal), no período 30/06/2014 a 29/07/2014, para
avaliação clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município.
As despesas com os exames e avaliações clínicas
correrão por conta do candidato.
O não comparecimento no prazo pré-estabelecido
implica na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como,
de todos os direitos decorrentes de sua aprovação no concurso,
sem posterior recurso.
Guarapuava, 25 de Junho de 2014.

DATA NASC
24/07/1992

O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na
tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos
os direitos decorrentes, de sua aprovação no concurso, sem
posterior recurso.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I

Guarapuava, 25 de junho de 2014.

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

Nome do candidat(a)o:______________________________
Cargo:___________________________________________
1-) Tem história familiar de doenças psiquiátricas?
_________________________________________________

CARGO: ANALISTA DE SISTEMAS
LOCAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DTI

VAGA
01

2-) Já fez uso de psicofármacos? Para qual motivo? Por quanto tempo?
_________________________________________________
3-)Necessitou ficar em auxílio-doença, por motivo de doença psiquiátrica?
_________________________________________________
4-) A candidata (o) apresenta sinais ou sintomas de doença psiquiátrica
que limite ou incapacite de exercer a função?
_________________________________________________
			Guarapuava,______/________
		

___________________________________
Assinatura do Médico Psiquiatra e Carimbo
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Licitações
AVISO
PREGÃO N º 212/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 212/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de material educativo
e esportivo. Secretaria de Políticas para as
Mulheres. Recursos: Convênio 789113/2013
(Implantação e estruturação da casa de
atendimento as mulheres de Guarapuava).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Aquisição, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO
DAS
PROPOSTAS:
Ocorrerá até às 13h45min do dia 14/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
14h00min do dia 14/07/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: Às 14h10min do dia 14/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Elizane Zelinski.
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 213/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 213/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de Livros. Secretaria
de Políticas para as Mulheres. Recursos:
Convênio 792515.2013 (Secretaria de
Políticas para as Mulheres da Presidência da
República).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Aquisição, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
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Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO
DAS
PROPOSTAS:
Ocorrerá até as 13h45min do dia 21/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
14h00min do dia 21/07/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: Às 14h10min do dia 21/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Elizane Zelinski
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 214/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 214/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada
em
serviços
gráficos.
Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Recursos: Convênio 792515/2013 (Secretaria
de Políticas para as Mulheres da Presidência
da República).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote, através da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as
08h45min do dia 14/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 14/07/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: Às 09h10min do dia 14/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Elizane Zelinski
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.

Boletim Oficial do Município - 25
AVISO
PREGÃO N º 215/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 215/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de veículo Micro
Ônibus tipo VAN. Secretaria Municipal de
Trânsito, Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação e Secretaria Municipal de Indústria
e Comércio. Recursos: Livres.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Aquisição, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO
DAS
PROPOSTAS:
Ocorrerá até às 08h45min do dia 15/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 15/07/2014
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES:. Às 09h10min do dia 15/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Mateus Augusto Frighetto.
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 216/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 216/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para confecção e instalação
de outdoor. Secretaria de Políticas para as
Mulheres. Recursos: Convênio 792515/2013
(Secretaria de Políticas para as Mulheres da
Presidência da República).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Unitário
por Lote, através da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as
08h45min do dia 21/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 21/07/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: Às 09h10min do dia 21/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Elizane Zelinski
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de Junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.

AVISO

PREGÃO N º 217/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 217/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de material de cama,
mesa e banho. Secretaria de Políticas para as
Mulheres. Recursos: Convênio 789113/2013
(Implantação e estruturação da casa de
atendimento as mulheres de Guarapuava).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Aquisição, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO
DAS
PROPOSTAS:
Ocorrerá até às 08h45min do dia 16/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 16/07/2014
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES:. Às 09h10min do dia 16/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Mateus Augusto Frighetto.
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 218/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 218/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada em interfone. Recursos 25%
Demais Impostos Vinculados. Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote , através da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às
08h45min do dia 22/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 22/07/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: Às 09h10min. Do dia 22/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
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EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 219/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 219/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de mobiliário em geral.
Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Recursos:
Convênio
789113/2013
–
Implantação e Estruturação da Casa Abrigo
de atendimento às mulheres de Guarapuava.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Aquisição, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO
DAS
PROPOSTAS:
Ocorrerá até às 08h45min do dia 17/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 17/07/2014
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES:. 09h10min do dia 17/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Mateus Augusto Frighetto.
INFORMAÇÕES: Departamento
de Licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep:
85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal
3110, de segunda a sexta-feira das 13h às
17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 220/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 220/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada em serviços técnicos para
desenvolver oficinas de mobilização social
e/ou prestar consultoria para realização de
oficina, com recursos oriundos do Termo de
Compromisso n° 0363451-22/2011 Ministério
da Cultura/Caixa: Construção da Praça dos
Esportes e da Cultura. Secretaria Municipal
de Assistência Social.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Serviço, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às
08h45min do dia 18/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 18/07/2014
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
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LANCES:. Às 09h10min do dia 18/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Mateus Augusto Frighetto.
Departamento
de
INFORMAÇÕES:
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 20 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 221/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 221/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de material elétrico,
botijão de gás, lixeira, tapete e copa e cozinha.
Secretaria de Políticas para as Mulheres.
Recursos: Livres e Convênio 789113/2013
- SPM - PR. Implantação e Estruturação
da Casa de atendimento as Mulheres de
Guarapuava.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Aquisição, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO
DAS
PROPOSTAS:
Ocorrerá até às 08h45min do dia 22/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 22/07/2014
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES:. 09h10min do dia 22/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Elizane Zelinski.
Departamento
de
INFORMAÇÕES:
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 23 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 222/2014 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 222/2014 PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de serviços de
vigilância ostensiva monitorada para o
Aterro Sanitário Municipal de Guarapuava e
Serviços de Vigia TDM para o Parque São
Francisco da Esperança. Recursos Livres.
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das
13h45min até as 14h00min do dia 15/07/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: Às 14h10min do dia 15/07/2014.
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Mateus Augusto Frighetto
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações
e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. Telefone
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a
sexta-feira das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 23 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 223/2014 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 223/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada na prestação de serviços
de Telefonia Fixa. Recursos Ordinários
Livres, Taxa Poder de Policia, 5% Sobre
Transferências Constitucionais, 25% Demais
Impostos Vinculados Educação, Atenção
Básica, Bloco de Financiamento da Proteção
Social e Componente para Qualificação
Gestão SUAS. Secretaria Municipal de
Finanças.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Serviço, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as
13h45min do dia 24/07/2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS:
Às 14h00min do dia 24/07/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: Às 14h10min. Do dia 24/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Karolini Tokarski.
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 23 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 224/2014 – ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 224/2014 –
ELETRÔNICO
OBJETO:
Aquisição
de
ferramentas,
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materiais de construção e equipamentos
de proteção individual. Secretaria Municipal
de Obras, Viação e Serviços Urbanos e
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Recursos: Livres.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário
por Lote - Aquisição, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO
DAS
PROPOSTAS:
Ocorrerá até às 08h45min do dia 22/07/2014.
ABERTURA
DAS
PROPOSTAS:
Às
09h00min do dia 22/07/2014
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: 09h10min do dia 22/07/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.
bll.org.br
PREGOEIRO: Elizane Zelinski.
INFORMAÇÕES:
Departamento
de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 23 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 225/2014 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Departamento de Licitações e Contratos,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 225/2014 PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços de transporte escolar
para o período de 12 (doze) meses. Secretaria
Municipal de Educação e Cultura. Recurso:
Salário Educação, PNATE - Programa
Nacional de Apoio ao Transporte Escolar,
PETE – Programa Estadual de Transporte
Escolar e Livres.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
CREDENCIAMENTO:
Ocorrerá
das
08h30min às 09h00min do dia 15/07/2014,
ficando a critério do Pregoeiro a prorrogação
do prazo, caso haja necessidade, em
decorrência do comparecimento de elevado
número de licitantes.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Às
09h00min do dia 15/07/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: Às 09h10min do dia 15/07/2014.
LOCAL:
PLENÁRIO
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, SITO À RUA
PEDRO ALVES, N° 431 - CENTRO – CEP
85.010-080, MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA,
ESTADO DO PARANÁ.
PREGOEIRO: Elizane Zelinski.
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações
e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. Telefone
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a
sexta-feira das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão
ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
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DATA DE ASSINATURA: 25 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 163/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, XIII
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,
bem como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 16 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2014 FUNREBOM
PROCESSO Nº. 373/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
do Município de Guarapuava, no uso das
atribuições que lhe são conferidas através
do Decreto nº 3504/2013 de 10 de dezembro
de 2013, com base na Lei 10.520/2002 e
demais legislações pertinentes, considerando
a adjudicação do objeto pelo Sr. Pregoeiro
Oficial, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do
Município sob nº 1394/2014, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes 1 ao 6 adjudicados para a
empresa ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI
LTDA ME, no valor total de R$ 3.183,00 (três
mil, cento e oitenta e três reais).
DATA DE ASSINATURA: 18 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2014
PROCESSO Nº. 316/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
do Município de Guarapuava, no uso das
atribuições que lhe são conferidas através
do Decreto nº 3504/2013 de 10 de dezembro
de 2013, com base na Lei 10.520/2002 e
demais legislações pertinentes, considerando
a adjudicação do objeto pelo Sr. Pregoeiro
Oficial, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do
Município sob nº 1454/2014, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicados para as seguintes
empresas:
EMPRESA

LOTE

ALTERMED MATERIAL
MEDICO HOSPITALAR
LTDA

8;44;49;78;109;152;153;176;182;

ICTUS COMERCIO DE
PRODUTOS ODONTO
HOSPITALARES LTDA

MARIA HELENA VERENKA
LOURES
MARILDA MULLER DA
SILVA E CIA LTDA - ME

1;7;10;11;15;18;24;25;29;35;36;41;45;4
6;47;48;50;51;
55;57;59;60;61;62;64;67;68;69;70;71;79
;83;84;86;87;
88;89;90;93;98;100;102;103;104;105;10
6;108;110;
111;112;113;114;115;116;117;118;119;
120;121;122;
123;124;125;126;127;128;129;130;131;
132;133;135;
136;137;138;139;140;141;142;143;144;
145;146;147;
148;149;150;151;157;160;164;165;166;
169;170;171;
172;173; 174;175;177;179;180;183;
6;39;53;54;58;101;
12;13;14;22;26;27;28;34;40;42;43;52;56
;63;65;80;85;94;95;96;97;99;134;154;15
5;156;158;159;161;162;
163;167;168;178;181;

NARKA DISTRIBUIDORA 16;17;18;19;20;21;23;30;32;33;72;73;74
DE MEDICAMENTOS LTDA
;75;76;77;81;82;91;92;107;
PONTAMED
FARMACEUTICA LTDA

37;38;

VALOR
TOTAL
R$ 12.329,80

R$
257.937,40

R$ 42.977,33
R$
148.296,09
R$
279.359,50
R$ 5.102,10

Os itens 2,3,4,5 e 9 foram cancelados.
DATA DE ASSINATURA: 23 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
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PREGÃO ELETRÔNICO 134/2014 - SRP
PROCESSO Nº. 336/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
do Município de Guarapuava, no uso das
atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 3504/2013 de 10 de dezembro de
2013, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a
adjudicação do objeto pelo Sr. Pregoeiro
Oficial, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do
Município sob nº 1572/2014, HOMOLOGA
o resultado do processo licitatório em
epígrafe conforme lotes adjudicados para as
empresas:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

DULCEMAR KIRIAN ME

4;6;7;9;11;12;13;14;15;16;17;18;21

PANIFICADORA BATEL LTDA –
ME
TOTYS RESTAURANTE E
LANCHONTE –ME

1;2;3;5;8;10;19;20
22

VALOR
TOTAL
R$
185.494,50
R$
180,855,00
R$
33.900,00

DATA DE ASSINATURA: 18 de junho de
2014 (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE
OLIVEIRA - Gerente Interina de Licitações e
Contratos.
Pregão Eletrônico Nº 136/2014
PROCESSO Nº. 326/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
do Município de Guarapuava, no uso das
atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 3504/2013 de 10 de dezembro de
2013, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a
adjudicação do objeto pelo Sr. Pregoeiro
Oficial, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do
Município sob nº 1428/2014, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicados para a empresa
JVPM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS, no valor total de R$
5.221,57 (cinco mil duzentos e vinte e um
reais e cinquenta e sete centavos).
DATA DE ASSINATURA: 13 de junho de
2014 (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE
OLIVEIRA - Gerente Interina de Licitações e
Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 149/2014
PROCESSO Nº. 346/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
do Município de Guarapuava, no uso das
atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 3504/2013 de 10 de dezembro de
2013, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a
adjudicação do objeto pelo Sr. Pregoeiro
Oficial, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do
Município sob nº 1585/2014, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme objeto adjudicado para a empresa
TM DE ARAUJO – ME, no valor total de R$
180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
DATA DE ASSINATURA: 23 de junho de
2014 (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE
OLIVEIRA - Gerente Interina de Licitações e
Contratos.
PREGÃO PRESENCIAL N.º 162/2014
PROCESSO Nº. 385/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
do Município de Guarapuava, no uso das
atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 3504/2013 de 10 de dezembro de
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2013, com base na Lei 10.520/2002 e demais
legislações pertinentes, considerando a
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do
Município sob nº 1499/2014, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme objeto adjudicado para a empresa
KUSTER AGÊNCIA DE VIAGEM E TURISMO
LTDA, no montante de 12,71% (doze vírgula
setenta e um por cento) de desconto sobre
o preço das passagens oferecidos pelas
companhias aéreas.
DATA DE ASSINATURA: 23 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 082/2014
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de Material de Consumo.
Recurso Livre. Secretarias Municipais de
Viação Obras e Serviços Urbanos, Educação
e Cultura, Finanças e Políticas Públicas para
Mulheres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
ATA Nº: 059/2014.
CONTRATADA: A. T. M. ALIMENTOS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 123.180,00 (Cento e
vinte e três mil cento e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ATA Nº: 060/2014.
CONTRATADA: ABS COMERCIAL LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 30.820,00 (Trinta mil
oitocentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ATA N.º: 061/2014.
CONTRATADA:
ANGELICA
BIESECK
SCHAEDLER – ME
VALOR TOTAL: R$ 31.975,00
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
ATA N.º: 062/2014
CONTRATADA: COMERCIAL TOLOTTI
LTDA – ME
VALOR TOTAL: R$ 33.650,00
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
ATA Nº: 063/2014
CONTRATADA:
FORTE
CENTER
DISTRIBUIDORA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 127.890,00
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
ATA N.º: 064/2014
CONTRATADA: MARILDA MULLER DA
SILVA E CIA LTDA – ME
VALOR TOTAL: R$ 37.330,00
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
GESTORA DA ATA: MARIA LUCIA MENDES
DOS SANTOS
ATA N.º: 065/2014
CONTRATADA: PLASMEDIC COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA USO MÉDICO E
LABORATORIAL LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 16.000,00
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
ATA N.º: 066/2014
CONTRATADA:
RICARDO
LOURES
PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA – ME
VALOR TOTAL: R$ 300.006,70
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
GESTORES DA
ATA: MARIA LUCIA
MENDES DOS SANTOS e EDILZA MARIA
DA SILVA
ATA N.º: 067/2014
CONTRATADA: SUPERLIGHT ALIMENTOS
LTDA – EPP
VALOR TOTAL: R$ 5.249,19
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
GESTORES DAS ATAS: Sr. Maria Lucia
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Mendes dos Santos, da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura, Sra. Edilza Maria Silva
da Luz, da Secretaria Municipal de Políticas
para as Mulheres, Sr. Adão Alcione Monteiro,
da Secretaria Municipal de Finanças, e, Sr.
Nelson Luiz Kruschelski, da Secretaria de
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º
043/2014
OBJETO: Aquisição de bilhetes para
passagens de transporte rodoviário, pelo
período de 12 (doze) meses. Recurso:
Ordinário
(livre)
exercício.
Secretaria
Municipal de Assistência Social.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 252/2014.
CONTRATADA: EXPRESSO GUARIOS E
TURISMO LTDA - EPP.
VALOR TOTAL: R$4.050,00 (quatro mil e
cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTORA DO CONTRATO: CLAUDETE
RITA MINSKI
DATA DA ASSINATURA: 16/06/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 047/2014
OBJETO:
Cntratação
de
empresa
especializada no fornecimento de seguro
de veículos. Recurso: Programa de Atenção
Básica e Livres. Secretaria Municipal de
Saúde e Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 206/2014.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA
S/A.
VALOR TOTAL: R$ 32.580,00 (trinta e dois
mil e quinhentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DO CONTRATO: JOÃO GUERINO
CATO, da Secretaria Municipal de Saúde e
SAULO VINICIUS KUSTER DA SILVA, da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
DATA DA ASSINATURA: 13-05-2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 025/2013
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para realizar serviços de
transporte escolar. Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATO: N.º 296/2013
MUNICÍPIO
DE
CONTRATANTE:
GUARAPUAVA;
CONTRATADA: ALVES BATISTA & CIA
LTDA ME.
REPRESENTADA: SERGIO LUIZ ALVES
BATISTA
MOTIVO: 1) O valor contratual e quantidade
de quilômetros referente a rota n.º 277,
devidamente descrita à Cláusula Segunda,
será majorado, com fulcro no artigo 65,
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal
n.º 8.666/93, na margem de 5,25% (cinco
vírgula vinte e cinco por cento), passando
a quilometragem diária para 162,20 km, e
o valor diário para a quantia de R$ 238,72

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14
(duzentos e trinta e oito reais e setenta e dois
centavos) gerando, destarte, acréscimo de
R$ 1.251,60 (um mil duzentos e cinquenta e
um reais e sessenta centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem
sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 025/2013
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para realizar serviços de
transporte escolar. Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATO: N.º 303/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA: CESAR ANTONIO ABREU
VAZ – ME.
REPRESENTADA: CESAR ANTONIO DE
ABREU VAZ
MOTIVO: 1) O valor contratual e quantidade
de quilômetros referente a rota n.º 313,
devidamente descrita à Cláusula Segunda,
será majorado, com fulcro no artigo 65,
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º
8.666/93, na margem de 6,59% (seis vírgula
cinquenta e nove por cento), passando a
quilometragem diária para 173,80 km, e o valor
diário para a quantia de R$ 243,55 (duzentos
e quarenta e três reais e cinquenta e cinco
centavos) gerando, destarte, acréscimo de
R$ 1.655,50 (um mil seiscentos e cinquenta e
cinco reais e cinquenta centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem
sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 025/2013
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para realizar serviços de
transporte escolar. Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATO: N.º 335/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA: JOSE PROTCI – ME.
REPRESENTADA: JOSE PROTCI
MOTIVO: 1) O valor contratual e quantidade
de quilômetros referente às rotas n.º 64A
e 54, devidamente descritas à Cláusula
Segunda, será majorado, com fulcro no
artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei
Federal n.º 8.666/93, na margem de 8,93%
(oito vírgula noventa e três por cento) para
a rota n°. 64A, passando a quilometragem
diária para 61,26 km, e o valor diário para a
quantia de R$ 182,45 (cento e oitenta e dois
reais e quarenta e cinco centavos) gerando,
destarte, acréscimo de R$ 1.465,10 (um mil
quatrocentos e sessenta e cinco reais e dez
centavos), e 4.22% (quatro vírgula vinte e
dois por cento) para a rota n°. 54, passando
a quilometragem diária para 128,48 km, e
o valor diário para a quantia de R$ 268,88
(duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e
oito centavos) gerando, destarte, acréscimo
de R$ 1.164,16 (um mil cento e sessenta e
quatro reais e dezesseis centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem
sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2014
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(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 025/2013
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para realizar serviços de
transporte escolar. Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATO: N.º 341/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA: L. F. FERREIRA DE RE
TRANSPORTES LTDA – ME.
REPRESENTADA: FLORESVAL FERREIRA
E SILVA
MOTIVO: 1) O valor contratual e quantidade
de quilômetros referente a rota n.º 206A,
devidamente descrita à Cláusula Segunda,
será majorado, com fulcro no artigo 65,
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal
n.º 8.666/93, na margem de 4,39% (quatro
vírgula trinta e nove por cento), passando a
quilometragem diária para 57,42 km, e o valor
diário para a quantia de R$ 178,50 (cento e
setenta e oito reais e cinquenta centavos)
gerando, destarte, acréscimo de R$ 735,00
(setecentos e trinta e cinco reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem
sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 025/2013
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para realizar serviços de
transporte escolar. Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATO: N.º 355/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA:
OSMAN
HORST
–
TRANSPORTES – ME.
REPRESENTADA: OSMAN HORST
MOTIVO: 1) O valor contratual e quantidade
de quilômetros referente a rota n.º 124A,
devidamente descrita à Cláusula Segunda,
será majorado, com fulcro no artigo 65,
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal
n.º 8.666/93, na margem de 2,02% (dois
vírgula zero dois por cento), passando a
quilometragem diária para 73,36 km, e o
valor diário para a quantia de R$ 189,76
(cento e oitenta e nove reais e setenta e seis
centavos) gerando, destarte, acréscimo de
R$ 398,56 (trezentos e noventa e oito reais e
cinquenta e seis centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem
sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 025/2013
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para realizar serviços de
transporte escolar. Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATO: N.º 357/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
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CONTRATADA: PEDRO DE LARA – ME.
REPRESENTADA: PEDRO DE LARA
MOTIVO: 1) O valor contratual e quantidade
de quilômetros referente a rota n.º 275,
devidamente descrita à Cláusula Segunda,
será majorado, com fulcro no artigo 65,
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal
n.º 8.666/93, na margem de 6,79% (seis
vírgula setenta e nove por cento), passando
a quilometragem diária para 103,20 km, e
o valor diário para a quantia de R$ 206,11
(duzentos e seis reais e onze centavos)
gerando, destarte, acréscimo de R$ 1.284,78
(um mil duzentos e oitenta e quatro reais e
setenta e oito centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem
sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 128/2013
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para realizar serviços de
transporte escolar. Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATO: N.º 386/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA:
JGM
TRANSPORTE
ESCOLAR LTDA ME.
REPRESENTADA: EPIFANIO BATISTA
MOTIVO: 1) O valor contratual e quantidade
de quilômetros referente a rota n.º 204,
devidamente descrita à Cláusula Segunda,
será majorado, com fulcro no artigo 65,
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal
n.º 8.666/93, na margem de 4,89% (quatro
vírgula oitenta e nove por cento), passando a
quilometragem diária para 94,60 km, e o valor
diário para a quantia de R$ 178,31 (cento
e setenta e oito reais e trinta um centavos)
gerando, destarte, acréscimo de R$ 889,17
(oitocentos e oitenta e nove reais e dezessete
centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem
sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos
EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 110/2014
OBJETO: Aquisição de equipamentos de
mobiliário, informática, Áudio, vídeo, foto,
fax, eletrodomésticos, botijão e utensílios
domésticos. Secretaria de Políticas para
Mulheres. Recursos: Convênio 791159/2013
- SPM-PR e Livres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 265/2014.
CONTRATADA: C.K. YOKOTA MÓVEIS - ME
VALOR TOTAL: R$ 9.671,00(nove mil e
seiscentos e setenta e um reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
CONTRATO Nº: 266/2014.
CONTRATADA:
GEFERSON
JUNIOR
WOGNEI - ME.
VALOR TOTAL: R$ 11.043,90 (onze mil
quarenta e três reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 60 dias.
CONTRATO Nº: 267/2014.
CONTRATADA: I. SILVA – EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO - EPP.
VALOR TOTAL: R$ 6.881,00 (seis mil
oitocentos e oitenta e hum reais)
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VIGÊNCIA: 60 dias.
CONTRATO Nº: 268/2014.
CONTRATADA: LICITACOM LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 541,60 (quinhentos e
quarenta e hum reais e sessenta centavos)
VIGÊNCIA: 60 dias.
CONTRATO Nº: 269/2014.
CONTRATADA:
SUELEN
CRISTINA
PROVENSI - ME.
VALOR TOTAL: R$ 2.683,38 (dois mil
seiscentos e oitenta e três reais e trinta e oito
centavos)
VIGÊNCIA: 60 dias.
GESTORA DOS CONTRATOS: EDILZA
MARIA SILVA DA LUZ,
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
AVISO DE REVOGAÇÃO
A Gerente Interina de Licitações e Contratos,
no uso de suas atribuições conferidas pelo Sr.
Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
Decreto nº 3504 de 04/12/2013, considerando
que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é
competente para determinar a contratação
pode revogar “ex officio” a licitação tendo em
vista solicitação de CANCELAMENTO feito
pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme
dispõe memorando nº 354/2014 com fulcro
no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93.
RESOLVE: Tornar pública a REVOGAÇÃO
do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2014,
referente à contratação de empresa
especializada no acolhimento e atendimento
a pacientes com transtornos mentais e em
situação de abandono familiar solicitado pela
Secretaria Municipal de Saúde.
DATA DA ASSINATURA: 23 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90/2014
OBJETO: Aquisição de calcário Dolomitico a
granel. Recurso Livre, Secretaria Municipal
de Agricultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 246/2014.
CONTRATADA: CALPAR COMÉRCIO DE
CALCÁRIO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 125.659,50(Cento e vinte
e cinco mil reais seiscentos e cinqüenta e
nove reais e cinqüenta centavos)
VIGÊNCIA: 60 dias.
GESTOR DO CONTRATO: HAMILTON
MELLO,
DATA DA ASSINATURA: 20-05-2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 149/2014 – PRESENCIAL.
OBJETO: Contratação de empresa gráfica
para confecção e impressão do Boletim
Oficial do Município, pelo período de 12
(doze) meses. - Recursos Ordinários (Livres)
- Exercício.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 264/2014.
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CONTRATADA: T.M. DE ARAÚJO - ME
VALOR TOTAL: R$ 180.000,00 (cento e
oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTORES DO CONTRATO: LARISSA
MARIA BRZEZINSKI
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/2014 –
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de Material de
expediente. Recurso Livre e Fundeb 40%.
Secretarias Municipais de Administração e de
Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
ATA Nº: 079/2014.
CONTRATADA: REVEMEL – MÁQUINAS E
MÓVEIS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 38.407,20 (Trinta e oito
mil quatrocentos e sete reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ATA Nº: 080/2014.
CONTRATADA: K & K PAPELARIA E
INFORMÁTICA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 41.680,00 (Quarenta e
um mil seiscentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ATA N.º: 081/2014.
CONTRATADA: COMERCIAL TOLOTTI
LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$ 46.191,82
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
ATA N.º: 082/2014
CONTRATADA: A.P.T.M – COMÉRCIO DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 127.308,28
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
GESTORES DAS ATAS: Sr. Carlos Eduardo
Zanette, da Secretaria Municipal de
Administração e Sra. Maria Lucia Mendes dos
Santos da Secretaria Municipal de Educação
e Cultura.
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 130/2014
OBJETO: Aquisição de fosfato natural
ensacado.
Recurso
Livre,
Secretaria
Municipal de Agricultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 247/2014.
CONTRATADA: AGROPECUÁRIA GALPÃO
DO BOIADEIRO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 96.025,00 (Noventa e
seis mil e vinte e cinco reais)
VIGÊNCIA: 60 dias.
GESTOR DO CONTRATO: HAMILTON
MELLO,
DATA DA ASSINATURA: 27-05-2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2014
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada para reurbanização da Rua
XV de Novembro, conforme projeto, planilha,
memorial descritivo e cronograma, com
recursos oriundos do contrato de repasse
n º 789601/2013 – Ministério das Cidades
e contrapartida do município, em regime
de empreitada global a preços fixos e sem
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reajuste.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 263/2014.
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 5.987.947,85(cinco
milhões novecentos e oitenta e sete mil,
novecentos e quarenta e sete reais e oitenta
e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 11 (onze) meses.
GESTOR DO CONTRATO: JOSÉ ELIAS
SYDOR
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2014
OBJETO: Contratação de empresa para
execução de reforma da sala onde funcionará
a agência do empreendedor com área total
de 61,88m2, conforme projeto, planilha,
memorial e cronograma. Recursos: Livres.
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 250/2014.
CONTRATADA: I. AUGUSTO FERREIRA
CONSTRUÇÕES - ME
VALOR TOTAL: R$ 31.481,56(trinta e um
mil e quatrocentos e oitenta e um reais e
cinquenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
GESTOR DO CONTRATO: FABIANO
FERREIRA DA SILVA.
DATA DA ASSINATURA: 16/06/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 161/2014 - ELETRÔNICO
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada no fornecimento de 56
equipamentos urbanos, sendo abrigos para
embarque e desembarque de passageiros
de ônibus, usuários de transporte coletivo
no Município de Guarapuava, Secretaria
Municipal de Habitação e Urbanismo.
Recursos: Termo de compromisso n.º
79037/2013. Ministério das Cidades/Caixa.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 254/2014.
CONTRATADA: CORRÊA E KOCH LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 298.837,90 (duzentos e
noventa e oito mil oitocentos e trinta e sete
reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta dias)
GESTOR DO CONTRATO: FABIANO
FERREIRA DA SILVA
DATA DA ASSINATURA: 16/06/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 101/2014 - ELETRÔNICO
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada na instalação e manutenção
corretiva e preventiva de compressores, filtros
e tubulações de ar comprimido existentes
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 261/2014.
CONTRATADA: JOÃO MARCIO GOMES
LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 35.100,00 (Trinta e cinco
mil e cem reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14
GESTOR
DO
CONTRATO:
RENATA
CRISTINA FREITAS BRITO ARAUJO.
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2014. (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira – Gerente
Interina de Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º
45/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Art. 25, I e da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 13 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N.º 45/2014
OBJETO: Serviços Técnicos Profissionais na
modalidade de futsal. Secretaria Municipal de
Esportes. Recursos Ordinários Livres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: ASSOC. DOS OFICIAL DE
ARBITRAGEM DE FUTSAL DE SALÃO DO
ESTADO DO PARANÁ
VALOR: R$ 8.340,00 (oito mil trezentos e
quarenta reais)
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I da Lei de
Licitações n.º 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: 13/06/2014 (a) ETHEL
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA- Gerente
de Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º
46/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Art. 25, II e art. 13
VI da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,
bem como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 17 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N.º 46/2014
OBJETO: Pagamento de inscrição para III
Simposio de Educação Infantil da Unicentro –
Infância e Educação e Infantil a ser realizado
nos dias 12 a 15 de agosto Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: UNIVESIDADE ESTADUAL
DO CENTRO OESTE
VALOR: R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos
reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25 II e 13 IV da
Lei de Licitações n.º 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: 17/06/2014 (a) ETHEL
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA- Gerente
de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO CONTRATO DA DISPENSA
DE LICITAÇÃO N.º 128/2014
OBJETO: Locação de um Imóvel situado
na Rua Romualdo Baraúna, nº 248, Bairro
Aeroporto para abrigar o Programa Mais
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Educação da Escola Municipal Pedro Itararé,
pelo período de 12 (doze) meses. Recurso:
Vinculados – Exercício 2014. Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N°: 200/2014
CONTRATADA: DP EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 12.00,00 (doze mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses
GESTORA DO CONTRATO: ROSEMARI
MAIA NASCIMENTO
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e artigo
26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 09/05/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 158/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 13 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 158/2014
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para
paciente ADRIANO ADRIA, conforme parecer
jurídico n.º 0017860-46.2013.8.16.0031.
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos:
Atenção Básica.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: FARMACIA 3000 LTDA
VALOR TOTAL: R$: 318,00 (trezentos e
dezoito reais)
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 13/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 159/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 13 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 159/2014
OBJETO: Aquisição de Medicamentos
para paciente ALEX JUNIOR KOCZKODAI,
conforme
parecer
jurídico
n.º
4713.212011.8.16.0031 Secretaria Municipal
de Saúde. Recursos: Atenção Básica.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: FARMACIA 3000 LTDA
VALOR TOTAL: R$: 300,80 (trezentos reais
e oitenta centavos)
PRAZO: imediato
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FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 13/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 160/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 13 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 160/2014
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para
paciente JOSE LUIS DE SOUZA, conforme
parecer jurídico n.º 16/2007. Secretaria
Municipal de Saúde. Recursos: Atenção
Basica.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: FARMACIA 300 LTDA
VALOR TOTAL: R$: 595,80 (quinhentos e
noventa e cinco reais e oitenta centavos)
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 13/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 161/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, XVII
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores,
bem como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 13 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 161/2014
OBJETO:
Contratação
de
empresa
especializada e autorizada pelo fabricante
para realização de revisão de veiculo da
marca Volkswagen. Secretaria Municipal de
Saúde. Recursos: Livre
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: COMERCIAL OESTE S/A
VALOR TOTAL: R$: 933,92 (novecentos e
trinta e três reais e noventa de dois centavos)
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVIII da
Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 13/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 166/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,

21/06 a 27/06 de 2014, Veiculação 30/06/14
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 24 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 166/2014
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para
paciente SOFFIA VITORIA CALDAS DA
LUZ referente a parecer jurídico. Secretaria
Municipal de Saúde. Recursos: Atenção de
Media e Alta Complexidade.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: FARMACIA 3000 LTDA
VALOR TOTAL: R$: 868,00 (oitocentos e
sessenta e oito reais)
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 24/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 167/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 24 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 167/2014
OBJETO: Aquisição de Medicamentos
para paciente RAISSA BUDIN MELLO
referente a parecer jurídico n.º 006/2014 –
Procuradoria Geral. Secretaria Municipal de
Saúde. Recursos: Atenção de Media e Alta
Complexidade Ambulatorial.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: MARIA HELENA VERENKA
LOURES
VALOR TOTAL: R$: 1.346,70 (mil trezentos
e quarenta e seis reais e setenta centavos)
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 24/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 168/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 24 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 168/2014
OBJETO: Aquisição de Medicamentos
para paciente MAYRA IZADORA –
SCHIMMELFENNIG- referente a parecer
jurídico, autos n.º 05/2014 – Procuradoria
geral. Secretaria Municipal de Saúde.
Recursos: Atenção de Media e Alta
Complexidade.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: MARIA HELENA VERENKA
LOURES
VALOR TOTAL: R$: 1.795,60 (mil setecentos
e noventa e cinco reais e sessenta centavos)
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 24/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 169/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 24 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 169/2014
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para
paciente ISABELLE MARIA CARNEIRO
PODALAK referente a parecer jurídico, autos
n.º
15700-82.2012.8.16.00031-731/2012.
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos:
Atenção de Media e Alta Complexidade
Ambulatorial.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: FARMACIA 3000 LTDA
VALOR TOTAL: R$: 334,78 (trezentos e
trinta e quatro reais e setenta e oito centavos)
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 24/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 170/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme o Decreto n.º 3504/2013 de
10/12/2013, e com base no Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como
no parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DE ASSINATURA: 24 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
- Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 170/2014
OBJETO: Aquisição de Medicamentos para
paciente ELIZABETE APARECIDA RAMOS,
referente oficio requisitório Ministério Publico
n.º 140/2007. Secretaria Municipal de Saúde.
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Recursos: Atenção de Media Complexidade.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: FARMACIA 3000 LTDA
VALOR TOTAL: R$: 328,20 (trezentos e vinte
e oito e vinte centavos)
PRAZO: imediato
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV da Lei
8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 24/06/2014 (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1°TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 152/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na rua
Senador Pinheiro Machado, n° 1075, bairro
Centro, para abrigar o funcionamento da
Secretaria Municipal de Assistência Social e
do PROVOPAR. Recurso: livres - Exercício.
Secretaria Municipal de Assistência Social.
CONTRATO N.º: 098/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA: ERNA MARIA BRUNSFELD
tendo seu imóvel administrado pela
empresa IMPERIUM EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
REPRESENTADA: CLAUDINEI PEREIRA
MOTIVO: 1) Retifica-se a designação das
pessoas responsáveis pela assinatura do
contrato.
MOTIVO: 2) O prazo de vigência, descrito na
cláusula segunda do contrato celebrado, será
prorrogado, com fulcro no artigo 57, inciso
II § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93, sendo o
serviço prestado por mais 12 (doze) meses,
até a data de 03/04/2015.
MOTIVO: 3) O valor contratual descrito na
Cláusula Terceira será reajustado, conforme
previsão contratual, e com base no índice
oficial (IGP-M), no percentual de 7.31% (sete
virgula trinta e um por cento), passando a ser
pago mensalmente o valor de R$ 4.884,82
(quatro mil oitocentos e oitenta e quatro reais
e oitenta e dois centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem
inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 04 de abril de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1°TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 371/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na
situado à Avenida Aragão de Matos Leão,
n.° 2.752, Bairro Jardim das Américas, no
Município de Guarapuava/PR, para abrigar
o funcionamento do CRAS (Centro de
Referência Social) III. Recurso: Programa de
atendimento integrado da família. Secretaria
Municipal de Assistência Social.
CONTRATO N.º: 183/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA: EDINÉIA ZOTTI tendo seu
imóvel administrado pela empresa J. LOSSO
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
REPRESENTADA: JOSÉ LOSSO NETO
MOTIVO: 1) Retifica-se a designação das
pessoas responsáveis pela assinatura do
contrato.
MOTIVO: 2) O prazo de vigência, descrito na
cláusula segunda do contrato celebrado, será
prorrogado, com fulcro no artigo 57, inciso
II § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93, sendo o
serviço prestado por mais 12 (doze) meses,
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até a data de 24/05/2015.
MOTIVO: 3) O valor contratual descrito na
Cláusula Terceira será reajustado, conforme
previsão contratual, e com base no índice
oficial (IGP-M), no percentual de 7,98% (sete
virgula noventa e oito por cento), passando a
ser pago mensalmente o valor de R$ 3.563,34
(três mil quinhentos e sessenta e três reais e
trinta e quatro centavos)
As demais cláusulas contratuais permanecem
inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 25 de maio de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1°TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.° 239/2013
OBJETO: Aquisição de toras de eucalipto
tratado para confecção de pontes no interior
do município.
CONTRATO N.º: 585/2013
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA: SALETE R. MARTINELLI
MADEIRAS - ME.
REPRESENTADA:
SALETE
REALDA
MARTINELLI
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a
Cláusula Segunda do Contrato será aditado
em 25% (vinte e cinco por cento), com fulcro
no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei
Federal n.º 8.666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem
inalteradas.
DATA DE ASSINATURA: 18 de junho de 2014
(a) ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
– Gerente Interina de Licitações e Contratos.

CONSELHO
MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº 010/2014
Súmula: Aprova o Termo de Aceite da
Expansão e Qualificação dos Serviços
de Medidas Socioeducativas em Meio
Aberto e desaprova o Termo de Aceite
de composição de mais uma equipe
de Serviço de Proteção Social Básica
Executado por Equipes Volantes.
O Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS, no uso de suas
atribuições que lhe confere a Lei
Municipal nº 541/95, de 22/12/95, e,
considerando a deliberação da plenária
realizada em 22/06/2014, Ata nº 09/2014
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar Termo de Aceite que
formaliza a Expansão e Qualificação dos
Serviços de Medidas Socioeducativas
em Meio Aberto;
Art. 2º - Desaprovar o Termo de Aceite
que formaliza a composição de mais uma
equipe de Serviço de Proteção Social
Básica Executado por Equipes Volantes.
Guarapuava, 23 de junho de 2014.
DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do CMAS
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Comprovante de Inscrição de Entidades no Conselho Municipal de Assistência
Social de Guarapuava
INSCRIÇÃO Nº 022/2014
A entidade Associação de Estudos, Pesquisas e Auxilio aos Portadores de
Alzheimer - AEPAPA, CNPJ 16.738.827/0001-37, com sede no Município de
Guarapuava na Rua Inácio Karpinski, nº 1694, Bairro Bonsucesso, Guarapuava
– PR. A entidade executará o seguinte serviço, programa, projeto, benefício,
socioassistencial:
Serviço de Proteção Social Básica de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
e Serviço de Proteção Social Básica no Domicílio para Pessoas com Deficiência
e Idosos, sendo a sede na Rua Inácio Karpinski, nº 1694, Bairro Bonsucesso,
Guarapuava – PR e, em espaço cedido da UNICENTRO/CEDETEG.
A presente inscrição é por tempo indeterminado.
						Guarapuava, 23 de junho de 2014.
					__________________________________
					
Daniele de Fátima Sostisso
					
Presidente do CMAS

PARECER TÉCNICO nº 001/2014

Entidade: Associação de Estudos, Pesquisas e Auxilio aos Portadores de
Alzheimer - AEPAPA
Endereço: Rua Inácio Karpinski, 1694, Bonsucesso – CEP 85.045-000
Responsável: Juliana Sartori Bonini

Conforme protocolo nº 01./2014 de 30 de maio de 2014, referente à inscrição da
entidade, baseada na resolução n° 16/2009 do CNAS e resolução n° 05/2011 do
CMAS, que define os parâmetros das inscrições das entidades, programas, projetos,
serviços e benefícios.
A Comissão de Análise de Documentos e Visitas realizou análise dos documentos
e visita a entidade no dia 03 e 06 de junho de 2014, verificando que a Entidade
fez adequação do estatuto social e reordenou os serviços conforme a Tipificação
dos Serviços Socioassistenciais, para atender serviços de proteção social básica
no domicílio para pessoas com deficiência e idosos e serviços de convivência e
fortalecimento de vínculos
Diante dos critérios estabelecidos pela Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009,
Decreto nº 7.237, de 20 de julho de 2010, Resolução nº16 do Conselho Nacional
de Assistência Social – CNAS, de 05 de maio de 2010 e a Resolução nº005/2011,
de 08 de abril de 2011, do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, a
Comissão de Análise de Documentos e Visitas é de Parecer Favorável à inscrição
da Associação no CMAS, com a condicionalidade para no período de 12 meses
realizarem a necessária adequação do espaço físico às normas para acessibilidade.
Guarapuava, 06 de junho de 2014.

Daniele de Fátima Sostisso
Presidente do CMAS
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FUNDAÇÃO PROTEGER
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância
– PROTEGER – através do Departamento Administrativo
devidamente autorizado torna pública prorrogação de prazo da
licitação abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: O presente Edital de Pregão tem por objeto aquisição
de Fórmulas Nutricionais para as Casas Lares, Projetos, Centro
de Atendimento à Família e Sede Administrativa da Fundação
de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação
Proteger.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal
nº. 3.931/01, Decreto Federal nº. 5.450/05 Decreto Federal
nº. 5.504/2005 Decreto Municipal nº. 1.168/2006 Decreto
Municipal nº. 1.447/2007 e Lei Federal nº. 8666/93 e suas
alterações posteriores.
DATA: 10/07/2014.
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS:
Das 13h45min até as 14h00min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 14h00min
LOCAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado
no 2º andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Karolini Tokarski.
INFORMAÇÕES: Administrativo, situado à Rua Barão do Rio
Branco, 1393, bairro Batel, CEP: 85015-300 – Guarapuava/PR
telefone (42)3623-6417 –ramal 212,atendimento de segunda
a sexta feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min as
18h00min.
EDITAL: Departamento Administrativo, situado à Rua Barão do
Rio Branco, 1393, bairro Batel, CEP: 85015-300 – Guarapuava/
PR – telefone (42) 3623-6417 – ramal 212, mediante o
fornecimento de mídia para gravação de cd (cd – pendrive) ou
por meio eletrônico (e-mail).
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília – DF.
GUARAPUAVA, 27 DE JUNHO DE 2014
EDSON ZAVADZKI
Diretor Administrativo
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
PREGÃO PRESENCIAL N º 01/2014.
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância
– PROTEGER – através do Departamento Administrativo
devidamente autorizado torna pública prorrogação de prazo da
licitação abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
OBJETO: O presente Edital de Pregão tem por objeto a
contratação de empresa especializada em transporte terrestre
para prestar serviço de locomoção especificações 01(um)
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veículo utilitário com motorista, com pneus borrachudos e com
capacidade mínima de 09 (nove) lugares, pelo período de 12
(doze) meses a partir da assinatura do contrato O combustível
é de responsabilidade do contratado, veículo com ano não
inferior à 2004 (dois mil e quatro),estar em perfeito estado de
conservação e com todas as condições gerais de segurança
e conforto, para transporte dos acolhidos e colaboradores da
FUNDAÇÃO PROTEGER, devendo o veículo ter capacidade
para o transporte de Portadores de Deficiência. O Veículo, bem
como o motorista deverá permanecer na Sede da Instituição,
no período das 7:00 horas ás 18:00 horas, de segunda-feira a
sábado.O veículo devera possuir seguro, assim como lotação
de seus passageiros Especificações: média de 150 (cento e
cinquenta) Km (quilômetros) rodados por dia. A medição e o
pagamento serão mensais, de acordo com a quantidade de
dias e de quilometragem pelos serviços prestados. Recursos
Ordinários (livres) – Exercícios
OBS: Apresentar laudo técnico de inspeção veicular expedido
pelo órgão competente.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal
n.º 3.931/01, Decreto Federal n.º 5.450/05, Decreto Federal
n.º 5.504/2005, Decreto Municipal n.º 1.168/2006, Decreto
Municipal n.º 1.447/2007 e Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações posteriores.
DATA: 10/07/2014.
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS:
Das 08h45min até as 09h 00min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 09h00min.
LOCAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado
no 2º andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Karolini Tokarski.
INFORMAÇÕES:Departamento Administrativo, sito á Rua
Barão do Rio Branco, 1393, bairro Batel, CEP: 85015300- Guarapuava/PR- telefone (42) 3623-6417- ramal 212,
atendimento de segunda a sexta-feira das 8:00 ás 11:00 e das
13:00 ás 18:00 horas.
EDITAL: Departamento Administrativo, sito á Rua Barão do Rio
Branco, 1393, bairro Batel, CEP: 85015-300- Guarapuava/PRtelefone (42) 3623-6417- ramal 212, mediante o fornecimento
de mídia para gravação de (cd- pendryve) ou por meio
eletrônico (e-mail).
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília-DF.
GUARAPUAVA, 27 DE JUNHO DE 2014
EDSON R. ZAVADZKI
Diretor Administrativo.
ERRATA:
BOLETIM 911 - página 5 - DECRETO Nº.3711/2014
Onde se lê:
Art. 1ª – Exonerar, a pedido, a Srta. ADRIANA LOPES, do
cargo de Chefe de Departamento de Acolhimento Institucional
da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância –
Fundação Proteger, nomeada pelo Decreto nº. 3150/2013, a
partir de 18 de fevereiro de 2014.
Leia-se:
Art. 1ª – Exonerar, a pedido, a Srta. ADRIANA LOPES, do
cargo de Chefe de Departamento de Acolhimento Institucional
da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância –
Fundação Proteger, nomeada pelo Decreto nº. 3150/2013,
a partir de 27 de fevereiro de 2014.
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SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 032/2014 - Licitação realizada em
30/05/2014 – 08h30
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão
Presencial nº 032/2014, destinado ao registro de preços
para eventual contratação de pessoa jurídica para realizar
serviços gráficos, tais como: confecção de folders, confecção
de impressos, pastas de arquivo, “autdoor”, banner, fichas,
cartões e plotagem de veículos, tendo transcorridas as fases de
lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme
Ata da Sessão Pública; e observados os preceitos do Decreto
n.º 3.555 de 08/08/2000, do Decreto Federal nº 5.450/2005,
do Decreto Municipal nº 1168/2006 e da Lei Federal nº 10.520,
de 17/07/2002; declaro VENCEDORA do objeto da licitação,
estando apta a prestar os serviços para a SURG, à EMPRESA
descriminada a seguir, relacionando-a com o respectivo lote:
EMPRESA: ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA
ME, CNPJ/MF sob o n.º 07.259.843/0001-56 o lote abaixo
descriminado:
Lote

Quant.

Und.

Produto

Marca

Valor
unitário
R$ 115,00

Valor total

01

03

milheiro

Artes Gráficas
Berezo vski / Própria

02

05

milheiro

03

02

milheiro

04

100

blocos

05

30

blocos

06

500

blocos

07

700

blocos

Folders em tamanho A4 papel sulfite
120g, 4x4 colorido, 4 modelos
diferentes.
Impressos em tam anho A4 papel
sulfite 75g 2x2 cores.
Pastas no tamanho aberto, 48x32cm,
4x0 cores, papel sulfite 180g com
uma dobra, 4 modelos diferentes.
Papel timbrado do Guaratran com
tamanho A4 papel sulfite 75g, 4
cores blocos com 50 folhas.
Papel timbrado do Funtran com
tamanho A4 papel sulfite 75g, 4
cores blocos com 50 folhas.
Justificativa e apresentação de
condutor-tam anho 30 x20cm, uma
cor, papel sulfite 75g bloco com 50
folhas.
Auto de infração de trânsito..

Artes Gráficas
Berezo vski / Própria
Artes Gráficas
Berezo vski / Própria

R$ 90,00

R$ 450,00

R$ 600,00

R$ 1.200, 00

Artes Gráficas
Berezo vski / Própria

R$ 7,00

R$ 700,00

Artes Gráficas
Berezo vski / Própria

R$ 10,90

R$ 327,00

Artes Gráficas
Berezo vski / Própria

R$ 3,50

R$ 1.750, 00

Artes Gráficas
Berezo vski / Própria

R$ 6,40

R$ 4.480, 00

R$ 345,00

VALOR TOTAL R$ 9.2 52,00

Guarapuava, 10 de junho de 2014. SANDRO ALEX RUSSO
VARELA -Pregoeiro Oficial da SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 031/2014 - Licitação realizada em
13/06/2014 – 13h30
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão
Presencial nº 031/2014, destinado ao fornecimento de pedra
irregular c/ assentamento de pedra irregular com meio fio de
pedra e mão de obra para assentamento sobre colchão de
granilha em vias urbanos e rurais no mun. De Guarapuava, tendo
transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos
de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública; e observados
os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000, do Decreto
Federal nº 5.450/2005, do Decreto Municipal nº 1168/2006 e da
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; declaro VENCEDORA
do objeto da licitação, estando apta a prestar os serviços para
a SURG, à EMPRESA descriminada a seguir, relacionando-a
com o respectivo lote: EMPRESA: PETROSPUAVA LTDA
EPP, CNPJ/MF sob o n.º 11.782.964/0001-55 o lote abaixo
descriminado:
QTD

UN

8.200

2

M

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Assentamento de pedra irregular com meio fio de pedra, de acordo com as
seguintes especificações técnicas: (...)

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

R$ 36,00

R$ 295.200,00

Guarapuava, 18 de junho de 2014. SANDRO ALEX RUSSO
VARELA -Pregoeiro Oficial da SURG
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 035/2014- Licitação realizada em
09/06/2014 – 13h00
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão
Presencial nº 035/2014, destinado ao registro de preços
para eventual contratação de empresa especializada para a
execução de serviços de perfuração e detonação de basalto
fraturado, tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos
documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública; e
observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000,
do Decreto Federal nº 5.450/2005, do Decreto Municipal nº
1168/2006 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; declaro
VENCEDORA do objeto da licitação, estando apta a prestar os
serviços para a SURG, à EMPRESA descriminada a seguir:
EMPRESA: PERFURINGA PERFURAÇÕES MARINGÁ
LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 00.194.338/0001-21 o lote abaixo
descriminado:
ITEM

QTD

UND

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

50.000

M³

Perfuração e detonação de basalto fraturado n a Pedreira
Palmeirinha.

VALOR UNIT.

V ALOR TOTAL

R$ 9,90

R$ 495.000,00

Guarapuava, 16 de junho de 2014. PAULO CEZAR TRACZ Pregoeiro Oficial da SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2014 - Licitação realizada em
06/06/2014 – 13h15
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão
Presencial nº 034/2014, destinado ao registro de preços para
eventual aquisição de massa asfáltica C.B.U.Q (Concreto
betuminoso usinado a quente) para uso em pavimento e
recapeamento de ruas e avenidas do município de Guarapuava,
tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos
documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública;
e observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000,
do Decreto Federal nº 5.450/2005, do Decreto Municipal nº
1168/2006 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; declaro
VENCEDORA do objeto da licitação, estando apta a prestar os
serviços para a SURG, à EMPRESA descriminada a seguir,
relacionando-a com o respectivo item:
EMPRESA: PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS
SCHIMITT LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 03.030.002/0001-11 o
lote abaixo descriminado:
ITM
1

QTD
20.000

UND

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tonelada

Conc reto betum inoso us inado a quente faixa “F” c onforme
especificaç ão nº 21 de 2005 do DER/PR com entrega no loc al da
obra.

VALOR
UNIT.

VALOR TOTAL

R$ 215,00

R$ 4.300.000,0 0

Guarapuava, 16 de junho de 2014. PAULO CEZAR TRACZ
-Pregoeiro Oficial da SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 039/2014 -Licitação realizada em
16/06/2014 – 08h30
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão
Presencial nº 039/2014, destinado ao registro de preços para
eventual contratação de pessoas jurídicas para prestação de
serviços incluindo operador dos seguintes equipamentos:
escavadeira hidráulica e caminhões caçamba, tendo
transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos
de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública; e observados
os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000, do Decreto
Federal nº 5.450/2005, do Decreto Municipal nº 1168/2006 e da
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; declaro VENCEDORA
do objeto da licitação, estando apta a prestar os serviços para
a SURG, à EMPRESA descriminada a seguir, relacionando-a
com o respectivo lote:
EMPRESA: A.S TERRAPLANAGENS LTDA, CNPJ/MF sob o
n.º 01.945.075/0001-08 o lote abaixo descriminado:
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UND

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
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V ALOR UNIT

VALOR TOTAL
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Data: 19 de maio de 2014

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº019/2014
PREGÃO N.º 026/2014 – PRESENCIAL
CONTRATANTE: Cia. De Serviços de Urbanização de
Guarapuava
OBJETO: Eventual realização de serviços de mão de obra
Guarapuava, 23 de junho de 2014. PAULO CEZAR TRACZ - especializada em manutenção de veículos.
Pregoeiro Oficial da SURG.
LICITANTE: 1.ª Classificada: S. P. HOLOCHESKI E CIA LTDA,
inscrita sob no CNPJ sob o nº 08.486.857/0001-75.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Disponibilidade da ata: www.surg.com.br
PROCESSO: PREGÃO 032/2014 – PRESENCIAL- Sistema VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
Registro de Preços
GESTOR DA ATA: Walter Sebastião Araújo Silva
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de Data:02 de junho de 2014.
pessoa jurídica para realizar serviços gráficos, tais como:
confecção de folders, confecção de impressos, pastas de EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2014
arquivo, “autdoor”, banner, fichas, cartões e plotagem de PREGÃO N.º 032/2014 – PRESENCIAL
veículos.
CONTRATANTE: Cia. De Serviços de Urbanização de
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições Guarapuava
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de
PRESENCIAL n° 032/2014, HOMOLOGA para que produza os pessoa jurídica para realizar serviços gráficos, tais como:
seus jurídicos e legais à decisão do Pregoeiro Sandro Alex Russo confecção de folders, confecção de impressos, pastas de
Varela, autorizando quando necessário a contratação de pessoa arquivo, “autdoor”, banner, fichas, cartões e plotagem de
jurídica para realizar serviços gráficos, tais como: confecção de veículospluviais.
folders, confecção de impressos, pastas de arquivo, “autdoor”, LICITANTE: 1.ª Classificada: ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI
banner, fichas, cartões e plotagem de veículos, junto à empresa LTDA ME, inscrita sob no CNPJ sob o nº 07.259.843/0001-56.
e conforme valor descriminado abaixo:
Disponibilidade da ata: www.surg.com.br
EMPRESA: ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ME, CNPJ/MF sob o n.º 07.259.843/0001-56 o lote abaixo GESTOR DA ATA: Darci Carraro.
descriminado:
Data: 18 de junho de 2014
1

75.000

M³

Es cavadeira hidráulica tipo es teira com capacidade igual ou s uperior a 30
toneladas, ano de fabric aç ão igual ou superior a 2004 c om operador, para
c arregamento de rac hão na pedreira Palmeirinha.

R$ 3,65

R$ 273.750,00

2

75.000

M³

Caminhão basc ulante com capacidade d e no mínimo 12m³, ano de fabricação
igual ou superior a 2004, com motorista para transporte de rac hão da pedreira
Palmeirinha para o britador. Dis ponibilidade mínima de c inc o c aminhões

R$ 11,93

R$ 894.750,00

Lote
01

Quant.
03

Und.
milheiro

02

05

milheiro

03

02

milheiro

Produto
Folders em tamanho A4 papel sulfite 120g,
4x4 colorido, 4 modelos diferentes.
Im pressos em tamanho A4 papel sulfite 75g
2x2 cores.
Pastas no tamanho aberto, 48 x32cm, 4 x0
cores, papel sulfite 180g com uma dobra, 4
modelos diferentes.
Papel timbrado do G uaratran com tamanho
A4 papel sulfite 75g, 4 cores blocos com 50
folhas.
Papel timbrado do Funtran com tamanho A4
papel sulfite 75g, 4 cores blocos com 50
folhas.
Justificativa e apresentação de condutortamanho 30x20cm, uma cor, papel sulfite 75g
bloco com 50 folhas.
Auto de infração de trânsito, 3 vias
carbonadas, numeradas, impressão uma cor,
tamanho 15x11,5cm , bloco com 50 folhas,
com capa em papel duplex 250 g, no
tamanho 33x11,5cm com 4 vincos-dobras.

Marca
Artes Gráficas
Berezovski / Própria
Artes Gráficas
Berezovski / Própria
Artes Gráficas
Berezovski / Própria

Valor unitário
R$ 115,00

Valor total
R$ 345,00

R$ 90,00

R$ 450,00

R$ 600,00

R$ 1.200,00

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
04
100
blocos
Artes Gráficas
R$ 7,00
R$ 700,00
Berezovski / Própria
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2014. Sistema Registro de
05
30
blocos
Artes Gráficas
R$ 10,90
R$ 327,00
Preços
Berezovski / Própria
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
06
500
blocos
Artes Gráficas
R$ 3,50
R$ 1.750,00
Berezovski / Própria
de mão de obra especializada com fornecimento de material
07
700
blocos
Artes Gráficas
R$ 6,40
R$ 4.480,00
(soldas, tornearia, fresa e plaina, oxigênio, eletrodos) para
Berezovski / Própria
manutenções diversas em caminhões, máquinas e veículos.
VALOR TOTAL R$ 9.252,00
CONTRATO: N.º 087/2014			
PRAZO DE
VALOR TOTAL: R$ 9.252,00 (nove mil, duzentos e cinquenta VIGENCIA: 7meses.
e dois reais). Guarapuava, 16 de junho de 2014. FERNANDO CONTRATADA: PESADA COM. SERVIÇOS MECÂNICOS E
DAMIANI - Diretor Administrativo da SURG
MANUTENÇÃO LTDA
VALOR TOTAL: R$ 80.001,00 (oitenta mil e um real).DATA DA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº017/2014 ASSINATURA: 02 de junho de 2014.
PREGÃO N.º 022/2014 – PRESENCIAL
CONTRATANTE: Cia. De Serviços de Urbanização de EXTRATO DE CONTRATO
Guarapuava
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
OBJETO: Realização de serviços de mão de obra especializada Guarapuava
para manutenção com montagem de peças específicas de PREGÃO PRESENCIAL N.º 022/2014. Sistema Registro de
veículos e caminhões.
Preços
LICITANTE: 1.ª Classificada: (MARILDO FERREIRA MARTINS OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços
E CIA LTDA e 14.038.278/0001-62).
de mão de obra específica para manutenção com montagem de
Disponibilidade da ata: www.surg.com.br
peças específicas de veículos e caminhões.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTRATO: N.º 089/2014			
PRAZO DE
GESTOR DA ATA: Walter Sebastião Araújo Silva
VIGENCIA: 3 meses.
Data: 23 de maio de 2014
CONTRATADA: PESADA COM. SERVIÇOS MECÂNICOS E
MANUTENÇÃO LTDA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº016/2014 VALOR TOTAL: R$ 23.633,52 (vinte e três mil seiscentos
PREGÃO N.º 021/2014 – PRESENCIAL
e trinta e três reais e cinquenta e dois centavos). DATA DA
CONTRATANTE: Cia. De Serviços de Urbanização de ASSINATURA: 05 de junho de 2014.
Guarapuava
OBJETO: Eventual realização de serviços de mão de obra EXTRATO DE CONTRATO
especializada com fornecimento de material (soldas, tornearia, CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
fresa e plaina, oxigênio, eletrodo) para manutenção diversas Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2014. Sistema Registro de
em caminhões, máquinas e veículos da SURG.
LICITANTE: 1.ª Classificada: (PESADA COM. SERVIÇOS Preços
MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA e 82.389.644/0001-88). OBJETO: Contratação de empresa para realização de serviços
de mão de obra especializada em manutenção de veículos.
Disponibilidade da ata: www.surg.com.br
CONTRATO: N.º 090/2014			
PRAZO DE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: Walter Sebastião Araújo Silva
VIGENCIA: 3 meses.
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CONTRATADA: S. P. HOLOCHESKI E CIA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 11.638,91 (onze mil seiscentos e trinta e
oito reais e noventa e um centavos). DATA DA ASSINATURA:
05 de junho de 2014.
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava –
SURG, através do seu direto administrativo, torna publico que
o PREGAO PRESENCIAL N° 037/2014 que tem por OBJETO:
o registro de preços para eventual contratação de pessoas
jurídicas especializadas na construção de piso de concreto
para instalação de aparelhos de ginásticas e execução de
construção de calçadas, realizada em 13/06/2014 às 08h30m,
restou fracassada, em razão da participação de interessados
que não cumpriram os requisitos do edital e que, portanto,
foram desclassificados e desabilitados.
Guarapuava, 20 de abril de 2014.FERNANDO DAMIANI Diretor Administrativo da SURG.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO 031/2014 – PRESENCIAL- Sistema
Registro de Preços
OBJETO: Fornecimento de pedra irregular c/ assentamento
de pedra irregular com meio fio de pedra e mão de obra para
assentamento sobre colchão de granilha em vias urbanos e
rurais no mun. De Guarapuava.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO
PRESENCIAL n° 031/2014, HOMOLOGA para que produza
os seus jurídicos e legais à decisão do Pregoeiro Sandro Alex
Russo Varela, autorizando quando necessário o fornecimento
de pedra irregular c/ assentamento de pedra irregular com meio
fio de pedra e mão de obra para assentamento sobre colchão
de granilha em vias urbanos e rurais no mun. de Guarapuava,
junto à empresa e conforme valor descriminado abaixo:
EMPRESA: PETROSPUAVA LTDA EPP, CNPJ/MF sob o
n.º 11.782.964/0001-55 o lote abaixo descriminado: VALOR
TOTAL: R$ 295.200,00 (Duzentos e noventa e cinco mil e
duzentos reais). Guarapuava, 25 de junho de 2014. FERNANDO
DAMIANI - Diretor Administrativo da SURG.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO 035/2014 – PRESENCIAL- Sistema
Registro de Preços
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação
de empresa especializada para a execução de serviços de
perfuração e detonação de basalto fraturado.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO
PRESENCIAL n° 035/2014, HOMOLOGA para que produza
os seus jurídicos e legais à decisão do Pregoeiro Paulo
Cezar Tracz, autorizando quando necessário a contratação
de empresa especializada para a execução de serviços
de perfuração e detonação de basalto fraturado, junto à
empresa e conforme valor descriminado abaixo: EMPRESA:
PERFURINGA PERFURAÇÕES MARINGÁ LTDA, CNPJ/MF
sob o n.º 00.194.338/0001-21 o lote abaixo descriminado:
ITEM

QTD

UND.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1

50.000

M³

Perfuração e detonação de basalto fraturado na Pedreira
Palmeirinha.

VALOR UNIT

VALOR TOTAL

R$ 9,90

R$ 495.000,00

VALOR TOTAL: R$ 495.000,00 (Quatrocentos e noventa e
cinco mil reais)
Guarapuava, 23 de junho de 2014. FERNANDO DAMIANI Diretor Administrativo da SURG

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO 034/2014 – PRESENCIAL - Sistema
Registro de Preços
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
massa asfáltica C.B.U.Q (Concreto betuminoso usinado a
quente) para uso em pavimento e recapeamento de ruas e
avenidas do município de Guarapuava.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO
PRESENCIAL n° 034/2014, HOMOLOGA para que produza
os seus jurídicos e legais à decisão do Pregoeiro Paulo Cezar
Tracz, autorizando quando necessário a aquisição de massa
asfáltica C.B.U.Q (Concreto betuminoso usinado a quente)
para uso em pavimento e recapeamento de ruas e avenidas do
município de Guarapuava, junto à empresa e conforme valor
descriminado abaixo:
EMPRESA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO
LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 03.11.465/0001-85 o lote abaixo
descriminado:
ITEM
1

QTD
20.000

UND.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR UNIT.

VALOR TOTAL

R$ 215,00

R$ 4.300.000,00

Concreto betuminoso usinado a quente faixa “F” conforme
Tonelada especificação nº 21 de 2005 do DER/PR com entrega no local da
obra.

VALOR TOTAL: R$ 4.300.000,00 (Quatro milhões e trezentos
mil reais). Guarapuava, 18 de junho de 2014. FERNANDO
DAMIANI - Diretor Administrativo da SURG
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO 039/2014 – PRESENCIAL- Sistema
Registro de Preços
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação
de pessoas jurídicas para prestação de serviços incluindo
operador dos seguintes equipamentos: escavadeira hidráulica
e caminhões caçamba.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO
PRESENCIAL n° 035/2014, HOMOLOGA para que produza
os seus jurídicos e legais à decisão do Pregoeiro Paulo
Cezar Tracz, autorizando quando necessário a contratação
de pessoas jurídicas para prestação de serviços incluindo
operador dos seguintes equipamentos: escavadeira hidráulica
e caminhões caçamba, junto à empresa e conforme valor
descriminado abaixo:
EMPRESA: A.S TERRAPLANAGENS LTDA, CNPJ/MF sob o
n.º 01.945.075/0001-08 o lote abaixo descriminado:
LTE

QTD

UND

1

75.000

M³

2

75.000

M³

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
Esc avadeira hidráulica tipo es teira c om capac idade igual ou superior a
30 toneladas, ano de fabricaç ão igual ou s uperior a 2004 com operador,
para carregamento de rachão na pe dreira Palmeirinha.
Caminhão basc ulante com capacidade de no mínimo 12m³, ano de
fabricação igual ou superior a 2004, com motoris ta para transporte de
rachão da pedreira Palmeirinha para o britador. Dis ponibilidade mínima
de cinc o caminhões

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTAL

R$ 3,65

R$ 273.750,00

R$ 11,93

R$ 894.750,00

VALOR TOTAL: R$ 1.168.500,00 (Um milhão cento e sessenta
e oito mil e quinhentos reais). Guarapuava, 25 de junho de
2014. FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo da SURG
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 050/2014 - Sistema Registro de
Preços
A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava –
SURG, através do seu direto administrativo, torna publico que,
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 050/2014
DATA: 11/07/2014 		
HORARIO: 13h30m
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de peças
e molas, incluso mão de obra especializada para montagem
em veículos e caminhões que resultou deserto do pregão
018/2014.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal
n.º 5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n.º 1168/2006;
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LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava no Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG,
situado em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 –
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no
valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, por meio
eletrônico, através de solicitação via e-mail – jurídico@surg.
com.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 26 de junho de 2014. (a) FERNANDO DAMIANI
- Diretor Administrativo da SURG

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2014. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de mão de obra especializada com fornecimento de material
(soldas, tornearia, fresa e plaina, oxigênio, eletrodos) para
manutenções diversas em caminhões, máquinas e veículos.
CONTRATO: N.º 087/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 7meses.
CONTRATADA: PESADA COM. SERVIÇOS MECÂNICOS E
MANUTENÇÃO LTDA
VALOR TOTAL: R$ 80.001,00 (oitenta mil e um real).
DATA DA ASSINATURA: 02 de junho de 2014.

AVISO

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2014. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Aquisição de móveis de escritório, para o setor
administrativo da SURG
CONTRATO: N.º 098/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 45 dias
CONTRATADA: C.K. YOKOTA MÓVEIS
VALOR TOTAL: R$1.550,00 (um mil, quinhentos e cinquenta
reais), DATA DA ASSINATURA: 20 de junho de 2014.

PREGÃO PRESENCIAL N º 051/2014 Sistema Registro de
Preços
A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava –
SURG, através do seu direto administrativo, torna publico que,
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 051/2014
DATA: 14/07/2014 		
HORARIO: 13h30m
OBJETO: Registro de preços para fornecimento com montagem
das peças em roçadeiras manuais, trator e micro trator cortador
de grama, motosserras, virador de terra tracionado e podadores
de cerca viva do setor de praças e parques.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal
n.º 5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava no Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG,
situado em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 –
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no
valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, por meio
eletrônico, através de solicitação via e-mail – jurídico@surg.
com.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 26 de junho de 2014. (a) FERNANDO DAMIANI
- Diretor Administrativo da SURG
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
TOMADA DE PREÇO N.º 002/2014.
OBJETO: Pessoa jurídica para prestação de serviços de:
Planejamento, organização, inscrições, processamento de
resultados e elaboração de demais atos legais necessários
para a realização de concurso público objetivando a seleção de
candidatos a cargos vagos da empresa SURG. Integram este
processo a elaboração e aplicação de provas: objetiva, prática,
títulos, psicológica e aptidão física conforme as necessidades
das diversas funções e cargos a serem avaliados.
CONTRATO: N.º 094/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 110 dias.
CONTRATADA: CONSULPAM – CONSULTORIA PÚBLICA –
PRIVADA E ASSESSORIA MUNICIPAL
VALOR TOTAL:R$ 70.000,00 (setenta mil reais). DATA DA
ASSINATURA: 05 de junho de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2014. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática e móveis
de escritório, para o setor administrativo da SURG
CONTRATO: N.º 099/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 45 dias.
CONTRATADA: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE
INFORMÁTICA LTDA
VALOR TOTAL: R$13.098,00 (treze mil e noventa e oito reais).
DATA DA ASSINATURA: 20 de junho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/2014. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, para o
setor administrativo da SURG.
CONTRATO: N.º 100/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 45 dias.
CONTRATADA: PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$620,00 (seiscentos e vinte reais). DATA DA
ASSINATURA: 20 de junho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 046/2013. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Aquisição de concreto betuminoso usinado à quente
(CBUQ).
CONTRATO: N.º 097/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 5 meses.
CONTRATADA: PAVIMENTAÇOES E TERRAPLANAGENS
SCHITT LTDA
VALOR TOTAL: R$1.059.000,00 (um milhão e cinquenta e
nove mil reais). DATA DA ASSINATURA: 16 de junho de 2014.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 075/2013. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestar serviços
com máquinas Retroescavadeiras, em todo o município de
Guarapuava.
CONTRATO: N.º 095/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 6 meses.
CONTRATADA: CONSTRUTORA RPL LTDA
VALOR TOTAL: R$105.000,00 (cento e cinco mil reais). DATA
DA ASSINATURA: 11 de junho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 087/2013. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: O presente termo contratual do Pregão tem por
objeto a aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros
alimentícios e vale gás que resultaram desertos do pregão
079/2013 e 085/2013.
CONTRATO: N.º 093/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 40 dias.
CONTRATADA: EMPRESA PETRICON LTDA
VALOR TOTAL: R$ 3.790,60 (três mil setecentos e noventa
reais e sessenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 05 de junho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2013. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros
alimentícios para os departamentos da Surg
CONTRATO: N.º 091/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 40 dias.
CONTRATADA: MMW – PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
VALOR TOTAL:R$ 1.797,30 (um mil, setecentos e noventa e
sete reais e trinta centavos), DATA DA ASSINATURA: 05 de
junho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N.º 079/2013. Sistema Registro de
Preços
OBJETO: Aquisição de material de higiene, limpeza e gêneros
alimentícios para os departamentos da Surg
CONTRATO: N.º 092/2014			
PRAZO DE
VIGENCIA: 40 dias.
CONTRATADA: EMPRESA PETRICON LTDA
VALOR TOTAL: R$ 8.937,16 (oito mil, novecentos e trinta e
sete reais e dezesseis centavos). DATA DA ASSINATURA: 05
de junho de 2014.
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