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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 15 a 21 de janeiro de 2017
Veiculação: 23 de Janeiro de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1121

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS
DECRETO N° 5848/2017

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

R E S O L V E
Art. 1º Nomear o Senhor Mário Fernando Scheidt, inscrito CPF 
nº 718.691.669-49, para exercer o cargo de Assessor Especial 
de Gabinete, na Secretaria Executiva, a partir de 17 de janeiro 
de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5849/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

 
R E S O L V E

Art. 1º Nomear o Senhor Germano Moreira Sampaio, inscri-
to CPF nº 956.719.949-34, para exercer o cargo de Assessor 
Técnico, na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, a 
partir de 15 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5850/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E
Art. 1º Nomear a Senhora Ana Ligia Sousa de Sena Pereira, 
inscrita CPF nº 404.031.492-15, para exercer o cargo de As-
sessor Técnico, na Secretaria Municipal de Comunicação So-
cial, a partir de 01 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5851/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE
Art. 1º Exonerar o servidor Ariel Ribas Kramer, nomeado pelo 

Decreto nº 5369/2016, no cargo de Diretor Administrativo lota-
do na Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância 
– Fundação Proteger, a partir de 09 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o decreto n°5833/2017.
Guarapuava, 19 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5852/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE
Art. 1º Exonerar o servidor James Ernesto Nicolodi, nomeado 
pelo Decreto nº 4251/2014, no cargo de Assessor Administra-
tivo, na Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 19 de 
janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 19 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 5853/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº 
2596/2016,

RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2017, um crédito adicional Suple-
mentar, na importância de R$ 490.307,00 (quatrocentos e noventa mil trezentos e sete reais).

Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/64, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação produzindo efeitos legais a partir de 20 de janeiro de 2017.
Guarapuava,  20 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5854/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

 
R E S O L V E

Art. 1º Nomear o Senhor Ariel Ribas Kramer, inscrito CPF nº. 
215.570.639-15, para exercer o cargo de Assessor Administra-
tivo, na Procuradoria Geral do Município - PROCON, a partir de 
10 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o decreto nº 5837/2017.
Guarapuava, 20 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

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

R E S O L V E
Art. 1º Nomear a Senhora Kelen Klein Bruger, portadora do RG 
nº 7.548.647-2, para exercer o cargo de Assessor Técnico, na 
Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres Executiva, 
a partir de 03 de janeiro de 2017.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando o decreto nº 5836/2017.
Guarapuava, 20 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5855/2017

PORTARIAS
PORTARIA N° 029/2017

A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Arion Carlos Moraes Danguy, matrí-
cula 13302-7, lotado na Secretaria Municipal de Administração, 
para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapua-
va, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, pelo 
período de 30 (trinta) dias, a partir de 18 de janeiro de 2017.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 17 de janeiro de 2017.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 029/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ______ de ____________ de ___________.
_________________________________________________
NOME: Arion Carlos Moraes Danguy
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MATRÍCULA: 13302-7
CARGO/FUNÇÃO: DEPARTAMENTO/UNIDADE: Secretaria 
de Administração

LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017
PROCESSO Nº 001/2017
Objeto: Inscrições para Treinamento de Servidores - Rotinas 
Anuais RAIS/DIRF 2017 ano base 2016 e SIAP promovido na 
data de 18/01/2017 na cidade de Cascavel. SECRETARIA MU-
NICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
A Gerente de Licitações e Contratos no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapua-
va, conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 com base 
no Artigo 25 inciso II da Lei 8.666/93 bem como no parecer da 
Procuradoria Geral do Município de n.º 93/2017 e autorização 
da Gerente de Compras, RATIFICA a Inexigibilidade de Licita-
ção, no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
para a contratação da empresa GOVERNANÇABRASIL S/A 
TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS, inscrita no CNPJ 
n.º 00.165.960/0001-01.
PUBLIQUE – SE 
Guarapuava, 16 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2017
Objeto: MANUTENÇÃO E REVISÃO PREVENTIVA RETRO-
ESCAVADEIRA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
A Gerente de Licitações e Contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 e com base 
no Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
bem como parecer da Procuradoria do Município n.º 004/2017 
e autorização da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa 
de Licitação no valor de R$ 2.978,14 (dois mil novecentos e 
setenta e oito reais e quatorze centavos) para a contratação 
da empresa ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no 
CNPJ de nº 05.063.653/0001-33.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 16 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N° 199/2016
TERMO DE ANULAÇÃO PARCIAL
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-

puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, nos termos 
do do Art. 38 inciso IX e art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, 
com fulcro no Art. 53 da Lei 9784/99, considerando o Parecer 
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob n° 
024/2017 e ainda Autorização da Gerência do Departamento 
de Compras, ANULA a fase externa do Pregão Presencial  nº 
199/2016, a partir da publicação do Aviso de Licitação, pelo não 
atendimento ao incisoV do Art. 4º. da Lei Federal n° 10520/02, 
devendo ser publicado  novo Aviso de Abertura de Licitação.
Fica concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifesta-
ção de contraditório e ampla defesa, em conformidade com o 
Artigo 49, Parágrafo 3º. e Art. 109 inciso I, alínea “c” da Lei n° 
8666/93.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 271/2016
TERMO DE ANULAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos, no uso de suas atribui-
ções que lhe são inerentes,nos termos do Art. 38 inciso IX e 
Art. 49 da lei 8666/93, com fulcro no Artigo 53 da Lei 9784/00, 
conforme súmulas 346 e 473 do STF;   considerando o parecer 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob n° 020/2017; 
considerando a autorização de anulação emitido pela Gerente 
do Departamento de Compras: torna público a ANULAÇÃO do  
Pregão Presencial nº 271/2016.
Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para contraditório 
e ampla defesa, nos termos do Art. 49, Parágrafo 3º. e Art. 109 
inciso I, alínea “c” da Lei 8666/93.
Publique-se.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Nº 23/2016
PROCESSO Nº. 441/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com base na 
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, consideran-
do a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Município, 
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido sem ressal-
vas pela Procuradoria Geral do Município sob nº   087/2017, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lote adjudicado para a  empresa  Z.C.LOPES PA-
NIFICACAO ME - INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO LOPES, no 
valor total de R$ 11.810,00 (onze mil, oitocentos e dez reais).
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico Nº 24/2016
PROCESSO Nº. 445/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, 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 sem ressalvas 
pela Procuradoria Geral do Município sob n° 106/2017, HOMO-
LOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe conforme 
lotes adjudicados para as seguintes empresas:
EMPRESA: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ – LOTES: 1, 2, 

PORTARIA N° 030/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 2035/2012,

R E S O L V E
Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Vanessa 
Regina Catani do Valle, matrícula nº 17824-1, cargo nutricio-
nista, 40h (quarenta horas) semanais, para prestar serviço jun-
to a Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância 
– Fundação Proteger, a partir do dia 01 de janeiro de 2017 a 31 
de dezembro de 2017.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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3, 13, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
37, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 71, 75, 76, 78, 81, 85, 86 
e 87 – VALOR: R$ 82.330,90.
EMPRESA: P. A. S. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO SOCIAL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – LOTES: 4, 5, 9, 11, 12, 15, 
19, 20, 21, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 
55, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 77, 80, 82, 83, 84 e 
88. – VALOR: R$ 26.611,00.
EMPRESA: P2 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS LTDA – LOTES: 8, 10, 48 e 59. – VALOR: R$ 
9.480,00.O lote 35 foi declarado deserto. Os lotes 6, 7, 18, 36, 
74 e 79 foram declarados frustrados.
Guarapuava, 16 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Presencial Nº 27/2016
PROCESSO Nº. 475/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com base na 
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, consideran-
do a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Município, 
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido sem ressal-
vas pela Procuradoria Geral do Município sob nº   075/2017, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lote adjudicado para a empresa  VOLKSWAGEN DO 
BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, 
no valor total de R$ 97.400,00 (Noventa e sete mil e quatro-
centos reais).
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 231/2016
PROCESSO N.º 395/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n.º 3970/2014, de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando o resultado de julgamento, emitido pelo Pregoeiro Ofi-
cial do Município, e, ainda, considerando o Parecer Jurídico, 
emitido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município, 
sob n.º 050/2017, DECLARA DESERTO o Pregão Eletrôni-
co n.º 231/2016, que tem como objeto a Aquisição de Mudas 
Frutíferas Exóticas, com recursos oriundos do Convênio n.º 
801206/2014 FNMA. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Presencial Nº 258/2016
PROCESSO Nº. 438/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Muni-
cípio, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido sem 
ressalvas pela Procuradoria Geral do Município sob 59/2017, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lote adjudicado para a empresa NASCIMENTO & 
GELINSKI LTDA, no valor total de R$ 6.620,00 (seis mil, seis-

centos e vinte reais).
Guarapuava, 11 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 259/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO N.º 439/2016
HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n.º 3970/2014, de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando o resultado de julgamento, emitido pela Pregoeira Oficial 
do Município, e, ainda, considerando o Parecer Jurídico, emi-
tido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município, sob 
n.º 065/2017, DECLARA FRUSTRADO o Pregão Presencial 
n.º 259/2016, que tem como objeto o Registro de Preços para 
Eventual Contratação de Empresa Especializada em Transpor-
te Rodoviário Intermunicipal. Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Eletrônico Nº 261/2016
PROCESSO Nº. 444/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, 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 sem ressalvas 
pela Procuradoria Geral do Município sob nº109/2017, HOMO-
LOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe conforme 
lotes adjudicados para as seguintes empresas:
EMPRESAS: LEONARDO A. VERZA – LOTES: 10 e 14 – VA-
LOR: R$ 28.736,00.
EMPRESAS: MLJ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-
-ELETRÔNICOS LTDA – LOTES: 2 – VALOR: R$ 9.500,00.
EMPRESAS: ROSA LAURA LICITAÇÕES LTDA – LOTES: 4, 5 
e 13 – VALOR: R$ 16.379,58.
EMPRESAS: SULBOX COMERCIAL LTDA – LOTES: 1 e 8 – 
VALOR: R$ 19.660,00.
EMPRESAS: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS – LOTES: 3, 11 
e 12 – VALOR: R$ 2.414,40.
Os lotes 6, 7 e 9 foram declarados frustrados.
Guarapuava, 17 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

Pregão Presencial Nº 272/2016
PROCESSO Nº. 457/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do 
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, 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 sem ressalvas 
pela Procuradoria Geral do Município sob nº   084/2017, HO-
MOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe con-
forme lotes adjudicados para a empresa  GOLTEX INDÚSTRIA 
E COMÉRCIO - EIRELI - ME, no valor total de R$ 50.060,00 
(cinquenta mil e sessenta reais).
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Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA

Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESÊNCIAL N.º 276/2016
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PROCESSO N.º 460/2016
HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n.º 3970/2014, de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando o resultado de julgamento, emitido pela Pregoeira Oficial 
do Município, e, ainda, considerando o Parecer Jurídico, emi-
tido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município, sob 
n.º 051/2017, DECLARA DESERTO o Pregão Presencial n.º 
276/2016, que tem como objeto a Aquisição de Mobiliário em 
Geral – Tampo para Pia de Cozinha. Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 278/2016
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PROCESSO N.º 464/2016
HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n.º 3970/2014, de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando o resultado de julgamento, emitido pela Pregoeira Ofi-
cial do Município, e, ainda, considerando o Parecer Jurídico, 
emitido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município, 
sob n.º 052/2017, DECLARA DESERTO o Pregão Presencial 
n.º 278/2016, que tem como objeto a Aquisição de Cloro para 
Tratamento de Reservatório de Água para Consumo Humano. 
Secretaria Municipal de Saúde.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESÊNCIAL N.º 293/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO N.º 487/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n.º 3970/2014, de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando o resultado de julgamento, emitido pela Pregoeira Ofi-
cial do Município, e, ainda, considerando o Parecer Jurídico, 
emitido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município, 
sob n.º 044/2017, DECLARA DESERTO o Pregão Presencial 
n.º 293/2016, que tem como objeto o Registro de Preços para 
Eventual Contratação de Empresa Especializada em Análise 
de Água Subterrânea e Superficial. Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESÊNCIAL N.º 296/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PROCESSO N.º 490/2016
HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n.º 3970/2014, de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando o resultado de julgamento, emitido pela Pregoeira Ofi-
cial do Município, e, ainda, considerando o Parecer Jurídico, 
emitido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município, 
sob n.º 042/2017, DECLARA DESERTO o Pregão Presen-
cial n.º 296/2016, que tem como objeto o Registro de Preços 
para Eventual Aquisição de Manilhas. Secretaria Municipal de 
Obras, Viação e Serviços Urbanos.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 298/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO N.º 492/2016

HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n.º 3970/2014, de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando o resultado de julgamento, emitido pela Pregoeira Ofi-
cial do Município, e, ainda, considerando o Parecer Jurídico, 
emitido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município, 
sob n.º 046/2017, DECLARA DESERTO o Pregão Presencial 
n.º 298/2016, que tem como objeto o Registro de Preços para 
Eventual Contratação de Empresa Especializada em Transpor-
te Terrestre. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvi-
mento Social.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 302/2016
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PROCESSO N.º 498/2016
HOMOLOGAÇÃO

A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto n.º 3970/2014, de 30 de junho de 2014, com base 
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando o resultado de julgamento, emitido pela Pregoeira Ofi-
cial do Município, e, ainda, considerando o Parecer Jurídico, 
emitido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município, 
sob n.º 064/2017, DECLARA DESERTO o Pregão Presencial 
n.º 302/2016, que tem como objeto a Aquisição de Ração para 
Animais Equinos. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Guarapuava, 13 de janeiro de 2017.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 258/2016 - SRP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A EVENTUAL A 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM COPOS. SECRETA-
RIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E EXECUTIVA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
ATA N.º 003/2017
CONTRATADA: NASCIMENTO & GELINSKI LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 6.620,00 (seis mil seiscentos e vinte reais)
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DATA DA ASSINATURA: 17/01/2017. (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.

EXTRATO DE CONTRATO
 TOMADA DE PREÇO N.º 29/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CON-
SULTORIA, GESTÃO, ORIENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO 
SISTEMA EDUCACIONAL. Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATO Nº: 001/2017. 
CONTRATADA: INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS 
E TREINAMENTOS EIRELI – EPP
VALOR TOTAL: R$ 233.900,00 (duzentos e trinta e três mil e 
novecentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2017. (a) – Ethel Alita Camar-
go de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 TOMADA DE PREÇO N.º 031/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL E 
IMPLANTAÇÃO DE PAISAGISMO DO JARDIM EUROPEU NO 
PARQUE DAS ARAUCÁRIAS. Secretaria de Meio Ambiente
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATO Nº: 490/2016. 
CONTRATADA: MONDEO CONSTRUTORA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 777.831,75 (Setecentos e setenta e sete 
mil oitocentos e trinta e um reais e setenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
DATA DA ASSINATURA: 21/12/2016. (a)  – Ethel Alita Camar-
go de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 414/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 107/2015
OBJETO: Contratação de Caminhão Trucado para atendimen-
to da Secretaria de Obras. Recursos: Livres e Royalties e ou-
tras compensações financeiras. Secretaria Municipal de Obras, 
Viação e Serviços Urbanos
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: CALSUL COMÉRCIO TRANSPORTES E 
SERVIÇOS LTDA - EPP
REPRESENTANTE: CÉLIO VALDIR DA SILVA
Objeto: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na Cláu-
sula Quinta do Contrato epigrafe, decorrente da Ata de Registro 
de Preço 130/2015, Prorroga-se pelo período de 3 (três) meses 
da data de 31/12/2016 a 31/03/2017, com fulcro no artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DE ASSINATURA: 21/12/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 273/2014
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 151/2014
OBJETO: Locação de máquinas, veículos e equipamentos com 
Operadores, para manutenção das estradas.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: A.S. TERRAPLANAGENS LTDA - ME.
REPRESENTANTE: JULIANO GOBA
CLÁUSULA PRIMEIRA – Prorroga-se o período de vigência de 
31/12/2016 a 31/12/2017, com fulcro no artigo 57, inciso II, da 
Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DE ASSINATURA: 021/12/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 Inexigibilidade N.º 1/2017 
OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a Inscrições 
em curso para capacitação técnica de funcionários.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 03/2017. 
CONTRATADA: GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA E 
GESTAO EM SERVICOS.
VALOR TOTAL: R$ 1.500,00(mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 16/01/17. (a) Ethel Alita Camargo de 
Oliveira  – Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 119/2015
INEXIGIBILIDADE  DE LICITAÇÃO N.º 28/2015
OBJETO Locação de um imóvel situado a Rua Tiradentes n.º 
1065, Centro, quitinete em alvenaria medindo 40 m2, conten-
do 1 quarto, sala, cozinha, banheiro e 01 vaga na garagem o 
qual visa atender à família da Sra. Elizabete Mendes Venâncio, 
em decorrência da situação de emergência decretado através 
do Decreto Municipal n.º 3923/2014 e Decreto Estadual n.º 
11301/2014, com respaldo nas leis 2379/2015 e 2412/2015. 
Recursos: Livres. Secretaria Municipal de Habitação e Urba-
nismo.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Carlos Ernesto Wrege Neto, tendo seu imóvel 
administrado pela empresa DP Empreendimentos Imobiliários 
Ltda Me.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência pelo 
período de 06 (seis) meses, até a data de 25/06/2017, com 
fulcro no art. 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e art. 
51 da Lei n.º 8.245/91.
DATA ASSINATURA: 21/12/2016 (a) Ethel Alita Camargo de 
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

NDRH
NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 

HUMANOS
O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas atribui-
ções, torna pública a lista dos Candidatos, que NÃO COMPA-
RECERAM ou NÃO PREENCHERAM os requisitos exigidos 
para assumir sua função, conforme abaixo:
Concurso nº 001/2016
Edital nº: 045/2016
Cargo: EDUCADOR INFANTIL

INSC. NOME CLAS.
0151070 Kellen Santos 90°

0151477 Tania da Silva 102°

0151606 Juliane Miranda de Ramos 105°

0150324 Diego Paiva Bahls 111°

0152009 Tanieli Silva 117°

0151045 Estela Cristina Paulovski 118°

Guarapuava, 20 de janeiro de 2017.
NDRH

PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS
EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 001/2017

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo, designada 
através da Portaria nº 028/2017, no uso de suas atribuições le-
gais, TORNA PÚBLICA a realização de Processo Seletivo para 
provimento de vagas para estágio em Nível Médio, Técnico, 
Superior e Pós-Graduação, o qual se regerá pelas Instruções 
Especiais contidas neste Edital. O presente Edital estabelece 
as instruções destinadas à seleção e contratação de estagi-
ários para as áreas descritas no item 3, sob contrato de na-
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tureza administrativa, não gerando ao candidato selecionado 
qualquer direito como Servidor Público.

1. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. O Processo Seletivo será regido por este Edital e execu-
tado pela Comissão de Elaboração, Aplicação e Correção do 
Processo Seletivo para Estagiários.
1.2. O Processo Seletivo para Estagiários destina-se à contra-
tação de acordo com as vagas ofertadas no Edital.
1.3. O estágio desenvolvido no âmbito da Prefeitura Municipal 
tem por objetivo proporcionar aos alunos regularmente matricu-
lados nas instituições de ensino, a oportunidade de realização 
de estágio não obrigatório, observada a disponibilidade orça-
mentária para a concessão de bolsas, visando ao aprendizado 
e à complementação da formação acadêmica.
1.4. O estágio não gerará vínculo empregatício entre o estagi-
ário e o Município de Guarapuava.
1.5. O prazo de validade do processo seletivo será de 01 (um) 
ano, contado a partir da data de homologação de seu resulta-
do, sendo este prazo improrrogável.
1.6. A duração do estágio será de 06 (seis) meses para alu-
nos matriculados com regime semestral e 01 (um) ano para 
alunos matriculados com regime anual, comprovada conforme 
declaração de matrícula, ambos podendo ser prorrogado até 
02 (dois) anos.
1.7. A jornada de atividade em estágio será definida de acordo 
com o horário de atendimento do local de estágio, devendo 
constar do Termo de Compromisso sendo compatível com as 
atividades escolares, observada a carga horária legal (de no 
mínimo 20 horas/semanais e no máximo 30 horas/semanais).
1.8. O candidato deverá ter disponibilidade para desempenhar 
as atividades no período das 8 horas às 18 horas, com exceção 
da Secretaria Municipal de Saúde.
1.9. Ocorrerá o desligamento do estagiário, de acordo com o 
Regulamento Interno aprovado através do Decreto 5100/2016, 
conforme segue:
I – por reprovação do estudante;
II - pela não comprovação da matrícula e da frequência escolar/
acadêmica de 75% (setenta e cinco por cento) de aproveita-
mento; 
III – pela transferência do estagiário para outro curso;
IV – pela transferência do estagiário para outra Instituição de 
Ensino;
V – pela conclusão, trancamento ou abandono de curso;
VI – pela comprovação de falsidade ou de omissão de informa-
ções por parte do estagiário;
VII – pelo não cumprimento das normas municipais que regem 
o estágio;
VIII – pela reincidência em advertências previstas no item XX 
do Decreto 5100/2016.

2. DOS REQUISITOS
2.1. Poderão se inscrever no Processo Seletivo para Estagiá-
rios, candidatos que preencham os seguintes requisitos:
a) estar matriculado e ter frequência na Rede de Ensino Públi-
co ou Privado, a partir do PRIMEIRO semestre;
b) possuir idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos;
c) ter disponibilidade de horário (manhã e/ou tarde) para cum-
prir o estágio, com exceção a Secretaria Municipal de Saúde;
d) não ter sido estagiário no Município pelo período de 02 (dois) 
anos no mesmo nível de escolaridade.

3. DAS ÁREAS, DAS VAGAS, DA CARGA HORÁRIA E RE-
QUISITOS

ENSINO MÉDIO

Área            Vagas    Jornada Semanal    Requisito Básico
Ensino Médio Cadastro 

Reserva
20 horas Estar cursando Ensi-

no Médio

ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Área            Vagas    Jornada Semanal    Requisito Básico
Técnico em 
Administra-
ção

01 + 
Cadastro 
Reserva

20 ho-
ras

Estar cursando Técni-
co em Administração

Técnico 
em Meio 
Ambiente

01 + 
Cadastro 
Reserva

20 ho-
ras

Estar cursando Técni-
co em Meio Ambiente

Técnico em 
Segurança 
do Traba-
lho

01 + 
Cadastro 
Reserva

20 ho-
ras

Estar cursando Técni-
co em Segurança do 
Trabalho

ENSINO SUPERIOR OU PÓS-GRADUAÇÃO

Área            Vagas    Jornada Semanal    Requisito Básico
Administra-
ção

Cadastro 
Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Administração ou 
pós-graduação na 
área

Arquitetura Cadastro 
Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Arquitetura ou pós-
-graduação na área

Biomedicina Cadastro 
Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Biomedicina ou pós-
-graduação na área

Ciências 
Contábeis

01 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Ciências Contábeis 
ou pós-graduação 
na área

Comunica-
ção Social/
Publicidade e 
Propaganda

Cadastro 
Reserva

30 
horas

Estar cursando Co-
municação Social/
Publicidade e Propa-
ganda ou pós-gradu-
ação na área

Educação 
Física – Ba-
charel

01 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Possuir graduação 
em Educação Física 
– Bacharel e estar 
cursando pós-gradu-
ação na área

Enfermagem Cadastro 
Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Enfermagem ou pós-
-graduação na área

Engenharia 
Civil

01 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Engenharia Civil ou 
pós-graduação na 
área

Farmácia Cadastro 
Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Farmácia ou pós-
-graduação na área

História 01 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Estar cursando 
História ou pós-gra-
duação na área
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Jornalismo 01 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Possuir graduação 
em Jornalismo e 
estar cursando pós-
-graduação na área

Nutrição Cadastro 
Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Nutrição ou pós-gra-
duação na área

Pedagogia 100 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Pedagogia ou pós-
-graduação na área

Secretariado 
Executivo

01 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Estar cursando Se-
cretariado Executivo 
ou pós-graduação 
na área

Serviço 
Social

01 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Estar cursando 
Serviço Social ou 
pós-graduação na 
área

Tecnologia 
da Informa-
ção

01 + Cadas-
tro Reserva

30 
horas

Estar cursando nível 
superior ou pós-
-graduação na área 
de Tecnologia da 
Informação

3.1 Os candidatos classificados ocuparão as vagas e reservas 
ofertadas no quadro acima.
3.2 À pessoa deficiente é assegurado o direito de se inscrever 
neste Processo Seletivo, desde que as atribuições do estágio 
pretendido sejam compatíveis com a sua deficiência, e a ela 
será reservada 10% (dez por cento) do total das vagas a serem 
preenchidas, de acordo com a Lei Federal nº 11.788/2008, cujo 
quantitativo das vagas de cada função resultar número fracio-
nado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro 
subsequente, mas desde que a fração seja igual ou superior a 
0,5 (cinco décimos).
3.3. O candidato deverá declarar sua deficiência e especificar, 
no ato da inscrição.
3.4 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reserva-
das a deficientes, estas serão preenchidas pelos demais can-
didatos, com estrita observância da ordem de classificação.
3.5. Os candidatos que no ato da inscrição, se declarar defi-
cientes, se aprovados no Processo Seletivo, terão seus nomes 
publicados na lista geral dos aprovados e em lista à parte, ob-
servada a respectiva ordem de classificação.

4. DA BOLSA AUXILIO

4.1 O estagiário do ensino MÉDIO, TÉCNICO, SUPERIOR ou 
de PÓS-GRADUAÇÃO, receberá, durante o período em que 
estiver atuando no estágio, uma bolsa auxílio.

ESCOLARIDADE CARGA HORÁRIA 
MÁXIMA

BOLSA AUXÍLIO

Ensino Médio 20 horas R$ 300,00
Técnico 25 horas R$ 400,00
Superior 30 horas R$ 650,00
Pós Graduação 30 horas R$ 850,00

Auxílio Transporte: Refere-se conforme a carga horária do Es-
tagiário, sendo no mínimo 2 (dois) créditos diários (para carga 
horária de 4h e 5h) e máximo 4 (quatro) para créditos diários 
(para carga horária de 6h). A quantidade de créditos deposita-

dos no cartão depende dos dias úteis referentes ao mês.
Obs.: O auxílio transporte será concedido apenas para o es-
tagiário residente na área urbana, ou seja, transporte público 
coletivo.

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. O candidato deverá realizar sua inscrição através do site: 
www.guarapuava.pr.gov.br, link concursos, no período de 
23/01/2017 a 07/02/2017, dando inicio às 9 horas do dia 23 de 
janeiro e encerrando às 24 horas do dia 07 de fevereiro.
5.2. Após a inscrição o candidato deverá imprimir o protocolo 
que inclui a data e horário da prova.
 
6. DA SELEÇÃO

6.1. A seleção será realizada por meio de Prova Objetiva, con-
tendo 20 (vinte) questões de múltipla escolha, que será realiza-
da no dia 19/02/2017, às 14 horas, com a duração de 02 (duas) 
horas, em local a ser divulgado até o dia 17/02/2017, nas listas 
de ensalamento, devendo o candidato estar nos locais de pro-
va 30 minutos antes do início das provas.
6.2. Ao candidato só será permitida a realização da prova na 
data, no local e horário constante conforme item deste Edital.
6.2.1. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, 
de forma a permitir a identificação do candidato com clareza.
6.2.2. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo 
alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato.
6.2.3. O candidato deverá comparecer no local designado, 
para realização da prova objetiva, munido de caneta esferográ-
fica de tinta azul ou preta, do documento de identidade original, 
bem como do comprovante de inscrição. Não será admitido na 
sala de prova o candidato que não apresentar o documento de 
identificação.
6.2.4 Serão considerados documentos de identificação: car-
teiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias 
de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação, pelos 
Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores 
de exercício profissional (ordens, conselhos etc.), passapor-
te brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do 
Ministério Público e expedidas por órgão público, que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira 
nacional de habilitação (somente o modelo novo com foto).
6.2.5 É de responsabilidade do candidato, preencher correta-
mente seus dados (nome, data de nascimento, nº de inscrição, 
área - escolaridade, RG e assinatura) no Cartão-resposta que 
será distribuído no ato da realização da prova, assim como ze-
lar pelo material evitando rasuras.
6.2.6 Não será permitido ao candidato ausentar-se da sala de 
prova levando qualquer um destes materiais e sem autorização 
e acompanhamento do fiscal.
6.2.7 Será excluído do Processo Seletivo o candidato que, 
além das demais hipóteses previstas neste Edital:
a) apresentar-se após o horário estabelecido para a realização 
da prova;
b) apresentar-se para a prova em outro local que não seja o 
previsto no Edital;
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar o documento de identificação, para a reali-
zação da prova;
e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento do 
fiscal;
f) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou 
utilizando-se de calculadoras, livros, notas ou impressos não 
permitidos;
g) estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de equipa-
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mento eletrônico de comunicação (pagers, celulares, etc);
h) utilizar de meios ilícitos para execução da prova;
i) não devolver integralmente o material solicitado;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.

7. DA PONTUAÇÃO NA PROVA OBJETIVA E DO CONTEÚ-
DO PROGRAMÁTICO

7.1. A avaliação dos candidatos, feita por meio da prova objeti-
va, será de caráter eliminatório e classificatório.
7.2. Cada questão da Prova terá o valor equivalente à 05 (cin-
co) pontos, perfazendo o total de 100 (cem) pontos.
7.3. Será eliminado do Processo Seletivo para Estagio o candi-
dato que, na somatória geral das questões da Prova Objetiva, 
obtiver menos de 50 (cinquenta) pontos. 
ENSINO MÉDIO

Prova               Questões   Conteúdo Programático
Português 05 Leitura, interpretação de texto, 

gramática, ortografia e acen-
tuação.

Matemática 05 Conteúdos básicos através de 
interpretação e resoluções de 
problemas.

Informática 05 Informática Básica.
Conhecimentos 
gerais

05 Notícias e fatos recentes, nas 
áreas de economia, política, 
cidadania, ecologia e esporte.

TÉCNICO, SUPERIOR E PÓS-GRADUAÇÃO

Prova               Questões   Conteúdo Programático
Português 05 Leitura, Interpretação de Texto 

gramática, ortografia e acentu-
ação.

Matemática 05 Conteúdos básicos através de  
interpretação e resoluções de 
problemas.

Conhecimentos 
gerais

05 Notícias e fatos recentes, nas 
áreas de economia, política, 
cidadania, ecologia e esporte.

Conhecimentos 
específicos

05 Legislação e conteúdos básicos.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS
8.1. A nota final dos candidatos será igual ao total de pontos 
obtidos na Prova Objetiva.
8.2. Os candidatos habilitados serão classificados em ordem 
decrescente da nota final, em listas de classificação por Área 
de Atuação.
 
9. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
9.1. Na hipótese de igualdade de nota final, terá preferência, 
sucessivamente, o candidato que:
a) possuir maior idade.
b) obtiver maior nota em Português.
c) obtiver maior nota em Matemática.
d) obtiver maior nota em conhecimentos específicos no caso 
de nível técnico, superior ou pós.

10. DAS VAGAS
10.1. Dentro da necessidade do Município os candidatos apro-
vados e classificados serão convocados pelo Site Oficial do 
Município ou imprensa local, para se apresentarem no NDRH 

- Setor de Estágios do Município, no prazo de 10 (dez) dias 
úteis, mediante Edital Convocatório, para serem encaminha-
dos aos locais de estágio. 
11. HOMOLOGAÇÃO
11.1. O ato de homologação do resultado final deste Processo 
Seletivo para Estagiários será publicado no Boletim Oficial do 
Município.

12. CONTRATAÇÃO
12.1. Concluído o Processo Seletivo Para Estagiários e homo-
logado o resultado final, serão firmados termos de compromis-
so de estágio obedecendo-se a ordem de classificação final 
dos candidatos habilitados, de acordo com as necessidades do 
Município de Guarapuava, por meio da empresa conveniada.
12.2. O candidato aprovado e classificado nesse Processo Se-
letivo para Estagiários de que trata este Edital será contratado 
para a vaga a qual se inscreveu.
12.3. Nessa ocasião, serão exigidos dos candidatos apresen-
tação de:
12.3.1 Cópia do RG, CPF, PIS, Comprovante de Residência, 
uma foto 3x4, juntamente com a declaração ORIGINAL da Uni-
dade de Ensino, constando a matrícula, curso, horário de aula 
e semestre do estudante para comprovação do requisito.
12.3.2 Estudantes deficientes deverão entregar, no ato da con-
tratação, laudo médico (original ou cópia autenticada), emitido 
nos últimos 12 (doze) meses.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. É de inteira responsabilidade dos candidatos o acompa-
nhamento de todos os Editais Complementares referentes ao 
Processo Seletivo para Estagiários que sejam publicados no 
site do Município de Guarapuava, link concursos.
13.2. A inexatidão das afirmativas e/ou irregularidades nos do-
cumentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em es-
pecial por ocasião do compromisso do estágio, acarretarão a 
nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem 
prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou 
criminal.
13.3. A classificação da seleção dos estagiários não assegu-
rará ao candidato o direito de ingresso na vaga, mas apenas 
a expectativa de celebrar o contrato de estágio, segundo a or-
dem de classificação. A concretização desse ato ficará condi-
cionada à observância das disposições legais pertinentes e, 
assim como, ao interesse, juízo e conveniência do Município 
de Guarapuava.
13.4. O não atendimento, pelo candidato, das condições esta-
belecidas neste Edital, implicará na sua eliminação do proces-
so seletivo, a qualquer tempo.
13.5. É de inteira responsabilidade de o candidato acompa-
nhar os Editais, Comunicados e demais publicações referentes 
a este processo seletivo através da Imprensa Oficial do Muni-
cípio e/ou local.
13.6. Somente haverá revisão de notas atribuídas ao candida-
to, mediante requerimento fundamentado à Comissão Organi-
zadora do Processo Seletivo via Protocolo Geral do Município, 
que após análise das justificativas deliberará a respeito.
13.7. O prazo de interposição de pedido de revisão e recurso 
será de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação do 
resultado da prova objetiva. 
13.8. Os casos omissos serão julgados pela Comissão de Ela-
boração, Aplicação e Correção do Processo Seletivo para Es-
tagiários.
Guarapuava-PR, 19 de janeiro de 2016. 

ELIZABETH MARIA PACHECO
Presidente da Comissão
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/17

O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo o 
contido no Edital nº 001/2016, CONVOCA os candidatos classificados para os cargos abaixo relacionados, a comparecerem no 
período de 23/01/2017 à 21/02/2017, no Setor de Perícia Médica – Rua Capitão Frederico Virmond, nº 1913 - Centro - Antigo 
Fórum, munidos dos exames médicos constantes do Edital n.º 002/2017, para realizarem avaliações médicas pré-admissionais e 
caso estejam aptos, deverão comparecer no Departamento de Pessoal do Município, acompanhados da documentação exigida 
no item 11.6 do Edital do Concurso para posse de seus cargos. A escolha de vagas será realizada no dia 06/02/2017 às 9h na 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexo I. 

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Candidato com Deficiência

Classificação Inscrição Nome Nascimen-
to

CON. ESPEC. PORTUGUES MATEMATICA CON. GERAIS Nota Final

2 0151273 FRANCISCO SAMUEL 
BINKOWSKI*

05/11/1986 39 4 4 4 51

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM
Classificação Inscrição Nome Nascimento CON. ESPEC. PORTUGUES MATEMATICA CON. GERAIS Nota Final
18 0149894 MARIA APARECIDA IANIAK 

NEITZKE
25/09/1962 48 12 4 6 70

19 0150113 ZENI TEREZINHA DE PRO-
ENCA

19/11/1971 48 10 4 8 70

20 0150195 LEILA DE FATIMA SAND-
MANN

15/04/1978 48 10 2 10 70

21 0152042 FLAVIA ELIZANDRA KO-
LISNEK

14/07/1988 48 8 8 6 70

22 0149872 SABRINA APARECIDA MA-
RON TONON

29/09/1983 42 16 4 8 70

23 0151948 ROSELI APARECIDA TOR-
RES GONÇALVES

09/03/1964 51 8 4 6 69

24 0150250 RAQUEL TEREZINHA BER-
NARDINI

27/12/1974 45 14 4 6 69

25 0150381 BERNADETE CUCHENERI 16/04/1978 45 8 8 8 69

26 0150299 CECÍLIA APARECIDA FE-
DERLE

09/09/1977 54 6 4 4 68

27 0149811 SANDRA APARECIDA MA-
ZEPA

29/09/1980 48 10 4 6 68

28 0149988 FABIANA BUSSOLOTTO 25/01/1987 48 8 6 6 68

29 0149924 CRISTIANE KUCZKOSKI 
DE ARAUJO

03/12/1975 48 8 4 8 68

30 0150091 ZENILDA CUCHENERI 08/12/1979 48 8 4 8 68

31 0150423 PAULO SERGIO DOS SAN-
TOS

19/01/1991 48 8 2 10 68

32 0150706 MARINEI BUDIN 13/10/1974 42 14 4 8 68

33 0151623 SONEDIR CORDEIRO MA-
CHADO

26/10/1982 42 12 8 6 68

34 0150321 ROSANGELA ELLINA LAN-
GE

23/01/1968 42 8 10 8 68

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, 20 de janeiro de 2017.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I
CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM
Secretaria Municipal de Saúde

LOCAL VAGAS
ESF RECANTO FELIZ 02
ESF BONSUCESSO 02
ESF ENTRE RIOS 01
ESF SÃO MIGUEL 01
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ESF MORRO ALTO 02
ESF RIO DAS PEDRAS 01
CAPS 03
ESF ARAUCÁRIA 01
ESF CONCÓRDIA 01
ESF TANCREDO NEVES 01
ESF PLANALTO 01
ESF VILA  BELA 01
ESF COLIBRI 01
TOTAL 18

DOCUMENTOS PARA REGISTRO 

• Carteira de Trabalho (Fotocópia páginas 1 e 2).
• Certificado Militar (Fotocópia).
• Título de Eleitor e o último comprovante de votação (Fotocópia autenticada).
• Cédula de Identidade (Fotocópia autenticada).
• C.P.F. (Fotocópia autenticada).
• Extrato do NIS – Retirar na Caixa Econômica.
• Certidão de Casamento / Nascimento (Fotocópia).
• Certidão de Nascimento dos Filhos até 16 anos (Fotocópia).
• Diploma ou Certificado para Ensino Superior e Especialização na Área de Atuação, Histórico Escolar ou Certificado do 
Ensino Fundamental ou Médio (Fotocópia autenticada).
• Carteira do Conselho para Profissões Regulamentadas (Fotocópia autenticada).
• CNH – Carteira Nacional de Habilitação B, C, D ou E (Fotocópia autenticada).
• 01 Foto 3x4 – Recente.
• Comprovante de Residência com CEP (Fotocópia).
• Declaração de Imposto de Renda.
• Nº de Conta- Banco Santander.

EDITAL Nº 002/17
O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo o 
contido no Edital nº 001/2016, item 3.1.7, convoca os candidatos aprovados para o cargo relacionado no Edital 001/17, a reali-
zarem os exames de saúde que constituirá em análise de exames laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:

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;
     Avaliação ortopédica com Raio X  de coluna lombo-sacra, com laudo;

De posse dos exames e avaliações mencionadas acima neste Edital, os candidatos devem comparecer no Setor de Perícia 
Médica – Rua Capitão Frederico Virmond, nº 1913 - Centro - Antigo Fórum, no período 23/01/2017 à 21/02/2017, para avaliação 
clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município. 
As despesas com os exames e avaliações clínicas correrão por conta dos candidatos.
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, 20 de janeiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO RECURSOS FEDERAIS

O Município de Guarapuava-PR, em atendimento a Portaria 
Interministerial nº. 424 de 30 de Dezembro de 2016. Notifica a 
comunidade, Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, 
Entidades Empresariais e, demais interessados, da liberação 
dos recursos provenientes de convênios com o Governo Fede-
ral, no período de 30/12/2016 a 20/01/2017:
Nº do Convênio Objeto Valor Liberado
806496/2014 Implantação e moder-

nização de infraestru-
tura esportiva (Parque 
Linear do Trianon).

R$ 87.750,00

0363451-
22/2011

Construção da Praça 
dos Esportes e da Cul-
tura – CEU das Artes

R$ 214.596,02

819896/2015 Obras integradas 
de reabilitação e de 
acessibilidade urbana 
na Cidade de Guarapu-
ava-PR.

R$ 255.559,84

Guarapuava, 20 de janeiro de 2017. 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO

001-2017

CREDOR: IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA
CNPJ: 07.423.318/0001-24
OBJETO: Locação imóvel
VALOR: R$ 4.552,07 (Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e 
Dois Reais e Sete Centavos.)
PROCESSO: Indenização pelo pagamento pela locação de 
imóvel localizado n Rua Senador Pinheiro Machado nº 1075 
Bairro Alto da XV, para abrigar a Secretaria de Assistência So-
cial no período de 02/03/2014 a 01/04/2014.
PARECER JURÍDICO: Número 009/2017 folhas 220 a 230.
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 
001/2017 (portaria nº 141/2014), folhas 234 a 240.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 17 
de janeiro 2017, folha 241.

SURG
PORTARIA 002/2017

O Diretor Administrativo da SURG - Companhia de Serviços 
de Urbanização de Guarapuava, no uso de suas atribuições 
legais, de conformidade com o que preceitua o Estatuto da 
Companhia,

RESOLVE
Designar o Pregoeiro Oficial da Empresa, bem como os mem-
bros para comporem a Equipe de Apoio para realização de lici-
tação na modalidade Pregão:
PREGOEIRO 
Paulo Cezar Tracz
EQUIPE DE APOIO
Francieli Aparecida Padilha
Jorge Augusto de Oliveira

Josmar Pereira 
Guarapuava, 19 de janeiro de 2017.

FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 01/2017

Sistema de Registro de Preços
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 01/2017
DATA: 07/02/2017      
       HORARIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços visando à contratação de empre-
sa para execução de serviços de manutenção em equipamen-
tos pressurizados, tais como: lavadoras de pressão, pistolas 
de pintura, compressores de ar, propulsoras de graxa, etc., que 
resultou deserto do Pregão Presencial n. 44/2016.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR LOTE
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 
1168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede 
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua 
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segun-
da a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licita-
ção” ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de 
Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo ao 
custo da reprodução gráfica.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava, 19 de janeiro de 2017. (a) FERNANDO DAMIA-
NI. Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 02/2017

Sistema de Registro de Preços
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 02/2017
DATA: 08/02/2017      
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços visando à contratação de empre-
sa para prestação de serviços com caminhão e motorista, para 
o transporte de materiais diversos. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 
1168/2006 e 1.447/2007.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede 
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua 
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segun-
da a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licita-
ção” ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de 
Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo ao 
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custo da reprodução gráfica.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava, 19 de janeiro de 2017. (a) FERNANDO DAMIA-
NI. Diretor Administrativo da SURG.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Gua-
rapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 020/2016 – Sistema de Registro 
de Preços.
OBJETO: Aquisição de materiais para confecção de placas de 
sinalização viária vertical (tintas, insumos e ferragem).  
CONTRATO: Nº 08/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
CONTRATADA: COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 03.134.246/0001-44.
VALOR TOTAL: R$ 17.030,34 (dezessete mil trinta reais e trin-
ta e quatro centavos)
DATA DA ASSINATURA: 13 de janeiro de 2017.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Gua-
rapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 037/2016 – Sistema de Registro 
de Preços.
OBJETO: Aquisição de roçadeiras para suprir as necessidades 
do departamento de praças e parques da SURG.  
CONTRATO: Nº 09/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias. 
CONTRATADA: FABIO CRESTANI - ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n. 07.418.211/0001-98.
VALOR TOTAL: R$ 7.520,00 (sete mil quinhentos e vinte reais).
DATA DA ASSINATURA: 16 de janeiro de 2017.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Gua-
rapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 042/2016 – Sistema de Registro 
de Preços.
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços com 
caminhão com capacidade de quatro toneladas para instalação 
de equipamentos de pintura viária, com motorista e seguro. 
CONTRATO: Nº 10/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
CONTRATADA: ADILSON LUIZ GALESKI LINTZMAYER SER-
VIÇOS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 18.024.536/0001-0.
VALOR TOTAL: R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2017.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Gua-
rapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2016 – Sistema de Registro 
de Preços.
OBJETO: Aquisição de óleos lTubrificantes, graxa e fluído para 
manutenção da frota de veículos da SURG. 
CONTRATO: Nº 004/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. 
CONTRATADA: DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI ME, ins-
crita no CNPJ/MF sob o n. 2.797.356/0001-01.
VALOR TOTAL: R$ 11.045,00 (onze mil e quarenta e cinco re-
ais).
DATA DA ASSINATURA: 05 de janeiro de 2017.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N. 49/2016

REF. AO PREGÃO Nº 013/2016
CONTRATANTE: CIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE 
GUARAPUAVA – SURG
CONTRATADA: R. GALIASSI RIBEIRO & CIA LTDA ME, inscri-
ta no CNPJ/MF sob o n. 18.463.552/0001-00.
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de quantidade do 
contrato n. 49/2016 em 25% (vinte e cinco por cento), o qual 
tem por finalidade a Locação de um caminhão com munck 
(guindaste articulado veicular hidráulico), nos termos do pro-
cedimento Licitatório modalidade pregão n° 013/2016 e seus 
anexos e na forma do art. 65, §1º da Lei 8.666/1993.
PRAZO DE PRORROGAÇÃO: 02 (dois) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09 de janeiro de 2017.
VALOR DO ADITIVO: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos re-
ais).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, §1º da Lei 8.666/1993.

ERRATA
REF. ao Extrato de Contrato n. 001/2017, do Pregão Presencial 
n. 043/2016, que tem por objeto a aquisição de materiais de 
consumo, publicado no Boletim Oficial do Município de Guara-
puava n. 1119, veiculado no dia 16/01/2017, Pg. 9:
ONDE SE LÊ: VALOR TOTAL: R$ 1.926,00 (um mil novecentos 
e vinte e seis reais);
LEIA-SE: VALOR TOTAL: R$ 12.259,20 (doze mil duzentos e 
cinquenta e nove reais e vinte centavos). Guarapuava, 19 de 
janeiro de 2017. FERNANDO DAMIANI. Diretor Administra-
tivo.

CÂMARA
DECRETO N° 05/2017

O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE:             
Art. 1º. - Nomear o servidor efetivo João Augusto Keche, CPF 
616.999.009-06, RG 5.172.194-2, matrícula funcional 202-1, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe 
Departamento de Tesouraria e Caixa, nível FG/ef, lotado na Di-
retoria de Gestão Financeira a partir desta data. 

Art. 2º. – O cargo de Chefe Departamento de Tesouraria e 
Caixa tem as seguintes atribuições: coordenar, programar, im-
plantar e controlar procedimentos nas áreas de contas a rece-
ber, contas a pagar e a gestão da disponibilidade da Câmara 
Municipal de Guarapuava, promover o recebimento das im-
portâncias devidas à Câmara Municipal; efetuar o pagamento 
da despesa, de acordo com as disponibilidades de numerário; 
promover a guarda e conservação dos dinheiros e valores da 
Câmara Municipal; requisitar talões de cheques aos bancos; 
incumbir-se dos contatos com estabelecimentos bancários, em 
assuntos de sua competência visando a instituição de paga-
mento e ou transferências eletrônicas;  determinar a prepara-
ção dos cheques para os pagamentos autorizados;  promover 
a publicação, diariamente, do movimento de caixa do dia ante-
rior;  promover o registro dos títulos e valores sob sua guarda e 
providenciar depósitos nos estabelecimentos de crédito; deter-
minar o recebimento de suprimentos de numerários, necessá-
rios aos pagamentos de cada dia, mediante cheques ou ordens 
bancárias; providenciar o recolhimento das contribuições previ-
denciárias dos servidores da Câmara Municipal;  providenciar o 
recolhimento do imposto de renda, incidente na fonte, sobre os 
rendimentos pagos a qualquer título aos Vereadores, aos ser-
vidores da Câmara de Municipal e a terceiros;  exercer outras 
atividades correlatas.
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Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 09 de janeiro 
de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 23/2017  
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. – Retificar a redação do art. 1º do Decreto 19/2017 para 
o que segue: “ Nomear a servidora MARIANA ROCHA MALHEI-
ROS, portadora da RG nº. 10.181.193-0 e CPF 065.898.139-
06, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Ga-
binete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do 
anexo II da LC 61/2016, lotada no gabinete da Vereadora Tere-
zinha dos Santos Daiprai a partir do dia nove de janeiro de dois 
mil e dezessete (09/01/2017). ” 

Art. 2º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
 Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 09 de janei-
ro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 24/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. - Nomear o servidor efetivo Marcelo Pereira Maciel, 
CPF 006.342.219-06, RG 8.622.054-7, matrícula funcional 
164-1, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
Chefe Departamento de Serviços Administrativos, nível FG/ef, 
lotado na Diretoria de Gestão Administrativa a partir desta data. 

Art. 2º. – O cargo de Chefe Departamento de Serviços Adminis-
trativos tem as seguintes atribuições: cadastro de fornecedores 
de bens e materiais e de prestadores de serviços, enquanto 
não houver provimento do cargo de Analista de Licitações e 
Contratos;  o acompanhamento e registro de preços pratica-
dos em relação a materiais e serviços; cumprir e fazer cumprir 
as determinações emanadas da Presidência, manter cadastro, 
registro e controle atualizados dos bens móveis e imóveis do 
Legislativo; proceder regularmente à verificação dos móveis, 
utensílios e maquinários, quanto à sua permanência nos ór-
gãos para os quais estiverem carregados, corrigindo as irre-
gularidades encontradas; proceder regularmente à verificação 
do estado de conservação, funcionamento e utilização dos 
móveis, máquinas e utensílios do Legislativo, providencian-
do, de imediato, perante a Diretoria de Gestão Administrativa, 
as medidas que se fizerem necessárias para reparações ou 
substituições; receber, cadastrar e fazer o acompanhamento 
mensal dos bens de consumo destinados às atividades insti-
tucionais, quanto à sua utilização e destinação; exigir a devo-
lução de materiais, quando fornecidos em caráter de substitui-
ção; promover aquisição de material, mediante solicitação, de 
conformidade com as normas vigentes; manter coordenação 
com os demais órgãos da Administração da Casa, para efeito 
de levantamento das necessidades de material de consumo ou 
de expediente; organizar, regularmente,   relação   do   material   
necessário   à   reposição   de   estoque; coordenar os trabalhos 

de manutenção e controle da portaria; atendimento ao públi-
co, recepção, credenciamento, controle, frequência e encami-
nhamento de pessoas; recebimento, ordenação, classificação 
e encaminhamento de correspondências, jornais, revistas e 
publicações recebidos e a serem encaminhados; atendimento 
ao plenário e galeria de visitantes, aos gabinetes, repartições 
administrativas; controle e vigilância das dependências inter-
nas e externas do Legislativo; zelar pela ordem e segurança 
da Casa, sobretudo no decorrer das sessões; desempenhar 
outras funções que lhe forem regularmente atribuídas pela 
Diretoria de Gestão Administrativa; zelar pela manutenção, 
conservação e recuperação dos veículos do Poder Legislati-
vo; responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado 
dos equipamentos, ferramentas, utensílios e demais produtos 
utilizados nos respectivos serviços; manter limpo e organizado 
o recinto do setor; requisitar o material necessário ao desem-
penho das atribuições do setor; manter contato com empresas 
prestadoras de serviços, com vistas à manutenção, conserva-
ção e recuperação dos veículos e demais equipamentos, fer-
ramentas e utensílios utilizados nos respectivos serviços, sem-
pre que solicitado pela respectiva chefia; controlar e fiscalizar 
a execução dos contratos celebrados pela Câmara, na área de 
sua competência, sob o aspecto do cumprimento dos serviços 
contratados; manter sistema de controle mensal do uso e da 
manutenção dos veículos, através de planilhas próprias e tam-
bém de conformidade com outras determinações emanadas da 
respectiva chefia; elaborar e expedir relatório mensal quanto 
à utilização dos veículos do Poder Legislativo, discriminando, 
pormenorizadamente, os atendimentos realizados, os nomes 
dos vereadores, servidores ou setores atendidos, o motivo da 
utilização e sua duração, quilometragem percorrida, consumos 
de combustível, média de consumo, etc.; promover a lavratu-
ra de termos de ocorrência e, quando necessário, solicitar a 
abertura de procedimentos destinados a apurar responsabili-
dades quanto ao uso irregular e indevido dos veículos e danos 
eventualmente provocados nos mesmos, por parte de seus 
condutores ou usuários; designar, mediante termo especifico o 
motorista responsável por cada veículo; promover a identifica-
ção dos veículos do Poder Legislativo nos termos da legislação 
pertinente; cumprir e fazer cumprir as determinações regular-
mente emanadas da respectiva chefia, zelar pela manutenção, 
conservação e recuperação do edifício do Poder Legislativo, 
de suas instalações, mobiliário e equipamentos, excetuados os 
bens e serviços em garantia, os que exijam mão-de-obra téc-
nica ou especializada para sua recuperação e/ou aqueles que 
forem objeto de contratação especifica por meio de licitação; 
responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado dos 
equipamentos, ferramentas, utensílios e produtos utilizados 
nos serviços da Câmara; manter limpo e organizado o recinto 
do setor; manter contato com empresas prestadores de servi-
ços, com vistas à manutenção e conserto de máquinas, móveis 
e equipamentos, sempre 
que solicitado; controlar e fiscalizar a execução dos contratos 
celebrados pela Câmara, na área de sua competência, sob 
o aspecto do cumprimento dos serviços contratados, sempre 
que requisitado; manter sistema de controle da utilização do 
Plenário e das salas de reuniões da Câmara; hastear e arriar 
as bandeiras; realizar o deslocamento dos bens móveis e uten-
sílios entre as dependências da Casa; coordenar os serviços 
de copa no atendimento ao Plenário, Gabinetes e órgãos inter-
nos da Câmara Municipal de Guarapuava; atividades de con-
trole do consumo e a responsabilidade da guarda dos materiais 
de limpeza e conservação colocados à disposição da unidade; 
limpeza e conservação dos móveis e demais setores, utensí-
lios e materiais vinculados às atividades institucionais da Câ-
mara Municipal; desempenhar outras funções regulamentares 
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que lhe forem atribuídas. 

Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 09 de janei-
ro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 25/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. - Nomear o servidor efetivo Anderson Marcos Goes, 
CPF 472.885.239-34, RG 3.390.984-5, matrícula funcional 
156-1, para exercer o cargo de provimento em comissão de 
Chefe Departamento Legislativo, nível FG/ef, lotado na Direto-
ria de Gestão Legislativa a partir desta data. 

Art. 2º. – O cargo de Chefe Departamento Legislativo tem 
como atribuições a conformação à técnica legislativa os pro-
jetos de leis municipais, conforme artigo 59, parágrafo único 
da Constituição Federal e lei complementar Federal 95/1998 
e alterações; será responsável ainda, pela alimentação e atu-
alização de sistemas de bancos de dados de todos os atos 
normativos municipais, enquanto não houver o provimento do 
cargo efetivo de Analista Legislativo. Compete ainda desem-
penhar todos os passos do processo legislativo relativos à tra-
mitação de propostas de emendas à Lei Orgânica do Municí-
pio, de projetos de leis, de resolução e de decreto legislativo; 
auxiliar na elaboração da redação final dos projetos; controlar 
os prazos para sanção ou promulgação; manter o arquivo de 
leis, de emendas à Lei Orgânica do Município, de resoluções 
e de decretos legislativos com todos os documentos do pro-
cesso legislativo do ano corrente; formatar o texto final de leis 
promulgadas, de emendas à Lei Orgânica do Município, de 
resoluções e de decretos legislativos, encaminhando-os para 
promulgação ao Órgão Oficial, com cópia para o Executivo; 
controlar o prazo para publicação e conferir o texto de atos 
legislativos no Órgão Oficial do Município; disponibilizar a ín-
tegra de leis, de emendas à Lei Orgânica, de resoluções e de 
decretos legislativos a serem disponibilizadas no site do Poder 
Legislativo na internet pelo Departamento de Informática - Áu-
dio e Vídeo, com a formatação adequada para visualização; 
receber vetos aos projetos de leis encaminhá-los para tramita-
ção e controlar o prazo; manter arquivo auxiliar contendo docu-
mentos referentes às comissões, aos conselhos e aos órgãos 
criados por leis especiais com representação da Câmara (leis, 
decretos, ofícios e outros) e alimentar o respectivo cadastro no 
Sistema Informatizado (com controle de mandatos); apoiar a 
realização das sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e 
especiais, elaborando as pautas, fornecendo todos os docu-
mentos necessários e/ou solicitados em Plenário, acompanhar 
à discussão das matérias, dar encaminhamento e alimentar o 
sistema informatizado de acordo com o despacho da Mesa. 

Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 09 de janei-
ro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 26/2017  
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. – Retificar a redação do art. 1º do Decreto 09/2017 para 
o que segue: “Nomear o servidor BRUNO MARTINS, portador 
da RG nº. 12.337.926-8 e CPF 085.858.409-35, para exercer 
o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotado no gabinete do Ver. Danilo Dominico a partir do 
dia 13/01/2017.” 

Art. 2º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 10 de janei-
ro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 27/2017  
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. - Nomear a servidora ESTER DOS SANTOS, portadora 
da RG nº. 4.956.939-4 e CPF 691.742.299-15, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotada no gabinete do Ver. Pedro Luiz Moraes a partir 
desta data. 
  
Art. 2º. –  O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar 
tem as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos 
serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação 
e encaminhamento de processos legislativos de interesse e 
autoria do gabinete para o Departamento legislativo para ade-
quação final; redação, tais como requerimentos, projetos de 
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento 
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.

Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assina-
tura, revogando-se por este ato os efeitos do Decreto 18/2017.

                       
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 10 de janeiro 
de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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DECRETO N° 28/2017  
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. - Nomear a servidora ELISANGELA DE FATIMA 
MARQUEZINE, portadora da RG nº. 7.201.326-3 e CPF 
022.238.659-25, para exercer o cargo de provimento em co-
missão de Assessora de Gabinete da Presidência, tendo remu-
neração pelo nível CCL-n4 do anexo II da LC 61/2016, lotada 
no gabinete da Presidência. 

Art. 2º. –  O cargo de Assessor (a) de Gabinete da Presidên-
cia tem as seguintes atribuições: Desempenhar funções admi-
nistrativas internas e externas, seguindo orientação superior; 
efetuar serviços de recepção no gabinete da presidência; re-
dação, digitação, organização de arquivos, elaborar corres-
pondências oficiais, correspondências internas da presidência, 
expedir convites, agendar reuniões da presidência, cuidar da 
agenda do presidente, organizar eventos oficiais, juntamente 
com o Coordenador, adotando todas as providências legais ne-
cessárias, auxiliar no desempenho de todas as atividades do 
presidente.

Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, com efeitos retroativos a 09/01/2017.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 10 de janeiro 
de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 29/2017  
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. - Nomear o servidor NAEL PAULO DE OLIVEIRA, 
portador da RG nº. 6.749.164-5 e CPF 804.733.859-53, para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador de Gabinete da 
Presidência, tendo remuneração pelo nível CCL-n2 do anexo II 
da LC 61/2016, lotado no gabinete da Presidência. 

Art. 2º. –  O cargo de Coordenador  de Gabinete da Presidência 
tem as seguintes atribuições: A administração, direção, orien-
tação, controle, promoção e fiscalização das atividades ine-
rentes ao Gabinete da Presidência; a manutenção do controle 
dos expedientes em tramitação no Gabinete; o recebimento, a 
distribuição e o encaminhamento de correspondência, ordens 
de serviços e demais trabalhos para execução; a supervisão da 
devida ordem no arquivo da Presidência; o encaminhamento 
ao protocolo, para distribuição, da documentação devidamente 
despachada; a recepção de autoridades e demais convidados 
e respectiva condução ao Presidente, sobretudo quando da re-
alização de atos solenes.

Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, com efeitos retroativos a 09/01/2017.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 10 de janeiro 
de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 30/2017  
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. - Nomear o servidor REGIS ALONSO SILVA E SAN-
TOS, portador da RG nº. 10.243.110-3 e CPF 024.960.729-88, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete 
Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo 
II da LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Pedro Luiz Moraes 
a partir desta data. 
  
Art. 2º. –  O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.

Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 10 de janeiro 
de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 32/2017  
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE: 
Art. 1º. - Nomear o servidor HAMILTON CARLOS DE LIMA 
JUNIOR, portador da RG nº. 8470104-1 e CPF 057.391.459-
10, para exercer o cargo de provimento em comissão de As-
sessor de Gabinete da Presidência, tendo remuneração pelo 
nível CCL-n4 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabinete 
da Presidência. 
  
Art. 2º. –  O cargo de Assessor  de Gabinete da Presidência 
tem as seguintes atribuições: Desempenhar funções admi-
nistrativas internas e externas, seguindo orientação superior; 
efetuar serviços de recepção no gabinete da presidência; re-
dação, digitação, organização de arquivos, elaborar corres-
pondências oficiais, correspondências internas da presidência, 
expedir convites, agendar reuniões da presidência, cuidar da 
agenda do presidente, organizar eventos oficiais, juntamente 
com o Coordenador, adotando todas as providências legais 
necessárias, auxiliar no desempenho de todas as atividades 
do presidente.

Art. 3º. -  Este Decreto entra em vigor na data de sua assina-
tura.
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Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 10 de janeiro 
de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº 08/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:
Art. 1º. Designar os servidores Jhonatan Lara da Silva, matrí-
cula funcional 361-1, Abigail Duarte Petrini, matrícula funcio-
nal 530-1 e Amaurildo Torres de Oliveira, matrícula 166-1 para 
que sob a presidência do primeiro componham a Comissão 
Permanente de Recebimento de Obras, Materiais e Serviços 
conforme art. 159 da Lei Complementar 061/2016. 

Art. 2º. A Comissão Permanente de Recebimento de Obras, 
Materiais e Serviços terá a seguintes atribuições: I - Acompa-
nhar todos os recebimentos de obras, materiais, serviços e ou-
tros, conferindo com a nota fiscal/recibo e o contrato e/ou ordem 
de serviços, suas especificações, quantidades, marcas, valo-
res, confeccionando atestado de conformidade do recebimento 
ou atestado de inconformidade, as quais serão devolvidas ao 
setor competente, para as providências legais; II - Solicitar à 
Unidade solicitante, no caso de dúvida técnica, a indicação de 
servidor técnico em área específica, para respectiva análise e 
parecer técnico do material adquirido; III - Rejeitar o material/
produto, sempre que estiver fora das especificações do contra-
to ou instrumento equivalente, ou em desacordo com a amos-
tra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-lo, se 
necessário, ao Controle de Qualidade. No caso de rejeição do 
material/produto, deverá notificar ao contratado para solução 
num prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplicação das 
sanções contratuais; IV - Após o recebimento, estando em con-
formidade, deverá encaminhar a nota fiscal, com o atestado 
de recebimento, devidamente assinado, ao setor competente, 
para os demais tramites, a exemplo patrimônio, quando for o 
caso; V - Expedir Termo de recebimento provisório e/ou defi-
nitivo, e aceitação ou Notificação, nos casos de rejeição; VI 
- Receber os recursos dirigidos a autoridade superior, inter-
postos contra seus atos e tomar as providências pertinentes; 
VII - Rever seus atos de ofício ou mediante provocação; VIII 
- Remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instru-
ído e informado; IX - Demais atribuições inerentes a função e 
determinadas pela presidência.

Art. 3º. Ao presidente e demais membros desta comissão será 
concedida Gratificação por Encargos Especiais nos termos do 
art. 146 da Lei Complementar 061/2016. 

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal em, 09 de ja-
neiro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº. 09/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:
Art. 1º. Designar os servidores efetivos Marcelo Pereira Ma-
ciel, CPF 006.342.219-06, matrícula funcional 164-1 e João 

Augusto Keche, CPF 616.999.009-06, matrícula funcional 202-
1 como pregoeiros, que deverão habilitarem-se em curso de 
capacitação técnica, para efetuem os procedimentos adminis-
trativos concernentes aos processos de licitação na modalida-
de PREGÃO ELETRÔNICO ou PRESENCIAL, inclusive para 
registro de preços, no âmbito do Poder Legislativo Municipal. 

Art. 2º. Aos servidores será concedida Gratificação por Encar-
gos Especiais nos termos do art. 146, § 3º da Lei Complemen-
tar 061/2016. 

Art. 3º. Revoga-se por este ato a Portaria 03/2017.

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal em, 10 de ja-
neiro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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