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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 25 de junho a 01 julho de 2016
Veiculação: 04 de julho de 2016

Lei Municipal Nº 2543/16 Ano XXII Nº 1067
Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SecRetARiA de AdMiniStRAção

LeiS

Lei nº 2549/2016

Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município de 
Guarapuava, para o exercício de 2017 e dá outras providên-
cias.

o PReFeito do MUnicÍPio de GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-

no a seguinte Lei:

cAPÍtULo i
dAS diSPoSiçÕeS PReLiMinAReS

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao disposto no 
§ 2º do Art. 165 da Constituição Federal e em conformidade 
com os preceitos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio 
de 2000 e dos artigos 100 a 108 da Lei Orgânica  do Município 
de Guarapuava, as diretrizes gerais  para a elaboração dos 
orçamentos do município para o exercício de 2017, compre-
endendo:
 
i – as prioridades e metas da administração pública municipal, 
extraídas do Plano Plurianual;
ii – a estrutura e organização dos orçamentos;
iii – as diretrizes gerais para a elaboração e execução dos or-
çamentos do Município e suas alterações;
iV – as disposições sobre a dívida pública municipal;
V – as disposições relativas às despesas do Município com 
pessoal e encargos sociais;
Vi – as disposições sobre as alterações na legislação tributária 
municipal;
Vii – as disposições gerais e finais.

Parágrafo único. Integram esta lei os seguintes anexos:

i – Anexos de Metas Fiscais, composto de:

a) demonstrativo de metas anuais; 
b) avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício 
anterior;
c) demonstrativo das metas fiscais atuais comparadas com as 
fixadas nos três exercícios anteriores;
d) evolução do patrimônio líquido nos últimos três exercícios;
e) origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação 
de ativos;
f) receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de 
Previdência Social - RPPS;
g) projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência Social 
dos Servidores Públicos Municipais;

h) demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de 
receita;
i) demonstrativo da margem de expansão das despesas obri-
gatórias de caráter continuado; 

ii – Anexo de Riscos Fiscais, contendo Demonstrativo de Ris-
cos Fiscais e Providências; 

iii – Demonstrativo de Obras em Andamento, em atendimento 
ao art. 45, parágrafo único, da Lei Complementar nº 101/2000. 

cAPÍtULo ii
dAS PRioRidAdeS e MetAS dA AdMiniStRAção 

PÚBLicA MUniciPAL

Art. 2º As metas e prioridades para o exercício financeiro de 
2017 foram estabelecidas no anexo desta lei, as quais foram 
extraídas do Plano Plurianual – PPA relativo ao período de 
2014 a 2017.

Parágrafo único. Na elaboração e durante a execução do or-
çamento do exercício de 2017, o Poder Executivo Municipal, 
poderá alterar as metas definidas nesta lei. Aumentando e/ou 
diminuindo, incluindo e/ou excluindo ações e seus quantitativos 
a fim de compatibilizar as despesas orçadas com as receitas 
estimadas, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públi-
cas e o atendimento às necessidades da sociedade.

Art. 3º Na elaboração da proposta orçamentária para o exercí-
cio financeiro de 2017 será dada maior prioridade:

i – ações que contribuam para a redução das desigualdades 
sociais, para a  promoção humana e a qualidade de vida da 
população;
ii – à atenção especial no atendimento à criança, adolescente, 
idoso e deficiente;
iii – à economicidade, eficiência e transparência na gestão dos 
recursos públicos;
iV – a manutenção e ampliação da infraestrutura urbana, com 
ênfase na acessibilidade e mobilidade;
V – ao fomento da economia do Município, buscando sempre a 
geração de emprego, renda e o desenvolvimento sustentável;
Vi – às ações que visem garantir eficiência e qualidade na 
oferta dos serviços da rede de atenção básica da saúde, ao 
fomento dos serviços especializados de saúde de média e alta 
complexidade, enfatizando a prevenção;
Vii – a implementação de ambiente educacional eficiente, com 
foco na valorização profissional e no ensino de qualidade;
Viii – à integração e a cooperação com os governos Federal, 
Estadual e com os Municípios da Região de Guarapuava para 
a implementação de políticas de desenvolvimento regional;
iX – à implementação de ações que busquem a promoção da 
autonomia econômica e financeira das mulheres;
X – à valorização do patrimônio ambiental, cultural e turístico 
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do Município; 
Xi – à implementação de política habitacional pautada no cres-
cimento urbano planejado, dotado de toda infraestrutura ne-
cessária;
Xii – ao fomento à área do esporte e lazer com a ampliação de 
equipamentos e espaços para a prática destes.
Xiii – ao desenvolvimento da área rural do município com pro-
gramas de manutenção e pavimentação de estradas rurais e 
implementação de programa de habitação rural.

Parágrafo único. A alocação de recursos na lei orçamentária 
para 2017 manterá compatibilidade com as ações estabeleci-
das no Anexo de Metas e prioridades desta Lei.

cAPÍtULo iii
dA eStRUtURA e oRGAniZAção doS oRçAMentoS

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

i – Programa, o instrumento de organização da ação gover-
namental, visando à concretização dos objetivos pretendidos, 
sendo mensurado por indicadores estabelecidos no Plano Plu-
rianual;
ii – Atividade, um instrumento de programação para alcançar 
o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de ope-
rações que se realizam de modo contínuo e permanente, das 
quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 
governo;
iii – Projeto, um instrumento de programação para alcançar o 
objetivo de um programa envolvendo um conjunto de opera-
ções, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que 
concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de go-
verno;
iV – Operação Especial, as despesas que não contribuem para 
a manutenção das ações de governo das quais não resulta um 
produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de 
bens ou serviços.

§ 1º Cada programa identificará as ações necessárias para 
atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e 
operações especiais, especificando os valores, as metas e as 
unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 2º Cada atividade, projeto e operação especial identificará a 
função, subfunção e programas aos quais se vinculam.

Art. 5º A receita orçamentária será discriminada pelos seguin-
tes níveis: 

i - Categoria Econômica;
ii - Origem;
iii - Espécie;
iV - Rubrica;
V - Alínea; e
Vi - Subalínea.

§ 1º A Categoria Econômica da receita, primeiro nível de clas-
sificação, está assim detalhada:

i - Receitas Correntes - 1;
ii - Receitas de Capital - 2.
§ 2º A Origem, segundo nível da classificação das receitas, 
identifica a procedência dos recursos públicos em relação ao 
fato gerador no momento em que os mesmos ingressam no 

patrimônio público.

§ 3º O terceiro nível, denominado Espécie, possibilita uma qua-
lificação mais detalhada dos fatos geradores dos ingressos de 
tais recursos.

§ 4º O quarto nível, a Rubrica, agrega, dentro de cada espécie 
de receita, determinadas receitas com características próprias 
e semelhantes entre si.

§ 5º A Alínea, quinto nível, funciona como uma qualificação da 
Rubrica, apresentando o nome da receita propriamente dita e 
recebendo o registro pela entrada dos recursos financeiros.

§ 6º O sexto nível, a Subalínea, representa o detalhamento 
mais analítico das receitas públicas.

Art. 6º A despesa orçamentária será discriminada por:

i - Órgão Orçamentário;
ii - Unidade Orçamentária;
iii - Função;
iV - Subfunção;
V - Programa;
Vi - Projeto, Atividade ou Operação Especial;
Vii - Categoria Econômica;
Viii - Grupo de Natureza da Despesa;
iX - Modalidade de Aplicação;
X - Elemento de Despesa;
Xi - Fonte de Recursos.

§ 1º A Categoria Econômica da despesa está assim detalhada:

i - Despesas Correntes - 3;
ii - Despesas de Capital - 4.

§ 2º Os Grupos de Natureza da Despesa constituem agre-
gação de elementos de despesa de mesmas características 
quanto ao objeto de gasto, conforme a seguir discriminados:

i - pessoal e encargos sociais - 1;
ii - juros e encargos da dívida - 2;
iii - outras despesas correntes - 3;
iV - investimentos - 4;
V - inversões financeiras, incluídas quaisquer despesas refe-
rentes à constituição ou ao aumento de capital de empresas 
- 5; e
Vi - amortização da dívida - 6.

§ 3º A Modalidade de Aplicação destina-se a indicar se os re-
cursos serão aplicados:

i - diretamente, pela unidade detentora do crédito orçamentá-
rio ou, mediante descentralização de crédito orçamentário, por 
outro órgão ou entidade integrante do Orçamento Fiscal ou da 
Seguridade Social;
ii - indiretamente, mediante transferência financeira, por outras 
esferas de governo, seus órgãos, fundos ou entidades ou por 
entidades privadas sem fins lucrativos.

§ 4º Na especificação da modalidade de aplicação de que tra-
ta o parágrafo anterior será observado, no mínimo, o seguinte 
detalhamento:

i - transferências à União - 20;
ii - transferências a Estados e ao Distrito Federal - 30;
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iV - transferências a municípios - Fundo a Fundo - 41
iii - transferências a instituições privadas sem fins lucrativos - 
50;
V - transferências a instituições privadas com fins lucrativos - 
60;
Vi - transferências a consórcios públicos - 71;
Vii - execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos 
- 72;
Viii - transferências a consórcios públicos mediante contrato 
de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do 
art. 24 da lei complementar nº 141, de 2012 - 73; 
iX - aplicações diretas - 90; e
X - aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fun-
dos e entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Segu-
ridade Social - 91.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a criar, alterar ou ex-
tinguir os códigos da modalidade de aplicação incluídos na Lei 
Orçamentária Anual para 2017 e em seus Créditos Adicionais.

§ 6º A especificação da despesa será apresentada por unidade 
orçamentária até o nível de elemento de despesa.

§ 7º A Lei Orçamentária Anual para 2017 conterá a destina-
ção de recursos, regulamentados pela Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, do Ministério da Fazenda, e pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná - TCE/PR.

i - O Município poderá incluir, na Lei Orçamentária, outras Fon-
tes de Recursos para atender suas peculiaridades, além das 
determinadas no § 7º deste artigo;
ii - As fontes de recursos indicadas na Lei Orçamentária serão 
regulamentadas por decreto do Poder Executivo;
iii - Os recursos legalmente vinculados a finalidades especí-
ficas serão utilizados apenas para atender ao objeto de sua 
vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que 
ocorrer o ingresso. 

§ 8º As receitas oriundas de aplicações financeiras terão as 
mesmas fontes dos recursos originais.

§ 9º Durante a execução orçamentária, as fontes de recursos 
previstas poderão ser alteradas ou novas fontes de recursos 
poderão ser incluídas, conforme necessárias.

§ 10. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às atualiza-
ções dos Planos de Contas de Receita e de Despesa, durante 
a execução orçamentária.

Art. 7º O Projeto de Lei Orçamentária Anual que o Poder Exe-
cutivo encaminhará ao Poder Legislativo, conforme estabeleci-
do no artigo 104 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 22, seus 
incisos e parágrafo único, da Lei 4.320/1964, será composto 
de: 

i - texto da lei;

ii - quadros orçamentários consolidados;

iii - anexos dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social dis-
criminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei;
 

cAPÍtULo iV
dAS diRetRiZeS GeRAiS PARA A eLABoRAção
 e eXecUção doS oRçAMentoS do MUnicÍPio

Art. 8º A elaboração do projeto de lei, a aprovação e a execu-
ção da Lei Orçamentária de 2017 deverão ser realizadas de 
modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observan-
do-se o princípio da publicidade e permitindo o amplo acesso 
da sociedade a todas as informações relativas a cada uma des-
sas etapas, bem como deverão levar em conta a obtenção dos 
resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a 
presente lei, além dos parâmetros da Receita Corrente Líquida, 
visando ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

Art. 9º O orçamento municipal compreenderá as receitas e 
despesas da administração direta, indireta, de modo a eviden-
ciar as políticas e programas de governo.

Art. 10. Não poderão ser fixadas despesas sem que sejam de-
finidas as fontes de recursos.

Art. 11. Na fixação da despesa deverão ser observados os se-
guintes limites:

i – as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 
não serão inferiores a 25% (vinte e cinco por cento) da receita 
resultante de impostos, incluídas as transferências oriundas de 
impostos consoante o disposto no Artigo nº 212 da Constitui-
ção Federal;
ii – as despesas com saúde não serão inferiores ao percentual 
definido na Emenda Constitucional nº 29.

Art. 12. Se for verificado, ao final de cada quadrimestre, que a 
execução das despesas foi superior à realização das receitas, 
por Fonte de Recursos, o Poder Legislativo e o Poder Executi-
vo promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, 
nos trinta dias subsequentes, a limitação de empenho e de mo-
vimentação financeira.

§ 1º Caso haja necessidade, a limitação do empenho das do-
tações orçamentárias e da movimentação financeira para o 
cumprimento do disposto no art. 9º, da Lei Complementar nº 
101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas no Ane-
xo de Metas Fiscais - Metas Anuais, desta lei, será feita de 
forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o 
atendimento de Outras Despesas Correntes, Investimentos e 
Inversões Financeiras, de cada Poder, excluídas as despesas 
que constituem obrigação constitucional ou legal de execução.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no caput deste 
artigo, o Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o 
montante que cada Poder deverá limitar referente aos valores 
a serem empenhados e pagos.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir por ato pró-
prio créditos adicionais especiais oriundos de novos recursos, 
tais como: convênios, transferências do governo estadual e fe-
deral, entre outras, dependerão da existência de recursos dis-
poníveis para a despesa, considerando-se ainda a tendência 
do exercício nos termos da Lei nº 4.320/1964.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir cré-
ditos extraordinários, em conformidade com a Lei 4.320/1964 
Art. 41, Inciso III.

Art. 14. Conforme estabelece a Constituição Federal de 1988, 
no Art. 167, § 2º - os créditos especiais e extraordinários terão 
vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, sal-
vo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites 
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de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
financeiro subsequente.
Art. 15. O Executivo municipal, em cumprimento ao disposto 
no artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, 
fica autorizado a abrir por ato próprio, na forma de créditos adi-
cionais suplementares e especiais, no orçamento da adminis-
tração direta, indireta, independentemente, até o limite de vinte 
por cento do valor total atualizado do orçamento. 

§ 1º O remanejamento orçamentário constitui-se na reprogra-
mação ou reavaliação das prioridades das ações mediante 
a realocação de recursos de uma categoria de programação 
para outra, de um órgão para outro e de uma unidade orçamen-
tária para outra.

§ 2º A reprogramação referida no parágrafo anterior será reali-
zada na forma de transferência ou transposição dos recursos.

§ 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:

i – transferência é a realocação de recursos que ocorre dentro 
do mesmo órgão, num mesmo programa de trabalho, entre as 
categorias econômicas de despesa, mantendo-se o programa 
em funcionamento;
ii – transposição é a realocação de recursos que ocorre entre 
programas de trabalho, dentro do mesmo órgão ou de um ór-
gão para outro, ampliando, desta forma, um programa previsto 
na lei orçamentária com recursos de outro também nela pre-
visto;
iii – realocação de recursos em sede intraorganizacional, ou 
seja, de um órgão/entidade para outro nos casos de reformas 
administrativas de que resulte a criação, extinção, fusão ou ci-
são.

§ 5º Excluem-se do limite de que trata o caput deste artigo os 
créditos adicionais suplementares e especiais que decorrerem 
de leis municipais específicas.

§ 6º Fica autorizado e não será computado para efeito do limite 
fixado no caput deste artigo: quando o crédito se destinar a su-
prir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, 
inativos e pensionistas, dívida pública, débitos constantes de 
precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, convê-
nios, despesas à conta de receitas vinculadas e transferências 
constitucionais aos municípios; a abertura de créditos suple-
mentares e especiais com os recursos resultantes de: 

i – superávit financeiro definido no inciso I, § 1º, do Art. 43 da 
Lei 4320/1964;
ii - excesso de arrecadação da receita conforme definido no § 
3º, Art. 43, da Lei 4320/1964; 
iii – ajustamento de dotação do mesmo órgão, desde que não 
altere o montante das categorias econômicas.
iV – o produto de operações de crédito já autorizadas por lei 
específica, em forma que juridicamente possibilite ao Poder 
Executivo realizá-las.
 
Art. 16. A reserva de contingência se destinará ao atendimento 
de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais im-
previstos.

Parágrafo único. Caso não seja necessária a utilização da 
Reserva de Contingência para sua finalidade, no todo ou em 
parte, até o segundo quadrimestre do ano em curso, o saldo 
remanescente poderá ser utilizado para abertura por ato pró-
prio créditos adicionais suplementares e especiais destinado 

ao reforço e adequação das dotações orçamentárias.

Art. 17.  Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênios 
com outras esferas do Governo para execução de projetos e 
programas a serem contemplados.

Art. 18. As obras já iniciadas terão prioridade na alocação dos 
recursos para a sua continuidade e/ou conclusão.

Art. 19. A Lei Orçamentária de 2017 incluirá dotações para o 
pagamento de precatórios cujos processos já tenham sido tran-
sitados e julgados ou em processo de julgamento, podendo o 
Município firmar acordos para redução desses valores mesmo 
que o processo ainda não se encontre concluso, desde que 
haja vantagem financeira para o Município.

Art. 20. A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Se-
cretaria Municipal de Planejamento, até 30 de julho de cada 
exercício financeiro, a relação dos débitos decorrentes de pre-
catórios judiciários inscritos até 1º de julho de cada ano para 
serem incluídos na proposta orçamentária do exercício seguin-
te devidamente atualizados, conforme determinado pelo Art. 
100, § 1º, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional 
nº 62/2009, discriminados conforme detalhamento constante 
do Art. 14 desta lei, especificando:

i - número e data do ajuizamento da ação originária;
ii - número do precatório;
III - tipo da causa julgada (de acordo com a origem da despe-
sa);
iV - enquadramento (alimentar ou não-alimentar);
V - data da autuação do precatório;
Vi - nome do beneficiário;
Vii - valor do precatório a ser pago;
Viii - data do trânsito em julgado; e
iX - número da vara ou comarca de origem.

Parágrafo único. A forma de pagamento e atualização mo-
netária dos precatórios e das parcelas resultantes de acor-
dos judiciais para o exercício financeiro de 2017 observarão o 
contido no Art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na Emenda 
Constitucional nº 62/2009 e no Decreto nº 213/2010.

Art. 21.  A proposta Orçamentária do Município para o exercí-
cio de 2017 será encaminhada para apreciação do Legislativo 
até dia 30 de setembro de 2016, conforme a Lei Orgânica do 
Município.

Art. 22.  A proposta orçamentária do Poder Legislativo Munici-
pal para o exercício de 2017 deverá ser encaminhada ao Exe-
cutivo Municipal, para fins de incorporação ao Projeto de Lei 
Orçamentária Anual até a data de 31 de agosto de 2016.

§ 1º Os recursos financeiros correspondentes às dotações or-
çamentárias destinadas ao Poder Legislativo ser-lhe-ão repas-
sados pelo Poder Executivo até o dia 20 de cada mês. 

§ 2º As emendas para Lei Orçamentária Anual oriundas do 
Poder Legislativo Municipal serão encaminhadas até 15 de 
novembro de 2016 ao Executivo Municipal para apreciação e 
possível sanção. 

§ 3º  Até o dia 10 do mês subseqüente o Legislativo Munici-
pal deverá encaminhar ao Executivo Municipal, para fins de 
incorporação a contabilidade geral do Município, o balancete 
financeiro mensal e os demonstrativos analíticos das despesas 
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realizadas. 

Art. 23.  Os Poderes Legislativo e Executivo deverão elaborar 
e publicar em até trinta dias após a publicação da Lei Orça-
mentária, cronograma de execução mensal de desembolso, 
nos termos do Art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único.  No caso do Poder Executivo Municipal, o ato 
referido no caput conterá, ainda, metas bimestrais de realiza-
ção de receitas, conforme disposto no Art. 13 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000.

Art. 24. No decorrer do exercício o Executivo fará até 30 (trinta) 
dias após o encerramento de cada bimestre a publicação do 
relatório a que se refere o § 3º do Artigo nº 165 da Constituição 
Federal, nos moldes do previsto no Artigo nº 52 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, respeitados os padrões estabelecidos 
no § 4º do Artigo nº 55 da mesma Lei. 

Art. 25. O Relatório de Gestão Fiscal obedecendo aos precei-
tos do Art. 54; § 4º do Art. 55 e alínea “b”, inciso II, do Art. 63, 
todos da Lei Complementar nº 101 serão divulgados em até 
trinta dias após o encerramento do quadrimestre.

Art. 26. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder atra-
vés de lei, a adequação do anexo de metas e prioridades inte-
grante desta lei à estrutura das ações e programas constantes 
do Plano Plurianual 2014/2017.

 
cAPÍtULo V

diSPoSiçÕeS ReLAtiVAS ÀS deSPeSAS do
 MUnicÍPio coM PeSSoAL e encARGoS SociAiS

Art. 27.  O Executivo Municipal e o Poder Legislativo, autoriza-
do por Lei, poderão criar cargos e funções, alterar a estrutura 
de carreiras, corrigir ou aumentar a remuneração dos servido-
res, concederem vantagens e/ou gratificações, admitir pessoal 
aprovado em concurso público ou em caráter temporário na 
forma da lei, observados os limites e as regras da Lei Comple-
mentar nº. 101/2000, de 04/05/2000.

Parágrafo único.  Os recursos para as despesas decorrentes 
destes atos deverão estar previstos no orçamento ou acresci-
dos por créditos adicionais.

Art. 28.  As despesas com pessoal do Poder Executivo Muni-
cipal incluindo a remuneração de agentes políticos, inativos e 
pensionistas e os encargos patronais não poderão exceder a 
54% (cinquenta e quatro por cento) da receita corrente líquida.

§ 1º A contratação de cargos comissionados pelo Poder Execu-
tivo fica limitada até 8% (oito por cento) do comprometimento 
da sua Despesa com Pessoal.

§ 2º A despesa total com pessoal do Poder Executivo, não de-
verá exceder os limites prudenciais de 51,30% (cinquenta e um 
vírgula trinta por cento).

Art. 29. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, não 
será superior a 6% (seis por cento) da receita corrente líquida, 
em conformidade com a Emenda Constitucional nº 58/2009.

Parágrafo único. A despesa total com folha de pagamento 
do Poder Legislativo, incluídos os gastos com subsídios dos 

Vereadores e excluídos os gastos com inativos não poderá ul-
trapassar a setenta por cento de sua receita, de acordo com o 
estabelecido no Art. 29-A, § 1º, da Constituição Federal. 

Art. 30. No exercício de 2017, a realização de serviço extra-
ordinário, quando a despesa houver excedido 95% (noventa 
e cinco por cento) dos limites referidos no Art. 27 desta lei, 
somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de 
relevantes interesses públicos nas situações emergenciais de 
risco ou de prejuízo para a sociedade.

Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço 
extraordinário no âmbito do Poder Executivo é de competência 
do Chefe do Poder Executivo, ou caberá a quem ele delegar, 
respeitados os limites orçamentários de cada órgão.

Art. 31. Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites 
estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 
2000, o percentual excedente deverá ser readequado com as 
seguintes medidas, pela ordem:

i - Redução de horas extras realizadas pelos servidores muni-
cipais;
ii - Redução das despesas com cargos em comissão e gratifi-
cações seja pela extinção de cargos ou pela redução de valo-
res a eles atribuídos;
iii- Exoneração dos servidores não estáveis;

cAPÍtULo Vi
dAS diSPoSiçÕeS ReLAtiVAS À dÍVidA PÚBLicA 

MUniciPAL

Art. 32. Os Orçamentos da Administração Direta e da Adminis-
tração Indireta deverão destinar recursos para o pagamento do 
serviço da dívida municipal.

Art. 33. Obedecidos aos limites estabelecidos nas legislações 
vigentes, o Município poderá realizar operações de crédito ao 
longo do exercício de 2017, destinadas a financiar despesas de 
capital previstas no Orçamento vigente ou incluídas por crédi-
tos adicionais através de Lei especifica.

Parágrafo Único.  Fica o Poder Executivo autorizado a realizar 
operações de crédito por antecipação da receita, nos termos 
da legislação vigente;

cAPÍtULo Vii
diSPoSiçÕeS SoBRe ALteRAçÕeS nA LeGiSLAção 

tRiBUtÁRiA do MUnicÍPio

Art. 34. Ocorrendo alterações na legislação tributária em vigor, 
decorrentes de lei, aprovada até o término deste exercício, que 
impliquem acréscimo em relação à estimativa de receita cons-
tante do Projeto de Lei Orçamentária, fica o Poder Executivo 
autorizado a proceder aos devidos ajustes na execução orça-
mentária.

Art. 35.  O Executivo Municipal autorizado em Lei poderá con-
ceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tri-
butos em parcela única e/ou no prazo de vencimento, ou ain-
da em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nestes 
casos, ser considerado nos cálculos do orçamento da receita.
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Art. 36. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao cré-
dito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do 
disposto no Art. 14, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, de 04/05/2000.

Art. 37.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar:

i – atualização do cadastro imobiliário;
ii – as alterações na legislação tributária que proporcione maior arrecadação;
iii – a revisão dos valores dos preços e tarifas públicas.

Art. 38.  A lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovada se atendidas as exigências 
do Art. 14, da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instituir Programa de Refinanciamento de Débitos Tributários 
do Município, através de Lei específica.

cAPÍtULo Viii
dAS diSPoSiçÕeS GeRAiS e FinAiS

Art. 39. Os valores das metas fiscais, em anexo, devem ser considerados como estimativa, admitindo-se variações de forma 
a acomodar a trajetória que as determine até o envio do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2017 ao Legislativo 
Municipal. 

Art. 40. É autorizado ao Poder Executivo, no decorrer do exercício de 2017, incluir novos Grupos de Natureza de Despesas e 
novas Fontes de Recursos, para execução dos Orçamentos.

Art. 41.  Para efeitos do Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, entende-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3º 
desde artigo, aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e II, do Art. 24 da Lei nº 8.666/1993. 

Art. 42.  Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado até o dia 1º de janeiro de 2017, a programação constante 
do Projeto encaminhado pelo Poder Executivo poderá ser executado em cada mês até o limite de 1/12 (um doze avos) do total 
de cada dotação, enquanto não se completar a sanção do ato.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica às despesas correntes nas áreas de educação, saúde e as-
sistência social, bem como as despesas relativas à pessoal e seus respectivos encargos sociais e à dívida pública municipal, 
podendo os gastos ser realizados em sua totalidade.

Art. 43. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 30 de junho de 2016.

ceSAR AUGUSto cARoLLo SiLVeStRi FiLHo
Prefeito Municipal de Guarapuava

decRetoS
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decReto nº 5399/2016

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 
2493/2015, 
 

ReSoLVe

Art.1º Nomear os conselheiros eleitos, abaixo relacionados, para compor no biênio 2016/2018 a mesa diretora do Conselho 
Municipal de Saúde de Guarapuava:

i. Carlos Henrique Redkva – Presidente;
ii. Renata Cristina Freitas Brito Araújo – Vice Presidente;
iii. Altair Angelo dos Santos – 1º Secretário;
iV. Maria Roseli Pereira – 2º Secretário.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 28 de junho de 2016.

ceSAR AUGUSto cARoLLo SiLVeStRi FiLHo
Prefeito Municipal

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração
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www.guarapuava.pr.gov.br 
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 
Telefone (42) 3621-3106 / 3621-3029 

 
 

DECRETO Nº 5400/2016 
 
 

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 2493/2015,  

  
 

RESOLVE 
 
 

Art.1º Nomear os conselheiros que compõe o Conselho Municipal de Saúde 

de Guarapuava para o biênio 2016/2018: 

 

I. Segmento da Gestão 

TITULAR SUPLENTE 

Renata Cristina Freitas Brito Araújo - 

Secretaria Municipal de Saúde 

Maria Thereza Vitorassi Teixeira Massoqueti - 

Secretaria Municipal de Saúde 

Márcio Brunsfeld de Oliveira – 5ª Regional 

de Saúde 

Diogo Kuhm Anhaia – 5ª Regional de Saúde 

 

II. Segmento dos prestadores de serviços e trabalhadores 

TITULAR SUPLENTE 

Ana Paula Sberze - CISGAP Dayane Dutra - APAE 

Patrícia Ribas - Hospital de Caridade São 

Vicente de Paula 

Mariene Ribas - Clínica de Fisioterapia 

Guarapuava 

Vinicius Traiano – ABO Juliano Sauer - ABO 

Selma Assumpção Dias – Faculdade 

Campo Real 

Flávia Silva de Souza – Faculdade Campo 

Real 

Maria Roseli Pereira – SISPPMUG Jandira de Lourdes Vanzin - SISPPMUG 

Altair Angelo dos Santos – SISPPMUG Gidalti Bueno Linhares - ABO 
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www.guarapuava.pr.gov.br 
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 

CEP 85010-210 – Guarapuava – Paraná 
Telefone (42) 3621-3106 / 3621-3029 

I. Segmento dos usuários 

TITULAR SUPLENTE 

Joarez Camargo – UGAM Vilmar Roberto Zainedir - UGAM 

Airton Alves Bonifácio Stora – UGAM Acir Ribeiro de Queiroz – UGAM 

Carlos Henrique Redvka – OAB José Abel Brina Olivo - Observatório Social 

Carlos Alberto Valente Farinha – 

Sindicato dos Bancários 

Luiz Antonio Ciunek – Sindicato dos 

Metalúrgicos 

Jucimara Garcia – APADEVI Renilson José Kluber – APADEVI 

Silmara Maneira Pereira – Pastoral da 

Criança 

LÍgia Mara Vieira Zablocki – Pastoral da 

Criança 

Iracema Terezinha Koloda – Pastoral da 

Saúde Diocesana 

Nair Cordeiro de Melo – Pastoral da 

Saúde Diocesana 

Luciane Mattos de Barros – ACIG Beatriz Gomes Bianco e Cabreira - ACIG 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 28 de junho de 2016. 

 
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO 

Prefeito Municipal 
 
 

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN 
Secretária Municipal de Administração 
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PoRtARiAS

PoRtARiA nº 488/2016

PoRtARiA nº 487/2016
 
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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 568/2015, dilação de prazo por mais 90 (noventa) 
dias, a partir de 18 de abril de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 522/2015, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 16 de junho de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deve-
rá apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 375/2016, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 28 de junho de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deve-
rá apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 502/2015, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 09 de junho de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deve-
rá apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 374/2016, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 28 de junho de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deve-
rá apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 373/2016, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 28 de junho de 2016.

PoRtARiA nº 489/2016

PoRtARiA nº 490/2016

PoRtARiA nº 491/2016

PoRtARiA nº 492/2016
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PoRtARiA nº 510/2016

PoRtARiA nº 509/2016

Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deve-
rá apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 203/2016, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 28 de junho de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deve-
rá apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 063/2016, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 10 de junho de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deve-
rá apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

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 conceder à comissão de Sindicância, instituída pela 

PoRtARiA nº 494/2016

Portaria nº 339/2016, dilação de prazo por mais 60 (sessenta) 
dias, a partir de 20 de junho de 2016.

Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 28 de junho de 2016.

cRiStiAne de cÁSSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, em especialmente 
pela Lei Municipal nº 2532/2016,

R e S o L V e

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para exer-
cerem as seguintes funções na Secretaria Municipal de Trân-
sito e Transportes – SETRAN, a partir de 30 de junho de 2016, 
juntamente com o Secretário Municipal de Trânsito, Senhor 
Ivanês Joséfi, nomeado pelo Decreto nº 3751/2014:

i - Marcelo Pinto da Silva – Gerente de Trânsito, Tráfego e 
Transportes – GTT;
ii – Altair Bonassa – Diretor de Trânsito;
iii – José Sidney Mendes de Siqueira Filho – Chefe da Divisão 
de Fiscalização e Operação de Trânsito;
iV – Enio Cezar Schell Rocha – Chefe da Divisão de Estacio-
namento Regulamentado;
V – Daniel Gonzaga Moura de Souza – Diretor de Engenharia 
e Tráfego;
Vi – Paulo Sérgio Cavalheiro – Chefe da Divisão de Projetos 
e Obras;
Vii – Teodomiro Carvalho Santos Junior – Chefe da Divisão de 
Controle Eletrônico de Tráfego;
Viii – Airton Santos - Chefe da Divisão de Educação para o 
Trânsito;  
iX – Edson Cittadella - Chefe da Divisão de Cadastro, Proces-
samento e Estatística.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais em 30 de junho de 2016.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 30 de 
junho de 2016.

ceSAR AUGUSto cARoLLo SiLVeStRi FiLHo
Prefeito Municipal

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

das por lei,

R e S o L V e

PoRtARiA nº 493/2016

PoRtARiA nº 495/2016
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editAiS

Art. 1º Designar as servidoras, abaixo relacionadas, para compor em conjunto com os servidores já designados pela Portaria 
nº 415/2016, comissão de estudo com objetivo de propor minuta de projeto de lei com revisão geral da Lei Complementar nº 
012/2004, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Guarapuava/PR:

i – Luciana Ribas Martins Hauagge – representando a Fundação Proteger;

ii – Silmara Farrem Machado – representando a Câmara Municipal de Guarapuava.

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

Gabinete da Secretaria de Administração de Guarapuava, 30 de junho de 2016. 

cRiStiAne de cASSiA KARPStein
Secretária Municipal de Administração
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eXtRAto de contRAto
 toMAdA de PReço n.º 008/2016

oBJeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS URBANOS PARA EM-
BARQUE E DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS E USU-
ÁRIOS DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, COM RECUROS ORIUNDOS DO CONTRA-
TO DE REPASSE Nº 819889/2015 - MINISTÉRIO DAS CIDA-
DES/CEF E CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME 
PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRO-
NOGRAMA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM 
EDITAL.

contRAtAnte: Município de Guarapuava.
contRAto nº: 255/2016. 
contRAtAdA: DELTA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBI-
LIÁRIO URBANO LTDA - EPP.
VALoR totAL: R$ 308.609,18 (trezentos e oito mil seiscentos 
e nove reais e dezoito centavos).

ViGÊnciA: 10 (dez) meses.
dAtA dA ASSinAtURA: 22/06/2016. (a)  – Ethel Alita Camar-
go de Oliveira - Gerente  de Licitações e Contratos.

RAtiFicAção
ineXiGiBiLidAde de LicitAção n.º 016/2016

objeto: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Contra-
tação de monitores para atuação como agentes populares de 
educação ambiental na agricultura familiar, na forma direta por 
meio de inexigibilidade de licitação. CONVÊNIO MMA/FNMA 
Nº 022/2014 – CONVÊNIO NO SICONV: 801206/2014. Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente.

A Gerente de Licitações Interina de Licitações e Contratos no 
uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito Mu-
nicipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 
30/06/2014 com base no Artigo 25, caput da Lei 8.666/93 bem 
como parecer da Procuradoria do Município n.º 930/2016 e au-
torização da Gerente de Compras RATIFICA a Inexigibilidade 

LicitAçÕeS
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de Licitação, para os seguintes: 

LicitAnte: ALEXANDRE MATIAS DE OLIVEIRA – LOTE: 
1; LocALidAde: Assentamento Nova Geração; VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: ELIANE MATIAS GONÇALVES – LOTE: 2 - LOCA-
LidAde: Assentamento Nova Geração - VALOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: JOSE CARLOS DO NASCIMENTO – LOTE: 3 
- LocALidAde: Assentamento Nova Geração - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: HENOLLA CORREIA LEVINSKI – LOTE: 4 - 
LocALidAde: Assentamento Nova Geração - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: MARCELO PONSONI – LOTE: 5 - LOCALIDADE: 
Assentamento Nova Geração - VALOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: SILIANE WURFEL – LOTE: 6 - LOCALIDADE: As-
sentamento Nova Geração - VALOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: SILMARA ROSANA DE SOUZA – LOTE: 7 - 
LOCALIDADE: Assentamento Nova Geração - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: VIVIANE APARECIDA DO NASCIMENTO – 
LOTE: 8 - LOCALIDADE: Assentamento Nova Geração - VA-
LOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: ALINE CRISTINA STOCKI – LOTE: 9 - LOCALI-
DADE: Distrito Guairacá - VALOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: EDILSON CARLOS CECILIO – LOTE: 12 - LOCA-
LIDADE: Assentamento Rosa - Guará - VALOR: R$ 5.220,00
LICITANTE: EIGON ZVIR – LOTE: 13 - LOCALIDADE: Assen-
tamento Rosa - Guará - VALOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: ELIZANDRA APARECIDA KNOPF – LOTE: 14 - 
LOCALIDADE: Assentamento 13 De Novembro - Guará - VA-
LOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: GUILHERME ANTONIO DOS SANTOS – LOTE: 
15 - LOCALIDADE: Assentamento Europa - Guará - VALOR: 
R$ 5.220,00

LicitAnte: JOSE ADERLI PAZ DE CAMARGO – LOTE: 16 
- LOCALIDADE: Assentamento Rosa - Guará - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: MARIA EMILIA GARCIA OLIVEIRA – LOTE: 17 
- LOCALIDADE: Assentamento 13 De Novembro - Guará - VA-
LOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: RAQUEL MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA – 
LOTE: 18 - LOCALIDADE: Assentamento Europa - Guará - VA-
LOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: ROSANE APARECIDA – LOTE: 19 - LOCALIDA-
DE: Assentamento Europa - Guará - VALOR: R$ 5.220,00
LICITANTE: JONAS DE JESUS MARTINS RYZY – LOTE: 21 
- LOCALIDADE: Campina Bonita - Palmerinha - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: JOSNEI APARECIDO MORAES DE ALMEIDA – 

LOTE: 22 - LOCALIDADE: Gramado - Palmerinha - VALOR: 
R$ 5.220,00

LicitAnte: MARIA SILVANA ZVIR – LOTE: 24 - LOCALIDA-
DE: Campina Bonita - Palmerinha - VALOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: PATRICIA BELEM MOREIRA – LOTE: 25 - LOCA-
LIDADE: Comunidade Butiazinho - Palmerinha - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: SIMONE MOREIRA MARTINS – LOTE: 26 - LO-
CALIDADE: Vila Rural Maria Das Dores - Palmerinha - VALOR: 
R$ 5.220,00

LicitAnte: TEREZINHA SLOBDOZIAN DE CAMPOS – 
LOTE: 27 - LOCALIDADE: Campina Bonita - Palmerinha - VA-
LOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: LARISSA RIBEIRO FLEXA THO DOS SANTOS 
– LOTE: 29 - LOCALIDADE: Assentamento Paiol De Telha - 
VALOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: LUCIELLY SIQUEIRA RIBEIRO – LOTE: 30 - 
LOCALIDADE: Assentamento Paiol De Telha - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: MARILENE TOLEDO CALDAS DA ROCHA – 
LOTE: 31 - LOCALIDADE: Assentamento Paiol De Telha - VA-
LOR: R$ 5.220,00

LicitAnte: VANESSA DE LIMA MARQUES – LOTE: 32 - 
LOCALIDADE: Assentamento Paiol De Telha - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: VINICIUS RAFAEL CALDAS ROCHA – LOTE: 33 
- LOCALIDADE: Assentamento Paiol De Telha - VALOR: R$ 
5.220,00

LicitAnte: VIVIAN KELLEN RIBEIRO – LOTE: 34 - LOCA-
LIDADE: Assentamento Paiol De Telha - VALOR: R$ 5.220,00

PUBLiQUe – Se

Guarapuava, 24 de junho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

eXtRAto de diSPenSA de LicitAção n.º 036/2016

oBJeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Básicos e Pe-
recíveis para atender Projetos e Programas junto ao CRAS – 
Centro de Referência Social, em caráter emergencial.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAto nº: 251/2016
contRAtAdA: T.M. DE ARAÚJO – ME. 
VALoR totAL: R$ 7.234,25 (sete mil duzentos e trinta e qua-
tro reais e vinte e cinco centavos)
PRAZo: 60 (sessenta) dias de vigência.
dAtA do contRAto: 20/06/2016
contRAto nº: 252/2016
contRAtAdA: MILLRATH & CIA. LTDA – EPP. 
VALoR totAL: R$ 1.357,04 (um mil trezentos e cinquenta e 
sete reais e quatro centavos)
PRAZo: 60 (sessenta) dias de vigência.
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dAtA do contRAto: 20/06/2016
FUndAMento LeGAL: Artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 e alte-
rações posteriores. 
RAtiFicAção: 20/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo de Oliveira 
– Gerente de Licitações e Contratos.

PReGão n º 094/2016 – eLetRÔnico SiSteMA de
 ReGitRo de PReçoS coM BeneFÍcioS PARA MicRo 

e PeQUenAS eMPReSAS 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, e com fulcro 
no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, ANULA parcialmente o 
Pregão n° 094/2016, anulando-se a partir do aviso de abertu-
ra do Edital e todos os demais atos subsequentes, inclusive a 
fase de disputa de lances, vez que houve discrepância entre 
a data constante no aviso de abertura de licitação publicado 
nos órgãos oficiais  e a data de abertura constante no Edital, 
razão pela qual será emitido aviso de nova data para abertura 
do certame. 

Guarapuava, 29 de junho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

eXtRAto 1º 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 por 
mais 6 (seis) meses, até a data de 25/12/2016, com fulcro no 
artigo 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal n.° 8666/93 e art. 51 da 
Lei nº 8.245/91. O valor contratual descrito na Cláusula Tercei-
ra será reajustado, conforme previsão contratual, e com base 
no índice oficial (IGP-M), no percentual de 11,09% (onze virgu-
la nove por cento), passando a ser pago mensalmente o valor 
de R$ 990,34 (novecentos e noventa reais e trinta e quatro 
centavos).
dAtA ASSinAtURA: 24/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo de 
Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto de diSPenSA de LicitAção n.º 033/2016

oBJeto: Aquisição emergencial de Papel Sulfite – FUNDEB 
40% - Secretaria de Educação e Cultura.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAto nº: 243/2016
contRAtAdA: CRISOSTIMO & PRIGOL LTDA - ME 
VALoR totAL: R$ 59.800,00 (Cinquenta e nove mil e oito-
centos reais)

PRAZo: 120 (Cento e vinte) dias de vigência.
dAtA do contRAto: 13/06/2016
FUndAMento LeGAL: Artigo 24, IV, da Lei 8.666/93 e alte-
rações posteriores. 
RAtiFicAção: 10/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo de Oliveira 
– Gerente de Licitações e Contratos.

RetiFicAção de AViSo de editAL
PReGão PReSenciAL nº 120/2016

Pelo presente Termo, fica RetiFicAdo o AViSo de edi-
tAL de abertura do Pregão Presencial, o qual tem por objeto 
o registro de preços para a eventual A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PASSAGEM DE 
TRNASPORTE RODOVIÁRIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, devido a alterações na modalidade do 
edital.

onde lê-se:

 A V i S o
PReGão PReSenciAL nº 120/2016

Leia-se:

A V i S o
PReGão PReSenciAL nº 120/2016
SiSteMA ReGiStRo de PReçoS

Guarapuava, 29 de Junho de 2016.

PUBLiQUe-Se.

etHeL ALitA cAMARGo oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

PReGão eLetRÔnico n.º 089/2016 
PRoceSSo n.º 166/2016

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 o resultado de julgamento emitido pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emiti-
do sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município sob 
nº 1.056/2016, decLARA deSeRto o Pregão Eletrônico n° 
089/2016, que tem como objeto a Aquisição de veículos para 
compor a frota da Secretaria Municipal de Saúde.

Guarapuava, 27 de Junho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

Pregão Presencial nº 092/2016
PRoceSSo nº. 169/2016

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 
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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 1.068/2016, Ho-
MoLoGA o resultado do processo licitatório em epígrafe con-
forme lotes adjudicados para a seguinte empresa:

AdJUdicAtÁRiA: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE 
SEGURANÇA LTDA ME

LoteS: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

VALoR: R$ 55.184,00

Guarapuava, 29 de Junho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

Pregão Presencial nº 090/2016
PRoceSSo nº. 168/2016

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 1.088/2016, Ho-
MoLoGA o resultado do processo licitatório em epígrafe con-
forme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

AdJUdicAtÁRiA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 
LTDA - ME
 
LoteS: 1 e 2
 
VALoR: R$ 4.935,44

Guarapuava, 29 de Junho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

Pregão eletrônico nº 065/2016
PRoceSSo nº. 122/2016

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 1.067/2016, Ho-
MoLoGA o resultado do processo licitatório em epígrafe con-
forme lotes adjudicados para a empresa especificada abaixo:

AdJUdicAtÁRiA: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 
ME

LoteS: 1,12 e 14.

VALoR: R$ 64.806,20

Os lotes 3, 10, 15, 17, 18, 20, 24, 29, 30, 31, 32 e 33 foram 
declarados desertos.

Os lotes 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27 
e 28  foram declarados frustrados.

Guarapuava, 28 de junho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

RetiFicAção de AViSo de editAL
PReGão eLetRÔnico nº 125/2016

eXcLUSiVo PARA Me e ePP

Pelo presente Termo, fica RetiFicAdo o AViSo de editAL 
de abertura do Pregão Presencial – Exclusivo para ME e EPP, 
o qual tem por objeto o registro de preços para a eventual A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE 
BANNER´S PARA O PROCON, POR MEIO DO CONVENIO 
MJ/SENACON Nº 014/2013, SINCONV 791536/2013. PRO-
CURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, de-
vido a alterações no objeto descrito.

onde lê-se:

oBJeto: AQUISIÇÃO VEÍCULO ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
MJ/SENACON Nº 014/2013, SINCONV 791536/2013. PRO-
CURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Leia-se:

oBJeto: A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEC-
ÇÃO DE BANNER´S PARA O PROCON, POR MEIO DO CON-
VENIO MJ/SENACON Nº 014/2013, SINCONV 791536/2013. 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.

Guarapuava, 28 de Junho de 2016.

PUBLiQUe-Se.

etHeL ALitA cAMARGo oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

toMAdA de PReçoS n.º 015/2016 
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 8666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado na modalidade toMAdA de PReçoS nº 
015/2016, cujo objeto contratação de empresa especializada 
para a construção do canil municipal, considerando a Ata de 
julgamento das propostas emitida da Comissão Permanente 
de Licitações; considerando o Parecer Jurídico emitido pela 
Procuradoria Geral do Município sob nº 1.052/2016; conside-
rando parecer jurídico da Assessoria Jurídica do PARAnAci-
dAde n° 2016/6569 e ainda, considerando a autorização para 
homologação emitida em 22/06/2016, HoMoLoGA a licitação 
adjudicando o objeto a empresa eMAnoeL dAVino MAR-
tinS – Me, CNPJ n° 18.325.384/0001-88, no valor global de 
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R$ R$ 449.151,99 (Quatrocentos e quarenta e nove mil cento 
e cinquenta e um reais e noventa e nove centavos).

Guarapuava, 27 de junho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

eXtRAto de contRAto
 PReGão eLetRÔnico n.º 044/2016

oBJeto: Contratação de Empresa para confecção de bolsas, 
bonés, camisetas e coletes – Processo n.º 3683.1011132-84-
2013. Recursos (Livres e Repasse 794852/2013 – Ministério 
das Cidades – Caixa Econômica). Secretaria Municipal de Ur-
banismo.   

contRAtAnte: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. 
contRAto n.º 217/2016
contRAtAdA: COMERCIAL ELVIMAG LTDA
VALoR totAL: R$ 7.400,00(Sete mil e quatrocentos reais)
contRAto n.º 218/2016
contRAtAdA: ALSEMIR LUIZ WILHELMS - ME
VALoR totAL: R$ 1.454,60(Um mil quatrocentos e cinquenta 
e quatro reais e sessenta centavos)
ViGÊnciA: 12(doze) meses. 
dAtA dA ASSinAtURA: 01-06-2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto de AtA
 PReGão eLetRÔnico n.º 059/2016 - SRP

oBJeto: Registro de preços para eventual aquisição de mate-
rial de expediente. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
contRAtAnte: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
AtA n.º 113/2016
contRAtAdA: ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SAN-
TOS ME
VALoR totAL: R$ 53.827,90 (cinquenta e três mil oitocentos 
e vinte sete reais e noventa centavos)
ViGÊnciA: 12(doze) meses.
AtA n.º 114/2016
contRAtAdA: GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP
VALoR totAL: R$ 37.040,80 (trinta e sete mil quarenta reais 
e oitenta centavos)
ViGÊnciA: 12(doze) meses.
AtA n.º 115/2016
contRAtAdA: SULBOX COMERCIAL LTDA ME
VALoR totAL: R$ 23.083,90 (vinte e três mil oitenta e três 
reais e noventa centavos)
ViGÊnciA: 12(doze) meses.
AtA n.º 116/2016
contRAtAdA: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP
VALoR totAL: R$ 44.978,22 (quarenta e quatro mil novecen-
tos e setenta e oito reais e vinte dois centavos)
ViGÊnciA: 12(doze) meses.
dAtA dA ASSinAtURA: 31/05/2016. (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto do contRAto dA diSPenSA de LicitAção 
n.º 037/2016

oBJeto: Locação de um Imóvel situado na Rua Vicente ma-
chado, n.º 457, Bairro Trianon, pelo período de 12 (doze) me-

ses para abrigar as atividades da oficina “Arte em Farinha”.
contRAtAnte: Município de Guarapuava.
contRAto n°: 253/2016
contRAtAdo: Celso Roberto de Oliveira e s/m Joceli Apa-
recida Puchta de Souza, tendo seu imóvel administrado pela 
empresa IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA - EPP. 
VALoR totAL: R$ 17.760,00 (dezessete mil e setecentos e 
sessenta reais).
dAtA do contRAto: 21/06/2016
PRAZo: 12 (doze) meses.
FUndAMento LeGAL: Artigo 24, X, da Lei 8.666/93 e alte-
rações.
RAtiFicAção: 21/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo de Oliveira 
– Gerente de Licitações e Contratos.

R e A V i S o
PReGão n º 094/2016 – eLetRÔnico
SiSteMA de ReGiStRo de PReçoS
coM BeneFÍcioS PARA Me e ePP

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamen-
to de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a Licitação abaixo:

ModALidAde: Pregão Nº 094/2016 –  ELETRÔNICO 
oBJeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÌVEL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS DE MARCENARIA. SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO E CULTURA.
tiPo de LicitAção: Menor preço - Por Item, através da Bol-
sa 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 o Decreto Municipal 
n° 1168/2006. Decreto Municipal n° 1447/2007 e Lei 123/2006.

ReceBiMento dAS PRoPoStAS: Ocorrerá até às 08h45min 
do dia 18/07/2016.

ABeRtURA dAS PRoPoStAS: Às 09h00min do dia 
18/07/2016.

Site dA AUdiÊnciA PÚBLicA: http://www.bllcompras.org.br
PReGoeiRo: Ana Paula Toledo
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).

Guarapuava, 30 de Junho de 2016.

PUBLiQUe-Se.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

eXtRAto do 1º teRMo AditiVo do contRAto 173/2016
diSPenSA de LicitAção n.º  024/2016

oBJeto: Contratação emergencial de empresa especializada 
no Transporte Escolar.. Secretaria Municipal de Educação.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
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contRAtAdA: DAMAZIO & CIA LTDA - ME
oBJeto AditiVo: Fica prorrogado o prazo de execução pror-
rogando em mais 30 (trinta) dias letivos, da data de 12/07/2016 
até a data de 12/08/2016, com fulcro no artigo 24 inciso IV e 
artigo 57, inciso II da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto do 1º teRMo AditiVo do contRAto 058/2016
diSPenSA de LicitAção n.º 02/2016

oBJeto: Contratação emergencial de empresa especializada 
no Transporte Escolar.. Secretaria Municipal de Educação.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAtAdA: ELOY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
oBJeto AditiVo: Fica prorrogado o prazo de execução da 
data de 24/06/2016 até a data de 05/08/2016, com fulcro no 
artigo 24 inciso IV e art. 57, inciso II da Lei Federal n.° 8666/93
dAtA dA ASSinAtURA: 23/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto do 1º teRMo AditiVo do contRAto 107/2016
diSPenSA de LicitAção n.º 015/2016

oBJeto: Contratação emergencial de empresa especializada 
no Transporte Escolar.. Secretaria Municipal de Educação.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAtAdA: JAMAU TRANSPORTES LTDA – ME.
oBJeto AditiVo: Fica prorrogado o prazo de execução, da 
data de 21/06/2016 até a data de 12/08/2016, com fulcro no ar-
tigo 24 inciso IV e artigo 57, inciso II da Lei Federal n.° 8666/93.
dAtA dA ASSinAtURA: 21/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto do 1º teRMo AditiVo do contRAto 100/2016
diSPenSA de LicitAção n.º 014/2016

oBJeto: Contratação emergencial de empresa especializada 
no Transporte Escolar.. Secretaria Municipal de Educação.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAtAdA: MARIO ROQUE ZENI TRANSPORTES – ME.
oBJeto AditiVo: Fica prorrogado o prazo de execução, pror-
rogando em mais 30 (trinta) dias letivos, da data de 11/07/2016 
até a data de 12/08/2016, com fulcro no artigo 24 inciso IV e art. 
57, inciso II da Lei Federal n.° 8666/93.
dAtA dA ASSinAtURA: 23/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto 1º teRMo AditiVo Ao contRAto 003/2016
PReGão PReSenciAL 211/2015

oBJeto: Contratação de Empresas para prestação de Servi-
ços de transportes escolar e transporte para equipe da Secre-
taria de Educação.  Secretaria de Educação e Cultura.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAtAdA: JOSÉ NUNES VIEIRA TRANSPORTES - ME
oBJeto AditiVo: O valor contratual e quantidade de quilô-
metros referente a rota n.º 159, descrita no lote 105, será ma-
jorado, com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, passando a quilometragem diária para  
55,96 km, e o valor diário para a quantia de R$ 196,79 (cento 
e noventa e seis reais e setenta e nove centavos) gerando, 
destarte, acréscimo de R$ 1.964,43 (um mil novecentos e ses-

senta e quatro reais e quarenta e três centavos) no percentual 
de 5,45% (cinco virgula quarenta e cinco por cento).
dAtA dA ASSinAtURA: 15/06/2016 - (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos

eXtRAto 1º teRMo AditiVo Ao contRAto 136/2016
PReGão PReSenciAL 001/2016

oBJeto: Contratação de Empresas para prestação de Servi-
ços de transportes escolar e transporte para equipe da Secre-
taria de Educação.  Secretaria de Educação e Cultura.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAtAdA: TRANSPORTES ADINEZ LTDA-ME
oBJeto AditiVo: O valor contratual e quantidade de quilô-
metros referente a rota n.º 306, descrita no lote 80, será majo-
rado, com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, passando a quilometragem diária para 
78,37 km, e o valor diário para a quantia de R$ 161,51 (cento 
e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos) gerando, 
destarte, acréscimo de R$ 3.048,65 (três mil e quarenta e oito 
reais e sessenta e cinco centavos) no percentual de 11,31 % 
(onze virgula trinta e um por cento).
dAtA dA ASSinAtURA: 17/06/2016 - (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos

eXtRAto 1º teRMo AditiVo Ao contRAto 118/2016
PReGão PReSenciAL 001/2016

oBJeto: Contratação de Empresas para prestação de Servi-
ços de transportes escolar e transporte para equipe da Secre-
taria de Educação.  Secretaria de Educação e Cultura.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAtAdA: JORGE LUIZ VOLOCHATI & CIA LTDA.
oBJeto AditiVo: O valor contratual e quantidade de quilô-
metros referente a rota n.º 103, descrita no lote 28, será majo-
rado, com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, passando a quilometragem diária para 
92,84 km, e o valor diário para a quantia de R$ 243,36 (duzen-
tos e quarenta e três  reais e trinta e seis centavos) gerando, 
destarte, acréscimo de R$ 4.986,40 (quatro mil novecentos 
e oitenta e seis reais e quarenta centavos) no percentual de 
12,4% (doze virgula quatro por cento).
dAtA dA ASSinAtURA: 17/06/2016 - (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos

eXtRAto 1º teRMo AditiVo Ao contRAto 163/2016
PReGão PReSenciAL 001/2016

oBJeto: Contratação de Empresas para prestação de Servi-
ços de transportes escolar e transporte para equipe da Secre-
taria de Educação.  Secretaria de Educação e Cultura.
contRAtAnte: MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
contRAtAdA: AIRTON PAIM VARGAS TRANSPORTES – 
ME
oBJeto AditiVo: O valor contratual e quantidade de quilô-
metros referente a rota n.º 09, descrita no lote 10, será majo-
rado, com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, passando a quilometragem diária para 
59,60 km, e o valor diário para a quantia de R$ 194,56 (cento 
e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos) gerando, 
destarte, acréscimo de R$ 1.354,20 (um mil e trezentos e e cin-
qüenta e quatro reais e vinte centavos) no percentual de 3,70% 
(três virgula setenta por cento).
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dAtA dA ASSinAtURA: 17/06/2016 - (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira - Gerente de Licitações e Contratos

eXtRAto de contRAto
 toMAdA de PReço n.º 013/2016

oBJeto: Contratação de empresa especializada para Revita-
lização da Rua Saldanha Marinho no trecho entre a Rua Barão 
do Rio Branco e a Avenida Prefeito Moacir Júlio Silvestri. 
contRAtAnte: Município de Guarapuava.     
contRAto nº: 295/2016. 
contRAtAdA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA.
VALoR totAL: R$ 1.334.025,06 (um milhão trezentos e  trinta 
e quatro mil e vinte e cinco reais e seis centavos).
ViGÊnciA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
dAtA dA ASSinAtURA: 30/06/2016. (a)  – Ethel Alita Camar-
go de Oliveira - Gerente  de Licitações e Contratos.

eXtRAto de contRAto
 toMAdA de PReço n.º 015/2016

oBJeto: Contratação de empresa especializada para cons-
trução do Canil Municipal. 
contRAtAnte: Município de Guarapuava.     
contRAto nº: 296/2016. 
contRAtAdA: EMANOEL DAVINO MARTINS - ME .
VALoR totAL: R$ 449.151,99 (quatrocentos e quarenta e 
nove mil cento e cinquenta e um  reais e noventa e nove cen-
tavos).
ViGÊnciA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
dAtA dA ASSinAtURA: 30/06/2016. (a)  – Ethel Alita Camar-
go de Oliveira - Gerente  de Licitações e Contratos.

toMAdA de PReçoS n.º 014/2016
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 8666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado na modalidade toMAdA de PReçoS nº 
002/2016, cujo objeto é a construção de quadras de esportes 
nos Bairros Vila Carli e Bonsucesso, Distrito de Entre Rios e 
Parque do Lago, considerando a Ata de julgamento das pro-
postas emitida da Comissão Permanente de Licitações; Pare-
cer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob 
nº 1051/2016; parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurí-
dica da SEDU sob n° 2016/6570 e ainda, a autorização para 
homologação emitida pela Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Urbano, HOMOLOGA a licitação adjudicando o objeto 
dos lotes 01, 02, 03 e 04 para a empresa especificado abaixo:

LOTE N.°: 01 – EMPRESA: REAL TELAS COMERCIO DE TE-
LAS E ARAMES LTDA ME – VALOR: R$ 178.310,60;
LOTE N.°: 02 – EMPRESA: REAL TELAS COMERCIO DE TE-
LAS E ARAMES LTDA ME – VALOR: R$ 178.310,60;
LOTE N.°: 03 – EMPRESA: REAL TELAS COMERCIO DE TE-
LAS E ARAMES LTDA ME – VALOR: R$ 278.883,49;
LOTE N.°: 04 – EMPRESA: REAL TELAS COMERCIO DE TE-
LAS E ARAMES LTDA ME – VALOR: R$ R$ 220.736,28

Guarapuava, 23 de junho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

toMAdA de PReçoS n.º 016/2016 
PRoceSSo n.º 190/2016

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 o resultado de julgamento emitido pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emiti-
do sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município sob nº 
1.050/2016, DECLARA DESERTO a TOMADA DE PREÇOS n° 
016/2016, que tem como objeto Contratação de Empresa para 
execução para execução de coberturas em quadras poliespor-
tivas. Secretaria Municipal de Educação.

Guarapuava, 01 de Julho  de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

toMAdA de PReçoS n.º 017/2016 
PRoceSSo n.º 191/2016

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 o resultado de julgamento emitido pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emiti-
do sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município sob nº 
1.054/2016, DECLARA DESERTO a TOMADA DE PREÇOS 
n° 017/2016, que tem como objeto Contratação de Empresa 
para execução do remanescente e reexecução de serviços de 
obra da Creche Proinfância.  Planalto. Secretaria de Educação 
e Cultura.

Guarapuava, 01 de Julho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

toMAdA de PReçoS n.º 018/2016 
PRoceSSo n.º 192/2016

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 o resultado de julgamento emitido pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emiti-
do sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município sob nº 
1.085/2016, DECLARA DESERTO a TOMADA DE PREÇOS 
n° 018/2016, que tem como objeto Contratação de Empresa 
para execução do parque público da Palmeirinha. Secretaria 
de Obras, Viação e Serviços Urbanos.

Guarapuava, 01 de Julho  de 2016.
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etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

eXtRAto de contRAto
 PReGão PReSenciAL n.º 083/2016

oBJeto: AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS PARA OS PA-
CIENTES DE ALTO RISCO. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE.
contRAtAnte: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
contRAto n.º 246/2016
contRAtAdA: MERCO SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA
VALoR totAL: R$ 67.260,00 (sessenta e sete mil e duzentos 
e sessenta reais)
ViGÊnciA: 31/12/2016
contRAto n.º 247/2016
contRAtAdA: ORIMISSE COMÉRCIO DE MATERIAS MÉ-
DICO HOSPITALARES EIRELI - EPP
VALoR totAL: R$ 2.450,00 (dois mil e quatrocentos e cin-
quenta reais)
ViGÊnciA: 31/12/2016
contRAto n.º 248/2016
contRAtAdA: D. DE MATOS DISTRIBUIDORA - ME
VALoR totAL: R$ 69.600,00(sessenta e nove mil e seiscen-
tos reais)
ViGÊnciA: 31/12/2016
dAtA dA ASSinAtURA: 16/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto de AtA
 PReGão PReSenciAL FUnReBoM n.º 004/2016 - SRP

oBJeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUI-
SIÇÃO DE GRANITO E VIDRO TEMPERADO. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE FINANÇAS – FUNREBOM.
contRAtAnte: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. 
AtA n.º 009/2016
contRAtAdA: COMERCIAL MENEGON LTDA - ME
VALoR totAL: R$ 8.760,00 (oito mil e setecentos e sessenta 
reais)
ViGÊnciA: 12(doze) meses.
dAtA dA ASSinAtURA: 03/06/2016. (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

A V i S o
PReGão eLetRÔnico nº 134/2016

SiSteMA de ReGiStRo de PReçoS

O Município de Guarapuava através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:

ModALidAde: Pregão Nº 134/2016 – ELETRÔNICO
oBJeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUI-
SIÇÃO DE REAGENTES DE EXAMES HEMATOLÓGICOS. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
tiPo de LicitAção: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais 
n° 1168/2006 e 1447/2007, e Lei Complementar nº 123/2006.
ReceBiMento dAS PRoPoStAS: Ocorrerá até 08h45min 
do dia 15/07/2016.

inÍcio dA SeSSão de diSPUtA PoR LAnceS: Às 09h00 
min do dia 15/07/2016.
PReGoeiRo: Ana Paula Toledo.
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).

Guarapuava, 01 de Julho de 2016.

PUBLiQUe-Se.

etHeL ALitA cAMARGo oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 135/2016

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Guarapuava através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:

ModALidAde: Pregão Nº 135/2016 – PRESENCIAL
oBJeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE CARGAS DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL. SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
tiPo de LicitAção: MENOR PREÇO – POR LOTE
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n° 
1168/2006, e Lei Complementar nº 123/2006.
ABeRtURA e cRedenciAMento: Das 13h45min até às 
13h59min dia 15/07/2016.
inÍcio dA SeSSão de diSPUtA PoR LAnceS: Às 
14h00min do dia 15/07/2016.
PReGoeiRo: Ana Paula Toledo.
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).

Guarapuava, 01 de julho de 2016.

PUBLiQUe-Se.

etHeL ALitA cAMARGo oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

eXtRAto 1º teRMo AditiVo Ao contRAto 109/2015
ineXiGiBiLidAde de LicitAção n.º 021/2015

oBJeto: Prestação de serviços de cartório conforme discri-
minado na tabela XI – Atos de tabeliães de notas, pelo período 
de 12 (doze) meses, conforme demais especificações contidas 
no edital. Recursos: Ordinários Livres. Secretaria Municipal de 
Administração.
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contRAtAnte: Município de Guarapuava.
contRAtAdA: GUARAPUAVA CARTÓRIO JUDICIÁRIO DO 
DISTRITO DE BOQUEIRÃO. 
oBJeto AditiVo: Fica prorrogado o prazo de vigência, por 
mais 12 (doze) meses, até a data de 17/06/2017, com fulcro no 
artigo 57 inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93.
dAtA dA ASSinAtURA: 17/06/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

eXtRAto do 1º teRMo AditiVo Ao contRAto
 PReGão n.º 138/2011 - PReSenciAL 

oBJeto: Contratação de instituição financeira para a realiza-
ção de serviços bancários, com exclusividade.
contRAtAnte: Município de Guarapuava.
contRAto nº: 194/2011. 
contRAtAdA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
oBJeto – Fica prorrogado o prazo de vigência, por mais 60 
(sessenta) dias, a contar da data de 17/06/2016 até a data de 
15/08/2016, com fulcro no artigo 57, § 4º da Lei Federal n.° 
8666/93. Fica nomeado como Gestor deste Contrato o Sr. EM-
MANUEL ANDRADE DE LIMA, a quem caberá a fiscalização 
do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 
67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
dAtA dA ASSinAtURA: 15/06/2016. (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

A V i S o
PReGão eLetRÔnico nº 136/2016

SiSteMA de ReGiStRo de PReçoS
coM BeneFÍcioS PARA MicRo e PeQUenAS eMPReSAS

O Município de Guarapuava através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:

ModALidAde: Pregão Nº 136/2016 – ELETRÔNICO
oBJeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUI-
SIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIAS. SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE.
tiPo de LicitAção: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais 
n° 1168/2006 e 1447/2007, e Lei Complementar nº 123/2006.
ReceBiMento dAS PRoPoStAS: Ocorrerá até 08h45min 
do dia 15/07/2016.
inÍcio dA SeSSão de diSPUtA PoR LAnceS: Às 09h00 
min do dia 15/07/2016.
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).

Guarapuava, 01 de Julho de 2016.

PUBLiQUe-Se.

etHeL ALitA cAMARGo oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

concoRRÊnciA PÚBLicA n.º 008/2016 
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 
8666/93 e alterações posteriores, analisando o processo licita-
tório realizado na modalidade concoRRÊnciA PÚBLicA nº 
008/2016, cujo objeto contratação de empresa especializada 
para execução de pavimentação asfáltica em vias urbanas da 
sede,  considerando a Ata de julgamento das propostas emiti-
da da Comissão Permanente de Licitações e Parecer Jurídico 
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1128/2016, 
parecer jurídico da Assessoria Jurídica do PARAnAcidAde 
n° 2016/7022, e autorização para homologação emitida pel 
SEDU em 01/07/2016, HoMoLoGA a licitação adjudicando o 
objeto da licitação para a empresa PLAneSUL MAteRiAiS 
de conStRUção LtdA, no valor global de R$ 2.522.131,64 
(dois milhões, quinhentos e vinte e dois mil, cento e trinta e um 
reais e sessenta e quatro centavos).

Guarapuava, 01 de julho de 2016.

etHeL ALitA cAMARGo de oLiVeiRA
Gerente de Licitações e contratos

eXtRAto de contRAto
concoRRÊnciA PÚBLicA n.º 008/2016 

oBJeto: Contratação de empresa especializada para execu-
ção de pavimentação em vias urbanas, com recursos oriundos 
do contrato referente PROGRAMA BRDE MUNICÍPIOS, con-
forme projetos, planilhas, memoriais descritivos e cronograma.
contRAtAnte: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. 
contRAto n.º 297/2016
contRAtAdA: PLANESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA
VALoR totAL: R$ 2.522.131,64 (Dois milhões quinhentos e 
vinte e dois mil cento e trinta e um reais e sessenta e quatro 
centavos)
ViGÊnciA: 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias.
dAtA dA ASSinAtURA: 01/07/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.

SecRetARiA de FinAnçAS

teRMo de FoMento nº 031 /2016

Termo de Fomento que fazem MUnicÍPio de GUARAPUAVA 
e ao AtLetA RicARdo PRASeL.

o MUnicÍPio de GUARAPUAVA, Pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor ceSAR AUGUSto cARoLLo 
SiLVeStRi FiLHo, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito no 
CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado o Atleta, Se-
nhor RicARdo PRASeL, Pessoa Física, inscrito no CPF nº 
009.540.429-56, RG 8.612.206-5 SSP/PR, residente na Rua 
Benjamin Constant, CEP 85010-190, Guarapuava/PR, de ora 
em diante denominados somente MUnicÍPio e AtLetA, res-
pectivamente, partes que resolvem celebrar o presente teR-
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Mo de FoMento, mediante as cláusulas e condições a se-
guir estabelecidas:
 
cLÁUSULA PRiMeiRA – do oBJeto

O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a atividades e projetos ligados ao 
esporte, realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei 
Municipal n° 2270/2014 de 06/05/2014 e Chamamento Público 
001/2014.  

Parágrafo Primeiro: O Município repassará a ATLETA até va-
lor de R$ 9.000,00 (Nove mil reais), que deverá ser utilizado 
conforme Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo Município.

Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, 
independentemente de suas transcrições.

cLÁUSULA SeGUndA – dAS oBRiGAçÕeS e coMPe-
tÊnciAS

o MUnicÍPio repassará à AtLetA até o valor de R$ 9.000,00 
(Nove mil reais), sendo liberado conforme plano de trabalho 
apresentado pelo AtLetA. 

Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a AtLetA de-
verá: Apresentar Recibo de Pagamento de cada parcela, e a 
partir da segunda parcela, o recibo deverá estar acompanhado 
da prestação de contas aprovada da parcela anteriormente li-
berada.

Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada na conta: Banco do Bra-
sil, Agência 0299-2, Conta Corrente 53001-8.

cLÁUSULA teRceiRA – dA ViGÊnciA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2016, oficializado após a data da assina-
tura de ambas as partes. Este Termo poderá ter sua vigência 
prorrogada, formalizando através de Termo Aditivo, após análi-
se do setor jurídico do Município.

cLÁUSULA QUARtA – doS RecURSoS oRçAMentÁ-
RioS e FinAnceiRoS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.01 – Auxílio a Pesso-
as Físicas, da Secretaria de Esportes e Recreação.

cLÁUSULA QUintA – dA PReStAção de contAS

o AtLetA prestará contas ao MUnicÍPio dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório das despesas, des-
crevendo as atividades realizadas no período, juntando aos 
processos cópia dos documentos de despesas com no mínimo 
3 (três) orçamentos. O Relatório deverá ser protocolado e en-
caminhado a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, 
que fará análise e aprovação dos documentos, emitindo pare-
cer pelo Fiscal do Município e aprovação do Secretário Muni-
cipal de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 

comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, avisos de débitos bancários, 
etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor 
recebido em cada parcela, o Atleta deverá fazer depósito ban-
cário, a crédito do Município, em conta corrente a ser indicada 
pela tesouraria. O comprovante de depósito deverá ser anexa-
do e informado na prestação de contas da parcela. 

cLÁUSULA SeXtA – do AcoMPAnHAMento e FiScALi-
ZAção

o MUnicÍPio terá como Fiscal do Termo de Fomento o Sr. 
Alexandre Von Hoonholtz Danziato, CPF 320.192.709-00, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Fomento, 
através da emissão de relatórios que comprovem a correta 
execução da aplicação dos recursos. 

cLÁUSULA SÉtiMA – dA PUBLicAção

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

cLÁUSULA oitAVA – dA ReSciSão e dA RenÚnciA

Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;

b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto des-
te Termo por parte do AtLetA importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUnicÍ-
Pio.

cLÁUSULA nonA – dA ReStitUição doS RecURSoS

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

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

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo de Fomento;

b) Não for executado o objeto do Termo de Fomento.

cLÁUSULA dÉciMA – do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
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oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 10 de Junho de 2016.

MUniciPio de GUARAPUAVA
ceSAR AUGUSto cARoLLo SiLVeStRi FiLHo       

    Prefeito Municipal de Guarapuava

SecRetARiA MUniciPAL de eSPoRteS e RecReAção
Alexandre Von Hoonholtz danziato 

Secretário Municipal interino

RicARdo PRASeL 
AtLetA de ARteS MARciAiS JiU-JitSU e KicKBoXinG

Termo de Fomento que fazem MUnicÍPio de GUARAPUAVA 
e a AtLetA dA ModALidAde de LAço coMPRido tUAn-
ne HAeFFneR

o MUnicÍPio de GUARAPUAVA, Pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor ceSAR AUGUSto cARoLLo 
SiLVeStRi FiLHo, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito 
no CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado a AtLetA 
dA ModALidAde de LAço coMPRido, Senhora tUAnne 
HAeFFneR, Pessoa Física, inscrito no CPF nº 111.081.039-
36, RG 14.300.643-3  SSP/PR, residente na Ana Luiza Teixeira 
Regiane Bairro Vila Bela (Zagonel), CEP 85027-820, Guarapu-
ava/PR, de ora em diante denominados somente MUnicÍPio 
e AtLetA, respectivamente, partes que resolvem celebrar 
o presente teRMo de FoMento, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:
 
cLÁUSULA PRiMeiRA – do oBJeto

O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a atividades e projetos ligados ao 
esporte, realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei 
Municipal n° 2270/2014 de 06/05/2014 e Chamamento Público 
001/2014.  

Parágrafo Primeiro: O Município repassará a ATLETA até va-
lor de R$ 5000,00 (Cinco mil reais), que deverá ser utilizado 
conforme Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo Município.

Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, 
independentemente de suas transcrições.
cLÁUSULA SeGUndA – dAS oBRiGAçÕeS e coMPe-
tÊnciAS

o MUnicÍPio repassará à AtLetA até o valor de R$ 5.000,00 
(Cinco mil reais), sendo liberado conforme plano de trabalho 
apresentado pelo AtLetA. 

Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a AtLetA de-
verá: Apresentar Recibo de Pagamento de cada parcela, e a 
partir da segunda parcela, o recibo deverá estar acompanhado 
da prestação de contas aprovada da parcela anteriormente li-
berada.

Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada na conta: Banco CEF ( 
Caixa), Agência 0389, Conta Corrente 32035-3.

cLÁUSULA teRceiRA – dA ViGÊnciA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2016, oficializado após a data da assina-
tura de ambas as partes. Este Termo poderá ter sua vigência 
prorrogada, formalizando através de Termo Aditivo, após análi-
se do setor jurídico do Município.

cLÁUSULA QUARtA – doS RecURSoS oRçAMentÁ-
RioS e FinAnceiRoS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.01 – Auxílio a Pesso-
as Físicas, da Secretaria de Esportes e Recreação.

cLÁUSULA QUintA – dA PReStAção de contAS

o AtLetA prestará contas ao MUnicÍPio dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório das despesas, des-
crevendo as atividades realizadas no período, juntando aos 
processos cópia dos documentos de despesas com no mínimo 
3 (três) orçamentos. O Relatório deverá ser protocolado e en-
caminhado a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, 
que fará análise e aprovação dos documentos, emitindo pare-
cer pelo Fiscal do Município e aprovação do Secretário Muni-
cipal de Esportes.

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

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor 
recebido em cada parcela, o Atleta deverá fazer depósito ban-
cário, a crédito do Município, em conta corrente a ser indicada 
pela tesouraria. O comprovante de depósito deverá ser anexa-
do e informado na prestação de contas da parcela. 

cLÁUSULA SeXtA – do AcoMPAnHAMento e FiScALi-
ZAção

o MUnicÍPio terá como Fiscal do Termo de Fomento o Sr. 
Alexandre Von Hoonholtz Danziato, CPF 320.192.709-00, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Fomento, 
através da emissão de relatórios que comprovem a correta 
execução da aplicação dos recursos. 

cLÁUSULA SÉtiMA – dA PUBLicAção

o MUnicÍPio providenciará a publicação deste instrumen-
to no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Muni-

teRMo de FoMento nº 032 /2016
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o MUnicÍPio providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

cLÁUSULA oitAVA – dA ReSciSão e dA RenÚnciA

Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;

b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto des-
te Termo por parte do AtLetA importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUnicÍ-
Pio.

cLÁUSULA nonA – dA ReStitUição doS RecURSoS

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

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

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo de Fomento;

b) Não for executado o objeto do Termo de Fomento.

cLÁUSULA dÉciMA – do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.

Guarapuava, 10 de Junho de 2016.

MUniciPio de GUARAPUAVA
ceSAR AUGUSto cARoLLo SiLVeStRi FiLHo             

Prefeito Municipal de Guarapuava

SecRetARiA MUniciPAL de eSPoRteS e RecReAção
Alexandre Von Hoonholtz danziato 

Secretário Municipal interino

tUAnne HAeFFneR
AtLetA dA ModALidAde LAço coMPRido

Termo de Fomento que fazem MUnicÍPio de GUARAPUAVA 
e a AtLetA de JUdÔ LUAnA eLiSA de LiMA do AMARAL

o MUnicÍPio de GUARAPUAVA, Pessoa jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor ceSAR AUGUSto cARoLLo 
SiLVeStRi FiLHo, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito 
no CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado a Atleta da 
modalidade de Judô, Senhora LUAnA eLiSA de LiMA do 
AMARAL, Pessoa Física, inscrito no CPF nº 101.933.039-22, 
RG 13501779-5  SSP/PR, residente na Rua Neo Clássico (Lot.
Kaminski) 225, Bairro Morro Alto, CEP 85065-485, Guarapua-
va/PR, de ora em diante denominados somente MUnicÍPio e 
AtLetA, respectivamente, partes que resolvem celebrar o pre-
sente teRMo de FoMento, mediante as cláusulas e condi-
ções a seguir estabelecidas:
 

cLÁUSULA PRiMeiRA – do oBJeto

O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a atividades e projetos ligados ao 
esporte, realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei 
Municipal n° 2270/2014 de 06/05/2014 e Chamamento Público 
001/2014.  

Parágrafo Primeiro: O Município repassará a AtLetA até va-
lor de R$ 5000,00 (Cinco mil reais), que deverá ser utilizado 
conforme Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo Município.

Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, 
independentemente de suas transcrições.

cLÁUSULA SeGUndA – dAS oBRiGAçÕeS 
e coMPetÊnciAS

o MUnicÍPio repassará à AtLetA até o valor de R$ 5.000,00 
(Cinco mil reais), sendo liberado conforme plano de trabalho 
apresentado pelo AtLetA. 

Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a AtLetA de-
verá: Apresentar Recibo de Pagamento de cada parcela, e a 
partir da segunda parcela, o recibo deverá estar acompanhado 
da prestação de contas aprovada da parcela anteriormente li-
berada.

Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada na conta: Banco CEF 
(Caixa), Agência 0389, Conta Corrente 33478-8.

cLÁUSULA teRceiRA – dA ViGÊnciA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2016, oficializado após a data da assina-
tura de ambas as partes. Este Termo poderá ter sua vigência 
prorrogada, formalizando através de Termo Aditivo, após análi-
se do setor jurídico do Município.

teRMo de FoMento nº 035 /2016
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cLÁUSULA QUARtA – doS RecURSoS oRçAMentÁ-
RioS e FinAnceiRoS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.01 – Auxílio a Pesso-
as Físicas, da Secretaria de Esportes e Recreação.

cLÁUSULA QUintA – dA PReStAção de contAS

o AtLetA prestará contas ao MUnicÍPio dos recursos rece-
bidos, formalizando através de Relatório das despesas, des-
crevendo as atividades realizadas no período, juntando aos 
processos cópia dos documentos de despesas com no mínimo 
3 (três) orçamentos. O Relatório deverá ser protocolado e en-
caminhado a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, 
que fará análise e aprovação dos documentos, emitindo pare-
cer pelo Fiscal do Município e aprovação do Secretário Muni-
cipal de Esportes.

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

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor 
recebido em cada parcela, o Atleta deverá fazer depósito ban-
cário, a crédito do Município, em conta corrente a ser indicada 
pela tesouraria. O comprovante de depósito deverá ser anexa-
do e informado na prestação de contas da parcela. 

cLÁUSULA SeXtA – do AcoMPAnHAMento e FiScALi-
ZAção

o MUnicÍPio terá como Fiscal do Termo de Fomento o Sr. 
Alexandre Von Hoonholtz Danziato, CPF 320.192.709-00, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Fomen-
to, através da emissão de relatórios que comprovem a correta 
execução da aplicação dos recursos. 

cLÁUSULA SÉtiMA – dA PUBLicAção

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

cLÁUSULA oitAVA – dA ReSciSão e dA RenÚnciA

Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automatica-
mente independente da formalização de instrumento, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especial-
mente quando constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;

b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte do AtLetA importará na suspensão dos re-
passes de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUnicÍ-
Pio.

cLÁUSULA nonA – dA ReStitUição doS RecURSoS

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

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

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo de Fomento;

b) Não for executado o objeto do Termo de Fomento.

cLÁUSULA dÉciMA – do FoRo

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 

Guarapuava, 16 de Junho de 2016.

MUniciPio de GUARAPUAVA
ceSAR AUGUSto cARoLLo SiLVeStRi FiLHo                

Prefeito Municipal de Guarapuava

SecRetÁRiA MUniciPAL de eSPoRteS e RecReAção
Alexandre Von Hoonholtz danziato 

Secretário Municipal interino

Luana elisa de Lima do Amaral
AtLetA de JUdÔ

FUndAção PRoteGeR

LicitAçÕeS

RAtiFicAção
diSPenSA de LicitAção PoR LiMite n.º 15/2016

objeto: Aquisição  de gravador de imagem.
A Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto 
n.º 4805/2015 de 17/07/2015 e com base no Artigo 24, II da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, bem como no parecer da 
Procuradoria do Município RATIFICA a Dispensa de Licitação, 
no valor total de R$ 2.087,00 (dois mil e oitenta e sete reais), 
para a contratação da empresa G. C. C.  – Guilherme Carvalho 
Comércio - ME inscrita no CNPJ n.º 24.765.205/0001-26.

PUBLiQUe – Se
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Guarapuava, 30 de Junho de 2016.

LidiAne de cASSiA MARtinS A. VAtRin.
Presidente interina

eXtRAto 
diSPenSA PoR LiMite n.º 15/2016

oBJeto: Aquisição de Gravador de Imagem.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância.
contRAtAdA: G.C.C. – Guilherme Carvalho Comércio – ME.
VALOR CONTRATUAL: R$ 2.087,00 (Dois Mil e Oitenta e Sete 
Reais).
ViGÊnciA: Imediata.
DATA ASSINATURA: 30 de Junho de 2016 – Lidiane de Cassia 
Martins Andrade Vatrin.

AViSo
PReGão PReSenciAL  SRP n.º 21/2016

eXcLUSiVo PARA MicRo e PeQUenAS eMPReSA
 
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
PRoteGeR – através do Departamento Administrativo devi-
damente autorizado torna-se público que fará realizar a Licita-
ção abaixo:

tiPo de LicitAção: PReGão PReSenciAL n.º 21/2016
cRitÉRio de JULGAMento: MenoR PReço PoR iteM

oBJeto: O presente Edital de Pregão Presencial Sistema Re-
gistro de Preço para eventual aquisição de maquinas,  EPI’s e 
eletrodomésticos destinado a as atender as Unidades Acolhi-
mento e Sede da Fundação.

SUPoRte LeGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal 
nº. 3.931/01,  Decreto Federal nº. 5.450/05 Decreto Federal n.º 
5.504/2005 Decreto Municipal n.º 1.168/2006 Decreto Munici-
pal n.º 1.447/2007 e Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações 
posteriores.

dAtA: 18/07/2016
ReceBiMento do cRedenciAMento e PRoPoStAS: 
Das 08h45min até as 08h59min.
inÍcio dA SeSSão de diSPUtA PoR LAnceS: 09h00min
LocAL: Gabinete da Presidência, localizado na Sede Admi-
nistrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do Rio Bran-
co,1393, Batel, em Guarapuava, Estado do Paraná.
PReGoeiRA: Karolini Tokarski

SoLicitAção de editAL: Setor Administrativo, situado à 
Rua Barão do Rio Branco, 1393, bairro Batel, CEP: 85015-300 
– Guarapuava/PR telefone (42)3622-7204, atendimento de se-
gunda a sexta feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min 
as 18h00min, o fornecimento  será  em mídia para gravação de 
cd (cd – pendrive) ou por meio eletrônico licitacao.proteger@
guarapuava.pr.gov

Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 

Guarapuava, 30 de junho  de 2016.

LidiAne de cÁSSiA MARtinS AndRAde VAtRin
Presidente da interina 

AViSo
PReGão PReSenciAL n.º 20/2016

 
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
PRoteGeR – através do Departamento Administrativo devi-
damente autorizado torna-se público que fará realizar a Licita-
ção abaixo:

tiPo de LicitAção: PReGão PReSenciAL n.º 20/2016
cRitÉRio de JULGAMento: MenoR PReço PoR iteM

oBJeto: O presente Edital de Pregão tem por objeto contra-
tação de empresa especializada em transporte, veiculo com 
capacidade mínima de 09 (nove) lugares para atender as Uni-
dades Acolhimento e Sede da Fundação.

SUPoRte LeGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal 
nº. 3.931/01,  Decreto Federal nº. 5.450/05 Decreto Federal n.º 
5.504/2005 Decreto Municipal n.º 1.168/2006 Decreto Munici-
pal n.º 1.447/2007 e Lei Federal nº. 8666/93 e suas alterações 
posteriores.
dAtA: 15/07/2016.
ReceBiMento do cRedenciAMento e PRoPoStAS: 
Das 08h45min até as 08h59min.
inÍcio dA SeSSão de diSPUtA PoR LAnceS: 09h00min
LocAL: Gabinete da Presidência, localizado na Sede Admi-
nistrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do Rio Bran-
co,1393, Batel, em Guarapuava, Estado do Paraná.
PReGoeiRA: Karolini Tokarski

SoLicitAção de editAL: Setor Administrativo, situado à 
Rua Barão do Rio Branco, 1393, bairro Batel, CEP: 85015-300 
– Guarapuava/PR telefone (42)3622-7204, atendimento de se-
gunda a sexta feira das 8h00min as 11h00min e das 13h00min 
as 18h00min, o fornecimento será em mídia para gravação de 
cd (cd – pendrive) ou por meio eletrônico licitacao.proteger@
guarapuava.pr.gov

Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 

Guarapuava, 30 de junho  de 2016.

LidiAne de cÁSSiA MARtinS AndRAde VAtRin
Presidente da interina 

                        
 PReGão PReSenciAL SRP n.º 17/2016

HoMoLoGAção 

A Presidente da Fundação Proteção Especial da Juventude e 
Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas 
através do Decreto n.º 4805 de 16 julho de 2015, com base na 
Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, conside-
rando a adjudicação do objeto pela Senhora Pregoeira Oficial, 
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procu-
radoria da Fundação Proteger, HOMOLOGO, o resultado do 
processo licitatório em epígrafe, conforme os lotes adjudicados 
para as seguintes empresas:
W
LicitAnte AdJUdicAtÁRiA: DJAIR LUIS NAHORNY 
 
LoteS: 01 ao 88
VALoR: R$ 51.203,00
                                
Guarapuava, 30 de junho de 2016.
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    LidiAne de cASSiA MARtinS AndRAdRe VAtRin 
Presidente interina 

eXtRAto de AtA 
PReGão PReSenciAL SRP n.º 17/2016

oBJeto: Registro de Preço para eventual aquisição de calçados em geral para atender as necessidades da Fundação de Pro-
teção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger.

contRAtAnte: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA – Fundação Proteger.

AtA n.º: 30/2016

contRAtAdA: DJAIR LUIS NAHORNY

VALoR totAL ReGiStRAdo: R$ 51.203,00 (cinquenta e um mil  duzentos e três reais)

ViGÊnciA: 12 meses.

GeStoR do contRAto: ARIEL RIBAS KRAMER – DIRETOR ADMINISTRATIVO

dAtA ASSinAtURA: 30 de Junho de 2016 – Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin.

SURG

LicitAçÕeS

A V i S o 
PReGão PReSenciAL n º 029/2016 

Sistema Registro de Preços 
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor 
administrativo, torna público que realizará a licitação a seguir: 
ModALidAde: PReGAo PReSenciAL n° 029/2016  
dAtA: 18/07/2016.        HoRARio: 14h00m 
oBJeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de toners e 
cartuchos, incluso os serviços de substituição e teste de funcionamento da impressora; e para 
execução de impressões com fornecimento dos equipamentos (impressoras e insumos, exceto 
papel para impressão). 
tiPo de LicitAção: MENOR PREÇO. 
SUPoRte LeGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Decreto Municipal n. 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 PR; 
inFoRMAçÕeS: Departamento de Licitações da SURG, situado em sua sede administrativa, 
ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda 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 Licitação 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, 30 de junho de 2016. (a) SAndRo ALeX RUSSo VALeRA - Diretor 
Administrativo. 
 

A V i S o 
PReGão PReSenciAL n º 030/2016 

Sistema Registro de Preços 
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor 
administrativo, torna público que realizará a licitação a seguir: 
ModALidAde: PReGAo PReSenciAL n° 030/2016  
dAtA: 19/07/2016.        HoRARio: 14h00m 
oBJeto: Registro de preços visando à aquisição de peças para veículos leves e pesados. 
tiPo de LicitAção: MENOR PREÇO. 
SUPoRte LeGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Decreto Municipal n. 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 PR; 
inFoRMAçÕeS: Departamento de Licitações da SURG, situado em sua sede administrativa, 
ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda 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 Licitação 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, 30 de junho de 2016. (a) SAndRo ALeX RUSSo VALeRA - Diretor 
Administrativo. 
 
eXtRAto dA AtA de ReGiStRo de PReçoS n. 030/2016 
contRAtAnte: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava 
PReGão PReSenciAL n. 024/2016 - Sistema Registro de Preços 
oBJeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. 
LicitAnte: MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 
n. 11.979.732/0001-91. 
VALoR totAL: R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais). 
PRAZo de ViGenciA: 12 meses. 
ASSinAtURA: 21 de junho de 2016. 
 
eXtRAto do SeGUnto teRMo AditiVo de contRAto 
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A V i S o 
PReGão PReSenciAL n º 029/2016 

Sistema Registro de Preços 
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor 
administrativo, torna público que realizará a licitação a seguir: 
ModALidAde: PReGAo PReSenciAL n° 029/2016  
dAtA: 18/07/2016.        HoRARio: 14h00m 
oBJeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para fornecimento de toners e 
cartuchos, incluso os serviços de substituição e teste de funcionamento da impressora; e para 
execução de impressões com fornecimento dos equipamentos (impressoras e insumos, exceto 
papel para impressão). 
tiPo de LicitAção: MENOR PREÇO. 
SUPoRte LeGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Decreto Municipal n. 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 PR; 
inFoRMAçÕeS: Departamento de Licitações da SURG, situado em sua sede administrativa, 
ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda 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 Licitação 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, 30 de junho de 2016. (a) SAndRo ALeX RUSSo VALeRA - Diretor 
Administrativo. 
 

A V i S o 
PReGão PReSenciAL n º 030/2016 

Sistema Registro de Preços 
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor 
administrativo, torna público que realizará a licitação a seguir: 
ModALidAde: PReGAo PReSenciAL n° 030/2016  
dAtA: 19/07/2016.        HoRARio: 14h00m 
oBJeto: Registro de preços visando à aquisição de peças para veículos leves e pesados. 
tiPo de LicitAção: MENOR PREÇO. 
SUPoRte LeGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Decreto Municipal n. 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 PR; 
inFoRMAçÕeS: Departamento de Licitações da SURG, situado em sua sede administrativa, 
ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda 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 Licitação 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, 30 de junho de 2016. (a) SAndRo ALeX RUSSo VALeRA - Diretor 
Administrativo. 
 
eXtRAto dA AtA de ReGiStRo de PReçoS n. 030/2016 
contRAtAnte: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava 
PReGão PReSenciAL n. 024/2016 - Sistema Registro de Preços 
oBJeto: Registro de preços para aquisição de materiais elétricos. 
LicitAnte: MORADA NOVA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ 
n. 11.979.732/0001-91. 
VALoR totAL: R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais). 
PRAZo de ViGenciA: 12 meses. 
ASSinAtURA: 21 de junho de 2016. 
 
eXtRAto do SeGUnto teRMo AditiVo de contRAto 

ReF. Ao PReGão nº 023/2015 
contRAtAnte: CIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG 
contRAtAdA: DAYANE PEREIRA LUSTOSA 08908233911 - CNPJ n. 18.830.958/0001-75 
oBJeto do teRMo AditiVo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do Contrato nº 107/2015 e do 1º Termo Aditivo, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, no período de 22/06/2016 a 22/06/2017. 
PRAZo de PRoRRoGAção: 12 (doze) meses. 
VALoR dA PRoRRoGAção: R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais). 
dAtA dA ASSinAtURA: 22 de junho de 2016. 
FUndAMento LeGAL: Art. 57, II da Lei 8.666/93. 
 

ReSULtAdo de JULGAMento 
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2016 - Licitação realizada em 27/06/2016 – 14h00mim 

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 025/2016, destinado à 
contratação de empresa para prestação de serviços incluindo motorista de caminhões caçamba, 
basculante traçado, capacidade mínima 10 m³, para transporte de materiais diversos (rachão, 
cascalho, terra e entulhos) visando atender as necessidades da SURG, tendo transcorrido todas as 
fases de lances e de análise dos documentos de habilitação; observados os preceitos do Decreto n. 
3.555/2000, Decreto Municipal n. 1168/2006 e Lei Federal n. 10.520/2002 e 8.666/1993; declaro 
CLASSIFICADA e HABILITADA para o objeto desta licitação a EMPRESA discriminada a seguir, 
relacionando-a com o respectivo lote: 
eMPReSA: A. S. teRRAPLAnAGenS LtdA - Me, inscrita no CNPJ sob o nº 01.495.075/0001-08:  
iteM QUAnt Unid deScRição VAL. Unit. VAL. totAL 

1 80.000,00 M3/KM 

Caminhão basculante traçado com capacidade 
mínima de 10 m3, ano de fabricação igual ou superior 
a 2005. Disponibilidade para 5 caminhões para 
transporte de terra, pedra brita, cascalho e rachão a 
uma distância até 60km no município de Guarapuava. 

 R$ 0,76 R$ 608.000,00 

Para efeito de cálculo será considerado a seguinte fórmula: 
Quantidade transportada x distancia x valor = X 
M³ x km x 0,80 = X 
Para efeitos de cálculos da tabela acima está sendo considerado a distância média de 10 km.    
Para a distância inferiores a 5 km será considerada a quilometragem de 5  km para efeito de  medição mínima por carga entregue 
a ser anotada no ponto diário. 

Valor total: R$ 608.000,00 (seiscentos e oito mil reais).  
À vista do presente resultado, submeto o processo à análise da autoridade superior. Guarapuava, 27 
de junho de 2016. PAULo ceZAR tRAcZ  - Pregoeiro Oficial da SURG 

 
teRMo de HoMoLoGAção 

PRoceSSo: PReGão PReSenciAL 025/2016 
oBJeto: Contratação de empresa para prestação de serviços incluindo motorista de caminhões 
caçamba, basculante traçado, capacidade mínima 10 m³, para transporte de materiais diversos 
(rachão, cascalho, terra e entulhos) visando atender as necessidades da SURG. 
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista 
a realização PREGÃO PRESENCIAL n° 025/2016, HoMoLoGA para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo Cezar Tracz, autorizando, quando 
necessário, a contratação do objeto licitado, junto à empresa e com os valores abaixo descritos: 
eMPReSA: A. S. teRRAPLAnAGenS LtdA - Me, inscrita no CNPJ sob o nº 01.495.075/0001-08:  
iteM QUAnt Unid deScRição VAL. Unit. VAL. totAL 

1 80.000,00 M3/KM 

Caminhão basculante traçado com capacidade mínima de 10 
m3, ano de fabricação igual ou superior a 2005. Disponibilidade 
para 5 caminhões para transporte de terra, pedra brita, 
cascalho e rachão a uma distância até 60km no município de 
Guarapuava. 

 R$ 0,76 R$ 608.000,00 

Valor total: R$ 608.000,00 (seiscentos e oito mil reais). Guarapuava, 30 de junho de 2016. 
SANDRO ALEX RUSSO VALERA - Diretor Administrativo da SURG 
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ReF. Ao PReGão nº 023/2015 
contRAtAnte: CIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG 
contRAtAdA: DAYANE PEREIRA LUSTOSA 08908233911 - CNPJ n. 18.830.958/0001-75 
oBJeto do teRMo AditiVo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do 
prazo de vigência do Contrato nº 107/2015 e do 1º Termo Aditivo, pelo prazo de 12 (doze) 
meses, no período de 22/06/2016 a 22/06/2017. 
PRAZo de PRoRRoGAção: 12 (doze) meses. 
VALoR dA PRoRRoGAção: R$ 42.600,00 (quarenta e dois mil e seiscentos reais). 
dAtA dA ASSinAtURA: 22 de junho de 2016. 
FUndAMento LeGAL: Art. 57, II da Lei 8.666/93. 
 

ReSULtAdo de JULGAMento 
PREGÃO PRESENCIAL N. 025/2016 - Licitação realizada em 27/06/2016 – 14h00mim 

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 025/2016, destinado à 
contratação de empresa para prestação de serviços incluindo motorista de caminhões caçamba, 
basculante traçado, capacidade mínima 10 m³, para transporte de materiais diversos (rachão, 
cascalho, terra e entulhos) visando atender as necessidades da SURG, tendo transcorrido todas as 
fases de lances e de análise dos documentos de habilitação; observados os preceitos do Decreto n. 
3.555/2000, Decreto Municipal n. 1168/2006 e Lei Federal n. 10.520/2002 e 8.666/1993; declaro 
CLASSIFICADA e HABILITADA para o objeto desta licitação a EMPRESA discriminada a seguir, 
relacionando-a com o respectivo lote: 
eMPReSA: A. S. teRRAPLAnAGenS LtdA - Me, inscrita no CNPJ sob o nº 01.495.075/0001-08:  
iteM QUAnt Unid deScRição VAL. Unit. VAL. totAL 

1 80.000,00 M3/KM 

Caminhão basculante traçado com capacidade 
mínima de 10 m3, ano de fabricação igual ou superior 
a 2005. Disponibilidade para 5 caminhões para 
transporte de terra, pedra brita, cascalho e rachão a 
uma distância até 60km no município de Guarapuava. 

 R$ 0,76 R$ 608.000,00 

Para efeito de cálculo será considerado a seguinte fórmula: 
Quantidade transportada x distancia x valor = X 
M³ x km x 0,80 = X 
Para efeitos de cálculos da tabela acima está sendo considerado a distância média de 10 km.    
Para a distância inferiores a 5 km será considerada a quilometragem de 5  km para efeito de  medição mínima por carga entregue 
a ser anotada no ponto diário. 

Valor total: R$ 608.000,00 (seiscentos e oito mil reais).  
À vista do presente resultado, submeto o processo à análise da autoridade superior. Guarapuava, 27 
de junho de 2016. PAULo ceZAR tRAcZ  - Pregoeiro Oficial da SURG 

 
teRMo de HoMoLoGAção 

PRoceSSo: PReGão PReSenciAL 025/2016 
oBJeto: Contratação de empresa para prestação de serviços incluindo motorista de caminhões 
caçamba, basculante traçado, capacidade mínima 10 m³, para transporte de materiais diversos 
(rachão, cascalho, terra e entulhos) visando atender as necessidades da SURG. 
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista 
a realização PREGÃO PRESENCIAL n° 025/2016, HoMoLoGA para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo Cezar Tracz, autorizando, quando 
necessário, a contratação do objeto licitado, junto à empresa e com os valores abaixo descritos: 
eMPReSA: A. S. teRRAPLAnAGenS LtdA - Me, inscrita no CNPJ sob o nº 01.495.075/0001-08:  
iteM QUAnt Unid deScRição VAL. Unit. VAL. totAL 

1 80.000,00 M3/KM 

Caminhão basculante traçado com capacidade mínima de 10 
m3, ano de fabricação igual ou superior a 2005. Disponibilidade 
para 5 caminhões para transporte de terra, pedra brita, 
cascalho e rachão a uma distância até 60km no município de 
Guarapuava. 

 R$ 0,76 R$ 608.000,00 

Valor total: R$ 608.000,00 (seiscentos e oito mil reais). Guarapuava, 30 de junho de 2016. 
SANDRO ALEX RUSSO VALERA - Diretor Administrativo da SURG 
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