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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava,  01 a 07 de outubro de 2016
Veiculação: 10 de outubro de 2016

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXI Nº 1092

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETOS
DECRETO Nº 5603/2016

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 061/2016 de 08/09/2016,
 

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Neuza Regina Pires de Oliveira, matrícula nº 86215, 
ocupante do Cargo de PROFESSOR (a), nível N, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 2.117,23 (dois mil cento e de-
zessete reais e vinte e três centavos), mensais e integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5604/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o 
que determina o inciso III, alínea “a”, § 1º e § 5º do artigo 40 
da CF 88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, bem como o que consta no processo nº 063/2016 de 
12/09/2016,

 
R E S O L V E

Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
a servidora Rosmeri Aparecida Chaves Braun, matrícula nº 
134244, ocupante do Cargo de PROFESSOR (a), nível J, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 1.473,32 (um mil quatro-
centos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), mensais 
e integrais.
 
Art. 2º - O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 

da PARIDADE.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5605/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 065/2016 de 13/09/2016,

 
R E S O L V E

Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Maria Mistarda Pereira Passos, matrícula nº 77038, 
ocupante do Cargo de PROFESSOR (a), nível P, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 2.416,51 (dois mil quatrocen-
tos e dezesseis reais e cinqüenta e um centavos), mensais e 
integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5606/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 066/2016 de 15/09/2016,
 

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Elizethe Aparecida da Silva, matrícula nº 85600, ocu-
pante do Cargo de PROFESSOR (a), nível R, lotada na Secre-
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taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.514,18 (dois mil quinhentos e quatorze 
reais e dezoito centavos), mensais e integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5607/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 067/2016 de 19/09/2016,

 
R E S O L V E

Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Vera Lucia Lapczak Brautigam, matrícula nº 67830, 
ocupante do Cargo de PROFESSOR (a), nível R, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 2.619,17 (dois mil seiscentos 
e dezenove reais e dezessete centavos), mensais e integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5608/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 068/2016 de 20/09/2016,

 
R E S O L V E

Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Zorli Maria Maciel, matrícula nº 92304, ocupante do 
Cargo de PROFESSOR (a), nível N, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.322,72 (dois mil trezentos e vinte e dois 
reais e setenta e dois centavos), mensais e integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 

será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5609/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 069/2016 de 21/09/2016,
 

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Herlene Nair Bastos, matrícula nº 82295, ocupante 
do Cargo de PROFESSOR (a), nível R, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.486,56 (dois mil quatrocentos e oitenta e 
seis reais e cinqüenta e seis centavos), mensais e integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5610/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 071/2016 de 22/09/2016,
 

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição a 
servidora Alba de Fatima Ribas, matrícula nº 84956, ocupante 
do Cargo de PROFESSOR (a), nível O, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.354,86 (dois mil trezentos e cinqüenta 
e quatro reais e oitenta e seis centavos), mensais e integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5611/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 072/2016 de 23/09/2016,
 

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
ao servidor Adir Jose Garcia, matrícula nº 57487, ocupante do 
Cargo de MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS, nível 22, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Qua-
dro Permanente, com proventos de R$ 1.749,91 (um mil se-
tecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), 
mensais e integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5612/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista 
o que determina o inciso III, alínea “a”, § 3º do artigo 12 da 
Lei Complementar Municipal 012/2004, e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 074/2016 de 28/09/2016,
 

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
a servidora Beatriz Garbachevski Dangui, matrícula nº 67415, 
ocupante do Cargo de PROFESSOR (a), nível I, lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Perma-
nente, com proventos de R$ 2.167,33 (dois mil cento e sessen-
ta e sete reais e trinta e três centavos), mensais e integrais.
 
Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 

outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5613/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o 
que determina o inciso III, “b” do Art. 12, da Lei Complementar 
nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º do Art. 40 da CF/88, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 e majoração 
com fulcro no Art.201, § 2º da CF, e atendendo ao contido no 
requerimento protocolado sob nº 062/2016 de 12/09/2016,

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por idade à ser-
vidora Celia de Fátima Freitas, matrícula nº 96830, ocupante 
do cargo de SERVENTE DE LIMPEZA, Nível 015, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, com proventos de R$ 835,62 
(oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos) 
mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.

Art. 2º - O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.

Art. 3º - Fica assegurada a percepção de um salário mínimo 
nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5614/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o 
que determina o inciso III, “b” do Art. 12, da Lei Complementar 
nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º do Art. 40 da CF/88, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 e majoração 
com fulcro no Art.201, § 2º da CF, e atendendo ao contido no 
requerimento protocolado sob nº 070/2016 de 22/09/2016,

R E S O L V E

Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por idade à ser-
vidora Neuza Maria Martins, matrícula nº 81892, ocupante do 
cargo de PROFESSOR (a), Nível E, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura,do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.308,28 (um mil trezentos e oito reais e vinte 
e oito centavos) mensais e proporcionais ao tempo de contri-
buição.

Art. 2º - O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 



01 a 07 de outubro de 2016, Veiculação 10/10/16 Ano XIX - Nº 1092 Boletim Oficial do Município -  4

outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5615/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o 
que determina o inciso III, “b” do Art. 12, da Lei Complementar 
nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do § 1º do Art. 40 da CF/88, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41 e majoração 
com fulcro no Art.201, § 2º da CF, e atendendo ao contido no 
requerimento protocolado sob nº 073/2016 de 23/09/2016,

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria voluntária por idade à servi-
dora Marli Aparecida Fernandes Mierzva, matrícula nº 121940, 
ocupante do cargo de PROFESSOR (a), Nível G, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com proventos 
de R$ 720,32 (setecentos e vinte reais e trinta e dois centavos) 
mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.

Art. 2º - O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.
Art. 3º - Fica assegurada a percepção de um salário mínimo 
nos termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5616/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o 
que determina o inciso I, do Art. 12 da Lei Complementar Mu-
nicipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40 da CF/88, 
com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 41/2003 
e 70/2012, bem como tendo em vista o que consta no requeri-
mento nº 064/2016 de 12/09/2016,
 

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria por invalidez à servidora So-
nia de Fatima Rocha Lepinski, matrícula nº 93300, ocupante do 
cargo de Servente de Limpeza, Nível 15, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 1.385,11 (um mil trezentos e oitenta e cinco 
reais e onze centavos) mensais e integrais.

Art. 2º - O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 
deoutubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5617/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

R E S O L V E
Art. 1º Designar a servidora Sra. Sebastiana Aparecida Lopes 
de Lima, matrícula nº 11658-0, para desempenhar a função de 
Diretora junto ao CMEI Xarquinho, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, a partir de 03 de outubro de 2016.
   
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 06 de outubro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5618/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o 
que determina a Súmula Vinculante nº 33, Instrução Normativa 
nº 01/2010, alterada pela Instrução Normativa nº 03/2014, am-
bas do MPS, bem como o que consta no processo nº 075/2016 
de 28/09/2016,
 

R E S O L V E
Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
ao servidor Valter Vicente Michalak, matrícula nº 16636-7, ocu-
pante do Cargo de Médico Generalista P. Atendimento, nível 
02, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 4.834,31 (quatro mil oitocentos 
e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), mensais e pro-
porcionais.
 
Art. 2º - O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
outubro de 2016.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5619/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial, 
atendendo ao contido no Processo nº 858056/12 do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e em cumprimen-
to a uniformização da Jurisprudência do TCE/PR constante no 
acórdão nº 2848/16 – Tribunal Pleno, de 23 de junho de 2016,
 

R E S O L V E
Art. 1º Retificar o valor da aposentadoria concedida a Sra.  Le-
onirce Montes, por meio do Decreto nº 4637/2015, que passa a 
vigorar no valor de R$ 898,70 (oitocentos e noventa e oito reais 
e setenta centavos) mensais.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
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Guarapuava, 06 de outubro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5620/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, em especial, 
atendendo ao contido no Processo nº 858056/12 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, e em cumprimento a 
uniformização da Jurisprudência do TCE/PR constante no acórdão nº 2848/16 – Tribunal Pleno, de 23 de junho de 2016,

R E S O L V E
Art. 1º Retificar o valor da aposentadoria concedida a Sra. Inez Marcolina Oliveira da Silva, por meio do Decreto nº 4079/2014, 
que passa a vigorar no valor de R$ 77,23 (setenta e sete reais e vinte e três centavos) mensais.

Art. 2º - Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos termos do artigo 1º § 5º da Lei 10.887/2004.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 06 de outubro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 5627/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização na Lei nº 
2487/2015,

RESOLVE
Art. 1º Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2016, um crédito adicional Suple-
mentar, na importância de R$ 305.122,00 (trezentos e cinco mil cento e vinte e dois reais).

Art. 2º Para cobertura do que se trata o art. 1°, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar os recursos definidos no art. 
43, § 1°, III da Lei n° 4.320/1964, resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações, conforme se especifica:    
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 06 de outubro de 2016.
Guarapuava, 06 de outubro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 681/2016

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

R E S O L V E
Art. 1º Designar os membros, abaixo relacionados, para com-
por Comissão de Avaliação de Desempenho dos Servidores 
Públicos Municipais no estágio probatório e para ascensão 
funcional:

I - Representantes do Poder Executivo:
a) Arion Carlos Moraes Danguy – Técnico em Contabilidae;
b) Emmanuel Andrade de Lima – Técnico de Segurança do 
Trabalho;
c) Helisoéllen Maria Pugsleiy – Oficial Administrativo.

II - Representantes do Sindicato dos Servidores, Funcionários 
Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPP-
MUG:
a)  Altair Angelo dos Santos – Agente Social;
b) Jandira de Lourdes Vanzini – Auxiliar de Enfermagem.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 579/2015 e demais disposições con-
trárias.
Guarapuava, 22 de setembro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 701/2016
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 
nº 2035/2012,

R E S O L V E
Art.1º Prorrogar a autorização da disposição funcional das 
servidoras Cristiane Aparecida Dalposso, matrícula nº 16435-
6, cargo Psicólogo e Regiane Cristina L. de Moraes, matrícula 
nº 16910-2, cargo Assistente Social, abaixo relacionadas, para 
prestarem serviços junto a Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – Fundação Proteção, concedida pela 
Portaria nº 070/2016, até 31/12/2016.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de julho de 2016.
Guarapuava, 04 de outubro de 2016.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 702/2016
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 630/2016, dilação de prazo pelo período de 30 (trin-
ta) dias, a partir de 01 de outubro de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2016.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 04 de outubro de 2016.

DENISE ABREU TURCO
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 703/2016
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 635/2016, dilação de prazo pelo período de 30 (trin-
ta) dias, a partir de 06 de outubro de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 06 de outubro de 2016.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 04 de outubro de 2016.

DENISE ABREU TURCO
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 704/2016
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 - Autorizar o Sr. Nilton Luiz Zaroski, da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social, carteira de 
habilitação nº 00760535034, categoria AB, a dirigir eventual-
mente veículos leves oficiais em razão da necessidade funcio-
nal exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao 
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seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade.

Art.2º - Essa autorização é válida até 31 de dezembro de 2016, 
a contar da publicação desta portaria.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.
Gabinete da Secretária Municipal de Administração de Guara-
puava, em 04 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 706/2016
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei, e em virtude do feriado do dia 02 de novembro 
- Dia de Finados,

RESOLVE
Art. 1º Os profissionais interessados em executar reformas e 
serviços de pintura nos jazigos dos Cemitérios Municipais, de-
verão apresentar-se na Central de Triagem, munidos de cartei-
ra de identidade para o cadastramento.

Art. 2º Para a execução dos serviços, os profissionais deverão 
retirar a autorização na Central de Triagem, mediante o reco-
lhimento das seguintes taxas, por meio de guia emitida pelo 
Departamento de Tributação do Município de Guarapuava:
I. Jardineiras e gavetas: R$ 3,00 (três) cada;
II. Capelas: R$ 5,00 (cinco) cada.
Parágrafo único. Os proprietários que executarem serviços de 
reforma e pintura, em jazigo de sua propriedade, são isentos 
de taxas.

Art. 3º As construções, reparos nos túmulos e serviços de 
pintura, encerram-se no dia 29/10/2016, ficando o período de 
15/10/2016 a 01/11/2016, reservado para limpeza geral.

Art. 4º Fica expressamente proibido o trabalho de menores de 
18 (dezoito) anos.

Art. 5º A comercialização no Dia de Finados somente será 
permitida mediante prévio cadastro junto ao Departamento de 
Alvará do Município de Guarapuava e a uma distância de 10 
(dez) metros dos portões dos Cemitérios, ficando os infratores 
sujeitos às penalidades previstas na Legislação Municipal.

Art. 6º O tráfego de veículos deverá ser interrompido, por me-
dida de segurança, nas vias de acesso aos portões principais 
dos Cemitérios Municipais, no dia 02 de novembro de 2016.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrario.
Guarapuava, 06 de outubro de 2016.

DENISE ABREU TURCO
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 707/2016
A Secretária Municipal de Administração do Município de Gua-
rapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 227 da Lei Complementar Municipal 
nº 060/2016,

RESOLVE
Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a 
presidência do primeiro, para compor uma comissão respon-

sável por conduzir PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLI-
NAR, a fim de apurar supostos ilícitos administrativos, pre-
vistos no Art. 195, § 1º,  Incisos I, II, V, IX,  X, XI e XII, bem 
como, Incisos I, IV, V,VI e XIX, ambos da Lei Complementar nº. 
060/2016 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava, atribuídos ao Servidor JOHNNY DE OLIVEIRA 
MAIA, investida no Cargo de Motorista de Veículos Pesados, 
matrícula nº. 6982-5, estando sujeitos a uma das penalidades 
previstas no artigo 203 do diploma legal citado, conforme le-
vantamento preliminar, apurado pela Comissão de Sindicância, 
instaurada através da Portaria nº 204/16, em virtude de denún-
cia encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde, através 
do Memorando nº. 025/2016 – SMS/GAB:
I  – Francisco Sani  Kramer Pedroso – Cargo: Profes-
sor de 5ª. a 8ª. Série; 
II – Helisoellen Maria Pugsleiy – Cargo: Oficial Administra-
tivo;  
III – Elisabeth Nascimento Lira – Cargo: Enfermeiro.

Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
da publicação, para apresentação do relatório final.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                
Secretaria Municipal de Administração, 06 de outubro de 2016.

DENISE ABREU TURCO
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 708/2016
A Secretária Municipal de Administração do Município de Gua-
rapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 227 da Lei Complementar Municipal 
nº 060/2016,

RESOLVE
Art. 1º - Designar as servidoras, abaixo relacionadas, sob a pre-
sidência da primeira, para compor uma comissão responsável 
por conduzir PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, 
a fim de apurar supostos ilícitos administrativos, previstos no 
Art. 195, § 1º , Incisos I, III, IV,IX,  XIX, bem como, Inciso XVII, 
ambos da Lei Complementar nº. 060/2016 – Estatuto dos Ser-
vidores Públicos do Município de Guarapuava, atribuídos ao 
Servidor NELSON LUIZ KRUSCHESLKI, investida no Cargo 
de Guardião, matrícula nº. 6982-5, estando sujeitos a uma das 
penalidades previstas no artigo 203 do diploma legal citado, 
em virtude de denúncia encaminhada pelo Departamento de 
Transporte e Segurança, através do Memorando nº. 146/2016, 
instruído pelo boletim de ocorrência dos rondas de 17/09/2016:
I - Helisoellen Maria Pugsleiy – Cargo: Oficial Administrativo; 
II – Denise Aparecida Nicolodi, cargo: Superv. Pedagogica ;  
III – Francisco Sani  Kramer Pedroso – Cargo: Professor 
de 5ª. a 8ª. Série.

Art. 2º - A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
da publicação, para apresentação do relatório final.
 
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria Municipal de Administração, 06 de outubro de 2016.

DENISE ABREU TURCO
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 709/2016
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
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Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 634/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (ses-
senta) dias, a partir de 05 de outubro 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, 
retroagindo seus efeitos a 05 de outubro de 2016.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 710/2016
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 373/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (ses-
senta) dias, a partir de 28 de setembro 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, 
retroagindo seus efeitos a 28 de setembro de 2016.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 711/2016
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 613/2016, dilação de prazo pelo período de 90 (no-
venta) dias, a partir de 29 de setembro 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, 
retroagindo seus efeitos a 29 de setembro de 2016.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 712/2016
A Secretária Municipal de Administração do Município de Gua-
rapuava, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que 
lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a pre-
sidência do primeiro, para compor a Comissão Permanente de 
Licitação, no período de 03/10/2016 a 31/12/2016:
I - Abimael de Lima Valentim, matrícula nº 5529-8, lotado na 
Secretaria Municipal de Comunicação;
II - Diego Volff, matrícula nº 17213-8, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Administração;
III - Marcelo Pinto Silva, matrícula nº 16425-9, lotado na Secre-
taria Municipal de Habitação e Urbanismo.

Parágrafo Único. Ficam designados como suplentes os seguin-
tes servidores: 
I - Ricardo Bavaresco Rodrigues, matrícula nº 9690-3, lotado 
na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo;
II - Sodênia Aparecida Ribeiro Hansen, matrícula nº 16530-1, 
lotada na Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 03 de outubro de 
2016, revogando a Portaria nº 618/2015.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 713/2016
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 629/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (ses-
senta) dias, a partir de 31 de outubro 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, 
retroagindo seus efeitos a 31 de outubro de 2016.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 714/2016
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 211/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (ses-
senta) dias, a partir de 28 de setembro 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, 
retroagindo seus efeitos a 28 de setembro de 2016.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 715/2016
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 375/2016, dilação de prazo pelo período de 90 (no-
venta) dias, a partir de 07 de outubro de 2016.

 Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação-
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 716/2016
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 034/2016, dilação de prazo pelo período de 30 (trin-
ta) dias, a partir de 01 de outubro de 2016.

Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2016.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 717/2016
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 374/2016, dilação de prazo pelo período de 90 (no-
venta) dias, a partir de 28 de agosto 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, 
retroagindo seus efeitos a 28 de agosto de 2016.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016.

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
Considerando que foi estabelecido o período de 13 a 15 de 
outubro de 2016, para a realização de mudança do local de 
atendimento do Estacionamento Regulamentado - ESTAR,

RESOLVE
Art. 1º Suspender o expediente referente aos serviços presta-
dos pelo Estacionamento Regulamentado - ESTAR, nos dias 
13 a 15 de outubro de 2016. 

Art. 2º Comunicar que a partir do dia 17 de outubro de 2016 o 
Estacionamento Regulamentado – ESTAR estará atendendo 
em novo local, na Rua Capitão, nº 1913, Centro, antigo Fórum 
Estadual, das 08:00 às 18:00, de segunda a sexta-feira e das 
08:00 às 14:00 aos sábados.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 07 de outubro de 2016. 

Denise Abreu Turco
Secretária Interina de Administração

PORTARIA Nº 719/2016

RESOLUÇÃO Nº 001/2016
O Diretor de Departamento de Pessoal Município de Gua-
rapuava, de acordo com o art. 178 da Lei Complementar nº 
060/2016:

RESOLVE
Art. 1º Fica aberto o processo para contratação de seguro 
de vida em grupo – para os servidores públicos do Município 
de Guarapuava, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob o nº. 76.178.037/0001-76, com sede na Rua Bri-
gadeiro Rocha, nº 2777, Centro, Guarapuava-PR – de acordo 
com os seguintes critérios:

§ 1º Deverão ser entregues 02 (duas) propostas, para um grupo 
de até 3.652 (três mil, seiscentos e cinquenta e dois) servidores 
municipais, contendo o valor individual do prêmio mensal, con-
forme ANEXO I, observando os valores mínimos de cobertura:

I - Proposta 1: cobertura mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), contemplando auxílio funeral no valor de R$ 3.500,00 
(três mil e quinhentos reais); morte natural; morte acidental; 
invalidez permanente total ou parcial por acidente de trabalho; 
invalidez funcional permanente total ou parcial por doença e 
cônjuge na proporção de 50% (cinquenta por cento) do capital;
 
II - Proposta 2: cobertura mínima de R$ 40.000,00 (quarenta mil 
reais), contemplando auxílio funeral no valor de R$ 4.500,00 
(quatro mil e quinhentos reais); morte natural; morte acidental; 
invalidez permanente total ou parcial por acidente de trabalho; 
invalidez funcional permanente total ou parcial por doença e 
cônjuge na proporção de 50% (cinquenta por cento) do capital.

§ 2º Período da vigência da apólice será a partir das 00:00 
(zero horas) do dia 30 de novembro de 2016 até às 00:00 (zero 
horas) do dia 30 de novembro de 2017, podendo ser prorroga-
da por igual período, se for manifestado o interesse da assem-
bleia dos servidores municipais. 

§ 3º O servidor público municipal poderá contratar diretamente 
com a empresa ganhadora cobertura acima da escolhida em 
assembleia dos servidores.
 
Art. 2º O valor do prêmio individual mensal deve ser igual para 
todas as faixas etárias.

Art. 3º Para confecção das propostas o Departamento de Pes-
soal disponibilizará pelo site oficial do Município – http://www.
guarapuava.pr.gov.br/ – as seguintes informações: quantidade 
de servidores, sexo, data de nascimento e servidores afasta-
dos por mais de 90 (noventa) dias.

Art. 4º As propostas deverão ser protocoladas em envelope 
lacrado e de forma individualizada, ANEXO II, com a devida 
identificação da empresa interessada (razão social, CNPJ, en-
dereço e telefone) no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 
de Guarapuava, entre os dias 07 de outubro de 2016 a 03 de 
novembro de 2016, no horário das 12h às 17h e direcionadas 
ao Diretor do Departamento de Pessoal. 

Parágrafo único. A etiqueta do Protocolo Geral deverá ser fixa-
da sobre a aba de abertura do envelope lacrado.

Art. 5º Os envelopes recebidos serão encaminhados ao pre-
sidente do Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos 
e Professores Municipais de Guarapuava - SISPPMUG, para 
que em 24h (vinte e quatro horas) realize assembleia com os 



23/03 de 2015, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  1001 a 07 de outubro de 2016, Veiculação 10/10/16 Ano XIX - Nº 1092 Boletim Oficial do Município -  10

servidores municipais para a escolha da proposta de seguro 
em grupo. 

Parágrafo único. Os envelopes contendo as propostas protoco-
ladas serão obrigatoriamente abertos na presença da assem-
bleia.

Art. 6º Os representantes das empresas interessadas poderão 
estar presentes durante a abertura dos envelopes, sem poder 
se manifestar, devendo se retirar da assembleia após a aber-
tura dos mesmos. 

Art. 7º As propostas em desconformidade com o que prevê 
esta resolução serão desconsideradas.

Art. 8º O Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos e 
Professores Municipais de Guarapuava - SISPPMUG oficial-
mente notificará o Departamento de Pessoal do Município de 
Guarapuava sobre a decisão da qual proposta foi escolhida, 
para que em conjunto tomem as providências cabíveis para a 
contratação da empresa.

Art. 9º Publique-se.
Guarapuava, 05 de setembro de 2016.

Emmanuel Andrade de Lima
Diretor de Departamento de Pessoal

LICITAÇÕES
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 128/2016
A Gerente de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições 
que lhe são inerentes COMUNICA: Que fica PRORROGADA 
A DATA DE ABERTURA do Pregão Presencial - nº 128/2016 
SRP, o qual tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA 
COM POSTO DE 24H TDM. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE, para o dia 27/10/2016 às 09h00, em virtude 
de ALTERAÇÕES NOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO 
TÉCNICA.
Guarapuava, 05 de outubro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 178/2016

OBJETO: Aquisição de computadores. Secretarias Municipais 
de Administração, de Obras, Viação e Serviços Urbanos e de 
Transito e Mobilidade Urbana.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 400/2016
CONTRATADA: MAPPE BRASIL LTDA - EPP
VALOR TOTAL: R$ 30.020,00 (Trinta mil e vinte reais)
VIGÊNCIA: 31-12-2016
DATA DA ASSINATURA: 23/09/2016 (a) Ethel Alita Camargo 
de Oliveira– Gerente de Licitações e Contratos.

PREGÃO PRESENCIAL N° 205/2016
Processo n° 351/2016

TERMO DE ANULAÇÃO PARCIAL
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através 
do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, e com fulcro 

no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, ANULA a fase externa 
do Pregão Presencial  nº 205/2016, a partir da publicação do 
Aviso de Licitação, vez que constatada ilegalidade no certame, 
devendo ser publicado  novo Aviso de Abertura de Licitação.
Fica concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifesta-
ção de contraditório e ampla defesa aos licitantes, em confor-
midade com o Artigo 49, Parágrafo 3º. e Art. 109 inciso I, alínea 
“c” da Lei n° 8666/93.
Guarapuava, 05 de outubro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O DE REPUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 205/2016

EXCLUSIVO PARA ME E EPP
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 205/2016 – PRESENCIAL 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS EM BLOCOS, PARA 
CONTROLE GERAL DO USO DE ESPAÇO URBANO POR 
VEÍCULOS MOTORIZADOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTES. 
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 Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 31/10/2016.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 31/10/2016.
PREGOEIRO: Matheus Frighetto
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
-feira das 13h às 17h00.
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, 05 de outubro de 2016.
PUBLIQUE-SE.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 61/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 398/2016
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços com o fornecimento de ferramenta de controle de 
internet. instalação, configuração e treinamento. Contratação 
Emergencial. Secretaria Municipal de Finanças.
A Gerente de Licitações e Contratos no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 e com 
base no Artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e alterações posterio-
res, bem como pareceres da Procuradoria do Município n.º 
1691/2016 e autorização da Gerente de Compras, RATIFICA a 
Dispensa de Licitação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
para a contratação da empresa SETI SEGURANÇA E TEC-
NOLOGIA NA INTERNET LTDA - ME inscrita no CNPJ de nº 
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05.348.924/0001-05.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 05 de outubro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

REPUBLICAÇÃO DE AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 10/2016

O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do De-
partamento de Licitações e Contratos, devidamente autoriza-
do, torna público que fará realizar a Licitação a seguir:
MODALIDADE: Concorrência Pública nº 10/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1, 
COM 1.510,23M2, NA VILA COLIBRI – ALTO CASCAVEL, 
COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPRO-
MISSO PAC2 6788/2013, CONFORME PROJETOS, PLANI-
LHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 11 de Novembro de 2016 até às 09h00min, no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 11 de Novembro de 
2016 às 09h30min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link editais de licitações, a partir do dia 10 de 
outubro de 2016.
Guarapuava, 06 de outubro de 2016. 
PUBLIQUE-SE

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Presidente da Comissão de Licitações

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 10/2016 
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, conforme 
parecer jurídico n° 1793/2016 emitido pela Procuradoria Geral 
do Município e ainda, autorização de anulação parcial emitida 
pela Gerência do Departamento de Compras,  torna público a 
ANULAÇÃO parcial, ou seja, de toda a fase externa  da Con-
corrência Pública nº 10/2016,  com fulcro no art. 49 da Lei Fe-
deral nº 8.666/93, devendo ser publicada nova data para aber-
tura do certame.
Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da data da 
publicação, para contraditório e ampla defesa.
Guarapuava, 06 de outubro de 2016.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 233/2016

EXCLUSIVO 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 233/2016 – ELETRÔNICO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AGRÍCOLAS, PARA 
PROJETOS COMUNITÁRIOS DE EDUCAÇÃO AMBIEN-
TAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO DE N.º 
801206/2014 - FNMA. SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE.
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, Decreto Municipal n° 
1168/2006, e Lei Complementar nº 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até as 08h45min 
do dia 28/10/2016.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00min 
do dia 28/10/2016.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
-feira, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link “editais de licitações”.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 06 de outubro de 2016.
PUBLIQUE-SE.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 234/2016

EXCLUSIVO 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 234/2016 – PRESENCIAL 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CONFECÇÃO DE TOLDO PARA ESTACIONAMENTO. SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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, Decreto Municipal n° 
1168/2006, e Lei Complementar nº 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 13h45 até 
às 13h59 do dia 28/10/2016.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00 do 
dia 28/10/2016.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
-feira, das 13h às 17h00.
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, 06 de outubro de 2016.
PUBLIQUE-SE.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
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A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 235/2016

EXCLUSIVO 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 235/2016 – PRESENCIAL 
OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO 
ELETRÔNICO. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
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, Decreto Municipal n° 
1168/2006, e Lei Complementar nº 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 01/11/2016.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 01/11/2016.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
-feira, das 13h às 17h00.
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, 06 de outubro de 2016.
PUBLIQUE-SE.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL Nº 236/2016

EXCLUSIVO 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 236/2016 – PRESENCIAL 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO. SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. 
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, Decreto Municipal n° 
1168/2006, e Lei Complementar nº 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 13h45 até 
às 13h59 do dia 01/11/2016.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00 do 
dia 01/11/2016.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
-feira, das 13h às 17h00.
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, 06 de outubro de 2016.
PUBLIQUE-SE.

ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE FINANÇAS

EXTRATO DE INDENIZAÇÃO
023-2016

CREDOR: T.M. de ARAÚJO – ME.
CNPJ: 19.988.744/00001-94
OBJETO: Confecção e impressão do Boletim Oficial do Mu    
nicípio.
VALOR: R$43.500,00 (quarenta e três mil e quinhentos re-
ais).  
PROCESSO: Indenização pelo pagamento de serviços de   
confecção e Impressão do Boletim Oficial do Município.
PARECER JURÍDICO: Número 1687/2016 folhas 43 a 60.
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório  
019/2016 (portaria nº 141/2014), folhas 61 a 68.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 
26    de setembro 2016, folha 69.

A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
Art. 1º – Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 021/2016, dilação de prazo por 30 (trinta), a partir 
de 26 de setembro de 2016.
 
Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a Comissão deverá 
apresentar relatório final.

Art. 3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a 25 de agosto de 2016.
Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 28 de setembro de 2016.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

FUNDAÇÃO PROTEGER

PORTARIA Nº 058/2016

PORTARIA Nº 059/2016
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
Art. 1º – Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 039/2016, dilação de prazo por 30 (trinta) dias, a 
partir de 29 de setembro de 2016. 

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos legais a partir de 29 de setembro 
de 2016.
Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial 
da Juventude e Infância, em 05 de outubro de 2016.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 060/2016
A Presidente Interina da Fundação de Proteção da Juventude 
e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guara-
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puava, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe 
são conferidas por Lei e considerando a necessidade de unifor-
mizar os procedimentos relativos às justificativas de ausência 
de trabalho, mediante apresentação de atestados médicos,

RESOLVE
Art. 1 - Normatizar a apresentação de atestados médicos/
odontológicos e demais documentos que caracterizam afasta-
mento do trabalho por situações de saúde dos servidores pú-
blicos da Fundação Proteger, como: declaração de consulta 
médica, realização de exame médico, declaração de sessão 
de fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia, acidente de traba-
lho, doação de sangue, licença médica, licença maternidade, 
licença por motivo de doença em pessoa da família do servidor 
conforme Art. 116, da Lei nº 060/2016:

Art. 2 - O atestado médico e os outros documentos citados 
no artigo anterior são parte integrante do ato médico sendo 
seu fornecimento direito inalienável do paciente e implica em 
documento comprobatório e relevante para a vida profissional 
do servidor.

Art. 3 - Os documentos relacionados no Art. 1 devem ser apre-
sentados em documento original, sem rasuras e conter:
I - nome e endereço da clínica, hospital ou consultório;
II - nome completo e legível do servidor;
III - data e horário de consulta;
IV - tempo de dispensa concedida ao servidor, por exten-
so e numericamente;
V - diagnóstico codificado, conforme Código Internacio-
nal de Doenças - CID;
VI - assinatura do médico ou odontólogo sobre o carimbo 
na qual conste nome completo e registro no respectivo Conse-
lho Profissional;

§ 1 - feriados e finais de semana são contados rigorosamente 
para a finalidade de abono e, também, como dias de licença.
§ 2 - O período de afastamento será contado incluindo-se a 
data de emissão do atestado, mesmo quando emitido em sá-
bado, domingo ou feriado.
§ 3 - A declaração de comparecimento de consulta e/ou exame, 
além dos requisitos acima deve conter data, hora e tempo de 
execução do procedimento.
§ 4 - O sigilo sobre laudo e atestado médico será respeitado, 
conforme estabelece o Código de Ética Médica.

Art. 4 - O Departamento de Pessoal tendo ciência de que o 
servidor exerce outra atividade remunerada durante o período 
da licença, deverá providenciar nova inspeção médica, na qual 
deverá ser demonstrado que o exercício de tal atividade remu-
nerada é compatível com a restrição médica que deu origem 
ao afastamento do cargo do Município, sob pena de cancela-
mento da licença para tratamento de saúde.

Art. 5 - A declaração de comparecimento na consulta e/ou exa-
me para efeito de abono de falta será válida somente para o 
período declarado no próprio documento.

Art. 6 - Todos os afastamentos por incapacidade para as ocu-
pações habituais laborativas, somente serão admitidos como 
justificativa, após o servidor ou outra pessoa por ele designa-
do, apresentar o atestado médico no prazo de 24 (vinte e qua-
tro) horas a contar da emissão do mesmo até a entrega ao RH 
da Fundação Proteger. Caso o atestado exceda 3 (três) dias, 
o mesmo será encaminhado ao Departamento de Pessoal do 
Município, para que assim seja designada a data da realização 

de pericia médica a ser efetuada por médicos credenciados 
pelo Município designado em portaria própria.

Parágrafo único - Caso o prazo para entrega coincida com final 
de semana ou feriado, o servidor deverá entregar no primeiro 
dia útil subsequente.

Art. 7 - A apresentação do segundo atestado no mês, inde-
pendentemente do número de dias de afastamento contido no 
mesmo, sujeitará o servidor a perícia médica, com observância 
dos procedimentos estabelecidos no caput do artigo 6º desta 
Portaria, a partir do segundo atestado.

Art. 8 - O início da dispensa deverá coincidir, obrigatoriamente, 
com os registros médicos relativos à doença ou ocorrência que 
determinou a incapacidade.

Art. 9 - O atestado de doação de sangue somente será válido 
se não for contra o indicado no Art. 164 das Concessões da Lei 
nº 060/2016, que indica que para doação voluntária de sangue 
sem qualquer prejuízo, o servidor poderá ausentar-se do servi-
ço por 01 (um) dia, por ano, se devidamente comprovado. 

Parágrafo único - Efetivada a perícia, o Departamento de Pes-
soal do Munícipio remeterá o processo ao RH da Fundação 
Proteger para decisão do mesmo.

Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroa-
gindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2016 e revogan-
do as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juventu-
de e Infância – Fundação Proteger, em 07 de outubro de 2016.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente Interina da Fundação Proteger

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 30/2016
INEXIGIBILIDADE N.º 01/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA CAPACITAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE 
ATUARA JUNTAMENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
DESTA FUNDAÇÃO s.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial a Juventude 
- Proteger.
CONTRATO N.º 30/2016
CONTRATADA: INSTITUTO FAZENDO HISTORIA
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de execu-
ção constante na Cláusula Sexta do Contrato 30/2016, de-
corrente da INEXIGIBILIDADE 01/2016, que tem por objeto 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CA-
PACITAÇÃO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR QUE ATUARA 
JUNTAMENTE AO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DESTA 
FUNDAÇÃO”, até a data de 10/12/2016 com fulcro no artigo 
57, inciso II do § 1º, da Lei Federal n.º 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2016 - LIDIANE DE CÁSSIA 
MARTINS ANDRADE VATRIN – PRESIDENTE INTERINA                                                          
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RESULTADO DE JULGAMENTO 
PREGÃO PRESENCIAL N. 037/2016 - Licitação realizada em 

30/09/2016 – 14h00mim
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão 
Presencial nº 037/2016, destinado ao registro de preços para 
eventual aquisição de roçadeiras e cortadores de grama, para 
suprir as necessidades do departamento de praças e par-
ques da SURG, tendo transcorrido todas as fases de lances 
e de análise dos documentos de habilitação; observados os 
preceitos do Decreto Municipal n. 1168/2006 e Lei Federal n. 
10.520/2002 e 8.666/1993; declaro CLASSIFICADAS e HABI-
LITADAS as empresas discriminadas a seguir, relacionando-as 
com o respectivo item:
Lote 1 – Item 01
EMPRESA: FABIO CRESTANI - ME, inscrita no CNPJ sob o 
nº 07.418.211/0001-98: 

SURG

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VAL. UNIT VAL. 
TOTAL

1 12 unid ROÇADEIRA profissio-
nal nova sem uso, com 
motor 2 tempos a gaso-
lina, com capacidade 
cilindrada mínima de 
41 cm3, potência míni-
ma de 2 HP, volume do 
tanque de combustível 
de 0,90 litros, peso má-
ximo de roçadeira sem 
acessórios de 7,8KG, 
cabo para duas mãos, 
sistema antivibratório. 
Deve acompanhar a 
roçadeira: cinto de sus-
tentação, lâmina 3 pás, 
cabeçote de Nylon e 
jogo de ferramentas.

1.880,00 R$   
22.560,00

Lote 1 – Item 02
EMPRESA: TOMAZELI COMERCIO DE IMPLEMEN-
TOS AGRICOLAS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.580.108/0001-99: 

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VAL. UNIT VAL. 
TOTAL

02 02 unid CORTADOR DE GRA-
MA MANUAL A GA-
SOLINA , 4 rodas, com 
potência superior a 7 
HP, cilindrada mínima 
161 cm3, motor tipo 4 
tempos , capacidade 
de tanque de 1 litro , 
capacidade de óleo no 
caráter de 0,600ml, com 
faixa de corte superior a 
52cm, com sistema de 
coleta , descarte e re-
ciclagem sendo a saída 
pela lateral, com peso 
máximo de 28KG.

1.540,00 R$   
3.080,00

Valor total da Licitação: R$ 25.640,00 (vinte e cinco mil seis-
centos e quarenta reais)
À vista do presente resultado, submeto o processo à análise da 
autoridade superior. Guarapuava, 03 outubro de 2016. PAULO 
CEZAR TRACZ - Pregoeiro Oficial da SURG

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL 037/2016

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição roçadei-
ras e cortadores de grama, para suprir as necessidades do de-
partamento de praças e parques da SURG.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO 

PRESENCIAL n° 037/2016, 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 às empresas e com os valores abaixo 
descritos:
Lote 1 – Item 01
EMPRESA: FABIO CRESTANI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
07.418.211/0001-98: 

ITEM QUANT UNID descrição VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL R$

01 12 UNID ROÇADEIRA pro-
fissional nova ...

1.880,00 22.560,00

Lote 1 – Item 02
EMPRESA: TOMAZELI COMERCIO DE IMPLEMEN-
TOS AGRICOLAS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.580.108/0001-99: 

ITEM QUANT UNID descrição VALOR 
UNIT

VALOR 
TOTAL 
R$

02 02 UNID CORTADOR de grama 
manual a gasolina

1.540,00 3.080,00

Valor total da Licitação: R$ 25.640,00 (vinte e cinco mil 
seiscentos e quarenta reais)
Guarapuava, 05 de outubro de 2016. FERNANDO DAMIANI - 
Diretor Administrativo da SURG

ADITIVO CONTRATUAL
1.º Termo Aditivo de especificação do objeto/prazo do contrato 
149/2015 oriundos do pregão nº. 035/2015, celebrado entre a 
COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUA-
RAPUAVA - SURG e a empresa GREEN CARD S/A – REFEI-
ÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS.
Em conformidade com o disposto o artigo nº 57 § 1º II, artigo 79 
§ 5º e artigo 65 §1º “a”, da Lei 8.666/93
Alteração: Acréscimo referente ao valor disponibilizado no car-
tão ao funcionário
Vigência: 10 (dez) meses:
Data: 27 de setembro de 2016.

CÂMARA

TERMO ADITIVO
Primeiro termo aditivo ao Contrato nº 006/2016

Ref. Pregão Presencial 013/2016

Câmara Municipal de Guarapuava, Poder Legislativo Munici-
pal, com sede na Rua Pedro Alves, nº 431, Centro, Estado do 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 77.774.495/0001-30, 
neste ato representado por seu Presidente, o Sr. João Carlos 
Gonçalves, a seguir denominado CONTRATANTE. De outro 
lado, a Empresa C. K. YOKOTA MÓVEIS-ME, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 04.340.669/0001-83, com endereço profissional 
na Rua Alcione Bastos, 1075- Alto da XV, no município de 
Guarapuava/PR, neste ato representada pelo seu proprietário 
o Sr. Chistian Kehdi Yokota, portador da cédula de identidade 
nº 6.022.417-0 e inscrito no CPF sob o nº 726.439.609-63, po-
dendo ser encontrado no endereço profissional acima descrito, 
doravante denominada CONTRATADA,  tem entre si , justo e 
avençado, e celebram, por força do presente instrumento e em 
conformidade com o disposto no art. 65 Caput, inciso  II, da lei 
8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada; o presente TERMO 
ADITIVO DE CONTRATO, mediante as seguintes cláusulas e 
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
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CLAUSULA TERCEIRA – DO PRAZO

3.1. Fica aditivado o prazo inicialmente previsto por mais 15 
(quinze) dias consecutivos.

CLAUSULA QUINTA - Permanecem inalteradas as demais 
clausulas e condições do contrato original citado no preambulo 
deste termo aditivo, firmado em 06 de setembro de 2016.

CLÁUSULA  SEXTA — DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo Aditivo de Contrato será publicado no Bole-
tim Oficial do Município de Guarapuava, na forma de extrato, 
nos termos do artigo 61, §  único , da Lei 8.666/93, atualizada. 

CLÁUSULA QUARTA — DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do instru-
mento original.

CLAUSULA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Permanecem em pleno vigor as demais cláusulas e condições 
do Contrato inicial não alterados pelo presente. Por estarem às 
partes de acordo com as disposições ora estipuladas, assinam 
o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual forma e 
teor, para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos, na 
presença de 02 (duas) testemunhas.

Guarapuava, 20 de setembro de 2016.
  

__________________________
João Carlos Gonçalves

Presidente

-------------------------------------------------------------
C.K. Yokota Móveis – ME

CNPJ nº 04.340.669/0001-83
Chistian Kehdi Yokota
CPF nº 726.439.609-63

TESTEMUNHAS
Nome__________________________________  

Rg_____________________________________

Nome__________________________________   
 
Rg_____________________________________

ITEM QUANTIDADE DESCRIÇÃO

I 01 UNIDADE Balcão medindo 350x77,5x57cm, 
em MDP 25mm nas cores Karamell, 
contendo 02 atendimentos, sendo 
01 adaptado para cadeirante, com 
balcão para equipamentos contendo 
01 gaveta e nichos para 02 compu-
tadores e balcão com 02 portas com 
puxador perfil em alumínio. Banca-
da alta para atendimento, medindo 
270x105x40cm em MDP 50mm  na 
cor Real, contendo painel frontal du-
plo, filetado com réguas em 25mm.
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