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Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2543/2016

Nº 1155

Ano XXIII

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI COMPLEMENTAR N° 073/2017
Altera a redação do caput Art. nº 14 da Lei Complementar nº
12/2004, revogando a Lei nº 2571/2016.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O caput do art. 14 da Lei Complementar nº 12/2004
passa vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14. O segurado, quando acometido de tuberculose ativa,
alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença
de Parkinson, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante),
síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina
especializada), hepatopatia grave, esclerodermia sistêmica,
doença de raynaud, osteogênese imperfeita (ossos de vidro)
e doença de Creutzfeldt-Jakob ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional indicada na Portaria nº
1339/1999 e suas alterações, do Ministério da Saúde, que o
invalide para a função que vinha exercendo perante o Município, terá direito ao auxílio doença ou a aposentadoria integral.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, alterando a redação do caput do art. 14 da Lei Complementar nº
12/2004 e revogando a Lei nº 2571 de 1º de setembro de 2016.

referentes aos incisos I, II, III e IV do artigo segundo desta lei.
Parágrafo único. Fica permitido, a cada escola, organizar atividades pedagógicas e extraclasse que julgar necessário utilizando suporte do Município e/ou estrutura e recursos próprios.
Art. 4º Poderá o Município convidar outros órgãos e entidades
públicas, privadas ou sem fins lucrativos para dar suporte e/ou
contribuir com conteúdo para a SEMACE.
Parágrafo único. O suporte e contribuição citados neste artigo
serão exclusivamente de iniciativa voluntária.
Art. 5° O Município ofertará a SEMACE, de modo alternado,
a cada ano, em três meses possíveis: junho (referência a 5 de
junho, Dia Mundial do Meio Ambiente), setembro (referência a
25 de setembro, Dia Nacional do trânsito), outubro (referência
a 4 de outubro, Dia Mundial de Proteção Animal).
Art. 6º Deverá o Município divulgar as atividades da SEMACE,
utilizando estrutura da Comunicação Social, mídias e redes
sociais da Prefeitura Municipal de Guarapuava e incentivando
a repercussão na imprensa com avisos de pautas e releases
produzidos pela Secom (Secretaria de Comunicação Social).
Art. 7° Esta lei será regulamentada, no que couber, pelo Poder
Executivo e entrará em vigor na data de sua publicação oficial.
Guarapuava, 25 de abril de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Guarapuava, 08 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI N° 2615/2017
Inclui no calendário oficial do Município de Guarapuava-PR, a
SEMANA CIDADÃ NAS ESCOLAS, na Rede Municipal de Ensino, denominada SEMACE.
Autores: Danilo Dominico, Luiz Juraski, Pedro Luiz Moraes, Aldonei Luis Bonfim e Germano Toledo Alves
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no calendário oficial do município de Guarapuava-PR, a SEMANA CIDADÃ NAS ESCOLAS, da Rede
Municipal de Ensino, denominada “SEMACE”.
Art. 2º A SEMACE tratará dos seguintes temas:
I - Conscientização no trânsito;
II - Cuidados e proteção aos animais;
III - Preservação do meio ambiente e recursos naturais;
IV - Preservação do patrimônio, espaços e recursos públicos.
Art. 3º Deverá o Município, a cada ano, organizar a SEMACE nas escolas municipais oferecendo material impresso, palestras, teatros, atividades extraclasse, passeios, entre outras
ações educativas de conscientização que julgar necessário,

LEI N° 2616/2017
Institui o "MAIO AMARELO" para conscientização e educação
em defesa da vida e da segurança no trânsito no âmbito do
Município de Guarapuava, e dá outras providências.
Autor: Pedro Luiz Moraes
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no Município de Guarapuava a ação de
conscientização e educação em defesa da vida e da segurança
no trânsito, denominada de "Maio Amarelo", a ser comemorada
anualmente durante o mês de maio, do dia 1º ao dia 31.
Parágrafo Único. O símbolo da ação aludida no caput deste
artigo será "um laço" na cor amarela.
2º No mês "Maio Amarelo" fica o Poder Público autorizado a
estabelecer parcerias com entidades da sociedade civil, órgãos públicos e a iniciativa privada, com o objetivo de realizar
ações e movimentos de conscientização no trânsito, além de
atividades educativas e preventivas visando à defesa da vida
e o fomento à participação da população num trânsito seguro
e saudável.
Art. 3º O mês de maio, ao ser comemorado anualmente a campanha "Maio Amarelo", passa a integrar o calendário oficial de
Datas e Eventos do Município de Guarapuava.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei corre-
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rão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado da data
de sua publicação.
Guarapuava, 25 de abril de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI N° 2617/2017
Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Guarapuava a Festa Junina e Festival de Música Dom Bosco (FEMUS).
Autor: Germano Toledo Alves
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Guarapuava a Festa Junina e Festival de Música Dom Bosco (FEMUS), que será realizada na primeira quinzena de junho de cada ano.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 25 de abril de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETOS
DECRETO N° 6042/2017
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DECRETO N° 6046/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar, o servidor Luiz Claudio Paiola, nomeado pelo
Decreto nº 5482/2015, cargo Diretor de Departamento, lotado
na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, a partir de
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21 de maio de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 17 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6047/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar, a servidora Priscilla Bortolini Plazzi de Oliveira, nomeada pelo Decreto nº 5827/2017, cargo Diretor de
Departamento, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, a partir de 22 de maio de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 17 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6055/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 369/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração,
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria
nº 243/2015, ao servidor Marizeli Marcondes de Andrade, cargo Auxiliar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de
Saúde, a partir de 15 de maio de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DECRETA
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora Suzamara de Paula,
nomeada pelo Decreto nº 3156/2013, cargo Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a
partir de 15 de maio de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 15 de maio de 2017.
Guarapuava, 18 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6058/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Fica convocada a 2ª Conferência de Educação do Município de Guarapuava, a ser realizada no dia 19 de junho de
2017, sob a Presidência da Secretária Municipal de Educação
e Cultura Sra. Doraci Senger Luy, conforme estabelecido no
Regimento Interno anteriormente aprovado.
Art. 2º A 2ª Conferência de Educação do Município de Guarapuava desenvolverá seus trabalhos a partir do tema central:
"Engajamento na avaliação e monitoramento do Plano Municipal de Educação”, sob coordenação da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura e do Conselho Municipal de Educação
de Guarapuava.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de maio de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 372/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o servidor, Leonides Ferreira da Silva, CNH
nº 01741697081, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação, a dirigir, eventualmente, veículos leves oficiais em
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura
do termo de responsabilidade, com validade até 31 de agosto
de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 372/2017, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
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Guarapuava-PR, __________ de ______________ de_______
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 373/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de agosto de 2017:
I – Benjamin Manoel dos Santos – Carteira de Habilitação nº
02369205269;
II – Gilson Luis Ferreira Padilha - Carteira de Habilitação nº
01646940201;
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 373/2017, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR,_________de____________ de ___________
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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PORTARIA Nº 374/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o servidor, Marcos Aurélio de Lima, CNH nº
00438436949, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a dirigir, eventualmente, veículos leves oficiais em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições
inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade, com validade até 31 de agosto de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 374/2017, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, ________ de_____________ de _________
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 375/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o servidor, Ari Marcos Bona , CNH nº
00898833871, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, a dirigir, eventualmente, veículos leves oficiais em razão da necessidade funcional exigida pelas
responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade, com validade
até 31 de dezembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Guarapuava, 15 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 375/2017, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR_____ de ______________ de____
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 376/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para exercer a função de Supervisores Designados, durante o ano letivo
de 2017.
I.Escolas Municipais:
ESCOLAS

SUPERVISORAS

Esc. Munic. Abílio Fabriciano de Oliveira

Angela Maria Cavalheiro
Bonfin

Esc. Munic. Antonio Lus- Sandra Pimpão Mello
tosa de Oliveira
Carollo
Maria Natalina Haag Siqueira
Daniela Buch Zavadski
Esc. Munic. Benedita
dos Santos

Jussara de Fátima Abdala

Esc. Munic. Capitão
Wagner

Élin Miriane Matoso
Maria Luciane Costa

Esc. Munic. Carlita G.
Pupo

Rosangela Ritta Dalle Laste de Oliveira

Esc. Munic. Carmen
Teixeira Cordeiro

Franciele Regina Keinert
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Esc. Munic. Conrado G.
de Oliveira

Cristiani de Cácia Muller

Esc. Munic. Dom Bosco

Monica Cristina Menon
Follador
Cátia Maria de Souza
Araújo

Esc. Munic. Elcídia de
Santa Maria Pereira

Gisele Maria de Cristo dos
Santos

Esc. Munic. Enoch Tavares

Dirce Maceno Dreviski

Esc. Munic. Francisco
Contini

Marizel Karen Morais de
Campos
Romilda Grube Cecato

Esc. Munic. Francisco
Peixoto de L. Werneck

Josiane Alves de Almeida
Bertão

Esc. Munic. Gabriel
Hugo Rios

Rita de Cassia Lustosa da
Silva

Esc. Munic. General
Eurico Dutra

Francieli Milano Passaglia
Leal Silva

Esc. Munic. Hildegard
Burjan

Carla da Aparecida Fernandes

Esc. Munic. Hipólyta
Nunes de Oliveira

Adriana Ananias Zevenez
Ivanete Oliveira da Silva

Esc. Munic. Iná Ribas
Carli

Maria Luíza Pedroso Hiller
Pamela Luy

Esc. Munic. Irene Guima- Terezinha Aparecida Marães Pupo
chado
Esc. Munic. Julieta Anciutti

Franciele Ploger de Souza

Esc. Munic. Lídia Curi

Ana Maria Peterlini

Esc. Munic. Luíza Pawlina

Maria Bueno Ribeiro

Esc. Munic. Manoel Moreira de Campos

Simone Miotto

Esc. Munic. Maria de
Jesus Taques

Marisa Bileck

Esc. Munic. Padre Estanislau Cebula

Marcia Rodrigues Edling
Janete W. Mattos Leão

Esc. Munic. Pedro itararé

Geruze Aparecida deToledo Siqueira

Esc. Munic. Princesa
Izabel

Gerli Aparecida Correia
Rodrigues

Esc. Munic. Professor
Maack

Eleni Alves da Costa
Vanilce de Fátima BulKovski Wichinoski

Esc. Munic. Raul Henrique Lupattelli

Sandra Kondas

Esc. Munic. Roberto
Cunha e Silva

Rosi Maria de Souza
Meri Terezinha Beckers

Esc. Munic. Ruy Marques

Romilda Pereira Lins

Esc. Munic. Santa Cruz

Regina de Fátima Souza
Camargo

Esc. Munic. São Pedro

Andreia Cristina dos S.
Ribas
Jaqueliane aparecida Ramos Banczek
Maria Mistarda Pereira
Passos
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Esc. Munic. Silvanira L.
Penha

Larissa Camargo de Andrade

Esc. Munic. Sofia Horst

Vania Gracielli Cordeiro

Esc. Munic. Vila Palmira

Silvia Letícia Anciutti
Vanusa Frigeri Lopes
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II.CMEIS
CMEIS

SUPERVISORAS

Centro Municipal de Educação Infantil Acyr Loures
Pacheco

Salete Maria de Lima

Centro Municipal de Educação Infantil Boqueirão

Silvane Menzel

Centro Municipal de Educação Infantil João Paulo

Lucimari Santos Korzume

Centro Municipal de Educação Infantil Julita Julia

Tatiana Esser

Centro Municipal de Educação Infantil Lagoa Dourada

Suzana Terezinha Rocha
Paidosz

Lar Escola

Deise Ane de Chagas R.
Scalabrin

Centro Municipal de Educação Infantil Laura Pacheco

Maristela Liczibisnki
Batista

Centro Municipal de Educação Infantil Morro Alto

Paula Caroline Milla

Centro Municipal de Educação Infantil O Mundo da
Criança - Palmeirinha

Elida Sauer Nascimento

Centro Municipal de Educação Infantil Primavera

Rozi Terezinha Fernandes

Centro Municipal de Educação Infantil Rebouças

Marília Dalla Vecckia
Kaczmarek

Centro Municipal de Educação Infantil Repinho

Daniele Fatima Martinez
Cury

Centro Municipal de Educação Infantil Santa Terezinha

Lílian Pires Machado
Rosa

Centro Municipal de Educação Infantil São Cristovão

Giane Maria Bernardim
dos Anjos

Centro Municipal de Educação Infantil Vila Bela

Ozimara Pereira de
Cristo

Centro Municipal de Educação Infantil Vitória

Sandra Regina Bassani

Centro Municipal de Educação Infantil Xarquinho

Jozeli Terezinha Hart

Art. 2º Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 377/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Saúde, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de
agosto de 2017:
I – Altair Angelo dos Santos – Carteira de Habilitação nº
00956399590;
II – Rodrigo Cordova Silva - Carteira de Habilitação nº
01413959930.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 377/2017, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, ________ de_____________ de _________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 379/2017
A Secretária Municipal de Administração do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal
nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a presidência da primeira, para compor uma COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, a fim de apurar supostos ilícitos administrativos,
apontados no Parecer Jurídico Nº 2113/2016, emitido pela Procuradoria Geral do Município, cometidos por servidor público,
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pela aquisição de serviços de aluguel, junto a Sra. HELENA
LANZINI LOSSO, sem a devida cobertura contratual:
I-Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
II - Juliana de Fátima Mores– Cargo: Oficial Administrativo;
III - Arion Carlos Moraes Danguy– Cargo: Técnico em Contabilidade.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 380/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar, o servidor, José Anselmo Correa, CPF nº
596.197.839-72, lotado na Secretaria Municipal de Administração – Departamento de Patrimônio, a dirigir, eventualmente, veículos leves oficiais em razão da necessidade funcional
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade, com
validade até 30 de junho de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 380/2017, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR,_________de__________de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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PORTARIA Nº 381/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria de Habitação e Urbanismo - Departamento Habitacional, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de
Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao
seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade
anexo, com validade até 31 de agosto de 2017:
I – José Edilson Silvério – Carteira de Habilitação nº
01886824908;
II – Luis Carlos Domenico - Carteira de Habilitação nº
02360844485;
III – Marcelo Machado – Carteira de Habilitação nº 03936811076;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 17 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 381/2017, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, _______ de______________ de __________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 382/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º - Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria de Habitação e Urbanismo - CEPLUG, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapuava,
eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo,
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mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com
validade até 31 de agosto de 2017:
I – Fabiano Ferreira Silva – Carteira de Habilitação nº
04829379200;
II – Felipe Oliveira Manchur - Carteira de Habilitação nº
05313479165.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 17 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 382/2017, declaro que estou ciente das disposições
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, ______ de __________ de _________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 386/2017
A Secretária Municipal de Administração do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal
nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a presidência da primeira, para compor uma COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, a fim de apurar supostos ilícitos administrativos,
apontados no Parecer Jurídico Nº 09/2017, emitido pela Procuradoria Geral do Município, cometidos por servidor público,
pela aquisição de serviços de aluguel, junto a EMPRESA IMPERIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sem a
devida cobertura contratual:
I-João Adeilson de Siqueira Ferreira – Cargo: Auxiliar de Saúde
Bucal;
II-Vilma Aparecida Machado– Cargo: Oficial Administrativo;
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III - Denise Aparecida Nicolodi – Cargo: Superv. Pedagogica.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da
publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

LICITAÇÕES
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 258/2016
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Quadras Sintéticas.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: Real Telas Comércio de Telas e Arames Ltda.
OBJETO ADITIVO:
1. Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato em epigrafe, decorrente da Tomada de Preço 14/2016, - Lote 01”, por 90
(noventa) dias a contar da data de 15/05/2017 a 13/08/2017, e
2. Fica prorrogado prazo de vigência do contrato em epigrafe
em mais 90 (noventa) dias da data de 24/06/2017 até a data de
22/09/2017.
3. Fica Suprimido os valores previstos na planilha inicial, correspondente ao percentual aproximado de 1,12% (um virgula
doze por cento) no montante de R$ 1.993,60 (um mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos)
4. Fica acrescido aproximadamente o percentual de 5,04%
(cinco virgula zero quatro por cento) referente à execução da
obra, perfazendo o valor total de R$ 8.995,84 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais oitenta e quatro centavos),
DATA ASSINATURA: 15/05/17 –
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 259/2016
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Quadras Sintéticas.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: Real Telas Comércio de Telas e Arames Ltda.
OBJETO ADITIVO:
1. Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato em epigrafe, decorrente da Tomada de Preço 14/2016, - Lote 02”, por 90
(noventa) dias a contar da data de 15/05/2017 a 13/08/2017.
2. Fica prorrogado prazo de vigência do contrato em epigrafe
em mais 90 (noventa) dias da data de 24/06/2017 até a data de
22/09/2017.
3. Fica suprimido os valores previstos na planilha inicial, correspondente ao percentual aproximado de 1,12% (um virgula doze
por cento) no montante de R$ 1.993,60 (um mil novecentos e
noventa e três reais e sessenta centavos
4. Fica acrescido aproximadamente o percentual de 5,04%
(cinco virgula zero quatro por cento) referente à execução da
obra, perfazendo o valor total de R$ 8.995,84 (oito mil novecentos e noventa e cinco reais oitenta e quatro centavos),
DATA ASSINATURA: 15/05/17 –
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 260/2016
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Quadras Sintéticas.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: Real Telas Comércio de Telas e Arames Ltda.
OBJETO ADITIVO:
1. Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato em epigrafe, decorrente da Tomada de Preço 14/2016, - Lote 03, por 90
(noventa) dias a contar da data de 15/05/2017 a 13/08/2017,
com fundamento no art. 57, incisos I, III e IV do §1º da Lei
8.666/93.
2. Fica prorrogado prazo de vigência do contrato em epigrafe
em mais 90 (noventa) dias da data de 24/06/2017 até a data
de 22/09/2017.
3. Fica suprimido os valores previstos na planilha inicial, correspondente ao percentual aproximado de 0,84% (zero virgula
oitenta e quatro por cento) no montante de R$ 2.338,40 (dois
mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta centavos).
4. Fica acrescido aproximadamente o percentual de 4,26%
(quatro virgula zero vinte e seis por cento) referente à execução da obra, perfazendo o valor total de R$ 11.887,36 (onze mil
oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos).
DATA ASSINATURA: 15/05/17 –
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 261/2016
TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de Quadras Sintéticas.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: Real Telas Comércio de Telas e Arames Ltda.
OBJETO ADITIVO:
1.Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato em epigrafe, decorrente da Tomada de Preço 14/2016, - Lote 04”, por 90
(noventa) dias a contar da data de 15/05/2017 a 13/08/2017.
2.Fica prorrogado prazo de vigência do contrato em epigrafe
em mais 90 (noventa) dias da data de 24/06/2017 até a data
de 22/09/2017.
3.Fica suprimido os valores previstos na planilha inicial, correspondente ao percentual aproximado de 0,90% (zero virgula
noventa por cento) no montante de R$ 1.986,65 (um mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
4.Fica acrescido aproximadamente o percentual de 4,65%
(quatro virgula sessenta e cinco por cento) referente à execução da obra, perfazendo o valor total de R$ 10.280,96 (dez mil
duzentos e oitenta reais e noventa e seis centavos).
DATA ASSINATURA: 15/05/17 –
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 447/2016
TOMADA DE PREÇO N.º 025/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 04 Pontos de Táxi. Secretaria de Obras, Serviços e
Viação Urbana.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: COMERCIAL MENEGON LTDA - ME
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de execução por
mais 90 (noventa) dias, de 13/05/2017 até 11/08/2017, e o
prazo de vigência constante na Cláusula Vigésima Terceira do
contrato, por mais 90 (noventa) dias, de 04/11/2017 até a data
de 02/02/2018, com fulcro no artigo 57, inciso I do § 1º, da
Lei Federal n.° 8666/93. Fica acrescido o valor do contrato no
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percentual de 0,46% (zero virgula quarenta e seis por cento) o
qual perfaz o montante de R$ 670,24 (seiscentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). Fica suprimido os valores previstos na planilha inicial, correspondente ao percentual de 7,86%
(sete vírgula oitenta e seis por cento) perfazendo o montante
de R$ 11.404,25 (onze mil quatrocentos e quatro reais e vinte
e cinco centavos) com base inciso I, “a” e “b” e parágrafo 1º, do
art. 65 da Lei Federal n.° 8666/93. A supressão dos valores dá-se em virtude da alteração de local da instalação do ponto de
taxi 01 que será instalado na Rua Vicente Machado, em frente
ao Terminal da Fonte.
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2017. (o) –
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM Gerente de Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 23/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 116/2017
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Conserto
Emergencial de Ônibus Volvo. Secretaria Municipal de Saúde.
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 5885/2017, de 06 de Fevereiro
de 2017, e com base no Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria Geral do Município, de n.º 648/2017 e Autorização
da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação,
no valor de R$ 8.551,00 (Oito mil quinhentos e cinquenta e um
reais), para a Contratação da Empresa ZANCO E TEIXEIRA
LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.796.597/0001-95.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 11 de Maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 24/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 120/2017
Objeto: Contratação de Empresa para Manutenção e Conservação de Veículo Gol – Placa AYA-4168. Secretaria Municipal
de Educação e Cultura.
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 5885/2017, de 06 de Fevereiro
de 2017, e com base no Artigo 24, inciso XVII da Lei Federal
n.º 8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da
Procuradoria Geral do Município, de n.º 649/2017 e Autorização da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, no valor de R$ 1.647,27 (Um mil seiscentos e quarenta
e sete reais e vinte e sete centavos), para a Contratação da
Empresa COMERCIAL OESTE S/A, inscrita no CNPJ sob n.º
77882587/0001-34.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 15 de Maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 25/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 121/2017
Objeto: Contratação de Empresa para Manutenção do Veículo
Fiesta – Placa AWA-2613, do Conselho Tutelar Pólo II, em Caráter Emergencial. Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.
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O Gerente de Licitações e Contratos, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 5885/2017, de 06 de Fevereiro
de 2017, e com base no Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria Geral do Município, de n.º 669/2017 e Autorização
da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação,
no valor de R$ 1.197,00 (Um mil cento e noventa e sete reais),
para a Contratação da Empresa NELCEMARA VIEIRA RUDEK
- ME, inscrita no CNPJ sob n.º 15.403.208/0001-29.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 16 de Maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Pregão Nº 49/2017
PROCESSO Nº. 76/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base na
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Pregoeira Oficial do Município,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lote adjudicado para as seguintes empresas:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

DATAFIBRA TELECOM INTERCO- 1
2.495,00
NEXÕES MULTIMIDIA LTDA.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Tomada de Preços 002/2017
PROCESSO Nº. 79/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base
na Lei 8666/93 e demais legislações pertinentes, considerando
o resultado de julgamento emitido pela Comissão Permanente
de Licitações do Município, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº
651/2017, HOMOLOGA a Tomada de Preços Nº 002/2017 cujo
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE NO TERMINAL
RODOVIÁRIO MUNICIPAL, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM EDITAL. SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ADJUDICANDO PARA A
EMPRESA EMANOEL DAVINO MARTINS – ME, NO VALOR
DE R$ 97.080,54 (noventa e sete mil e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos).
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Pregão Nº 280/2016
PROCESSO Nº. 466/2016
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base na
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Pregoeira Oficial do Município,
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procu-
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radoria Geral do Município sob nº 663/2017, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe conforme lote adjudicado para as seguintes empresas:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

AGROPECUÁRIA GALPÃO DO
BOIADEIRO LTDA.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 19

2.953,50

DESERTO

11,12,13,14,15,16,17,18

Guarapuava, 15 de maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Pregão Nº 58/2017
PROCESSO Nº. 91/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base na
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Pregoeira Oficial do Município,
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 664/2017, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe conforme lote adjudicado para as seguintes empresas:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

SIMONE DE FATIMA CHIMANSKI
TRANSPORTES LTDA

1

38.000,00

JUVENIL MENDES DE MIRANDA

2

22.800,00

Guarapuava, 15 de maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 23/2017
OBJETO: Contratação de empresas especializadas para conserto emergencial do Ônibus Volvo, Comil - placa AYT 1891,
com fornecimento de materiais e mão de obra. Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 69/2017
CONTRATADA: ZANCO & TEIXEIRA LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 8.551,00 (Oito mil quinhentos e cinquenta
e um reais).
DATA DO CONTRATO: 15/05/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 11/05/2017 (o)
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 445/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 140/2013
OBJETO: Contratação de Empresa para fornecer em Comodato Concentradores de Oxigênio Medicinal - Recurso PAB
Programa de Atenção Básica - Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: RESPIRE VIDA LOCAÇÕES – EIRELI ME
REPRESENTANTE: VIVIAN ALBERNAZ CARNEIRO
OBJETO - O valor contratual será reajustado, conforme previsão contratual, e com base no índice oficial (IGP-M), no percentual de 3,37% (três virgula trinta e sete por cento), o valor
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unitário passará a ser R$137,81 (cento e trinta e sete reais e
oitenta e um centavos), passando a ser pago um valor total
de R$ 115.766,46 (cento e quinze mil setecentos e sessenta e
seis reais e quarenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2017 (a)
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 4°TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 371/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na situado à Avenida Aragão de Matos Leão, n.° 2.752, Bairro Jardim das Américas, no
Município de Guarapuava/PR, para abrigar o funcionamento
do CRAS (Centro de Referência Social) III. Recurso: Programa
de atendimento integrado da família. Secretaria Municipal de
Assistência Social.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA;
CONTRATADA: EDINÉIA ZOTTI tendo seu imóvel administrado pela empresa J. LOSSO ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
REPRESENTADA: JOSÉ LOSSO NETO
Objeto - Fica prorrogado o prazo de vigência por mais 120
(cento e vinte) dias, a contar da data de 24/05/2017 até a data
de 21/09/2017, 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 será reajustado, conforme previsão contratual, e com base
no índice oficial (IGP-M), no percentual de 3,36% (três virgula
trinta e seis por cento), passando a ser pago mensalmente o
valor de R$ 4.254,27 (quatro mil duzentos e cinquenta e quatro
reais e vinte e sete centavos).
DATA DE ASSINATURA: 05 de MAIO de 2017 (o)
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
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VALOR TOTAL: R$ 11.066,40 (Onze mil sessenta e seis reais
e quarenta centavos)
CONTRATO N.º 11/2017
CONTRATADA: SEGLINE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 24.601,48 (Vinte e quatro mil seiscentos e
um reais e quarenta e um reais)
VIGÊNCIA: 30-12-2017.
DATA DA ASSINATURA: 24/04/2017 (o)
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 51/2017
OBJETO: Aquisição de material de copa e cozinha, conforme projeto 003/2013 para implantação e Estruturação da
casa de atendimento as mulheres de Guarapuava – Convênio
789113/2013.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO N.º 64/2017
CONTRATADA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
LTDA - EPP
VALOR TOTAL: R$ 3.158,00 (Três mil cento e cinquenta e oito
reais).
VIGÊNCIA: 30/12/2017.
DATA DA ASSINATURA: 05/05/2017. (o)
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 202/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 53/2016
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de mão de obra, para manutenção, compondo os serviços de
carpintaria, pedreiro, funilaria, retoques em pintura nas unidades de ensino. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: JADER CASSYO DO VALLE & CIA LTDA ME.
OBJETO ADITIVO - Fica prorrogado o prazo de vigência prorrogação por mais 12 (doze) meses da data de 17/05/2017 até
a data de 17/05/2018, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei
Federal n.° 8666/93. O valor contratual se manterá conforme
contrato inicial sendo pago o valor mensal de R$ 8.000,00 (oito
mil reais) perfazendo o valor total de R$ 96.000,00 (Novena e
seis mil reais), para doze meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2017 (a)
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 56/2017 - SRP
OBJETO: Aquisição de Camisetas em Poliviscose. Secretaria
de Esportes e Recreação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 125/2017
CONTRATADA: GALERIA DOS ESPORTES EIRELI EPP
VALOR TOTAL: R$ 16.899,00 (Dezesseis mil oitocentos e noventa e nove reais).
ATA N.º 126/2017
CONTRATADA: COMERCIAL ELVIMAG LTDA
VALOR TOTAL: R$ 17.950,00 (Dezessete mil novecentos e
cinquenta reais).
ATA N.º 127/2017
CONTRATADA: F.R.S. IND. COM. EIRELI
VALOR TOTAL: R$ 17.690,00 (Dezessete mil seiscentos e noventa reais).
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08-05-2017. (o)
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL FUNREBOM N.º 025/2016 - SRP
OBJETO: Aquisição de material operacional para o Corpo de
Bombeiros de Guarapuava, com recursos do FUNREBOM –
Secretaria Municipal de Finanças
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO N.º 009/2017
CONTRATADA: COMERCIAL MENEGON LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 9.778,50 (oito mil e setecentos e sessenta
reais)
CONTRATO N.º 10/2017
CONTRATADA: G D C DA SILVA COSTA EIRELI EPP

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 38/2017
OBJETO: Contratação de Empresa para a realização do Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO N.º 067/2017
CONTRATADA: VILSON SANTIN - ME
VALOR TOTAL: R$ 48.700,00(Quarenta e oito mil e setecentos
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 12/05/2017 (o)
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Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DA RESCISÃO DO CONTRATO 30/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2017
OBJETO: Contratação de empresas para transporte escolar,
para as rotas de n.º 376 A e 378. Dispensa em Caráter Emergencial. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: JOÃO ARTHUR PACHECO THIBES - ME
OBJETO: Este termo retroage seus efeitos à 27/04/2017 deixando suspenso a execução do contrato, e a partir da data
de assinatura deste instrumento fica rescindido o contrato em
epígrafe, as partes dão por terminado o Contrato, nada mais
tendo a reclamar, a qualquer titulo e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas, haja vista o fato de já terem
cumprido todas as cláusulas contratuais.
DATA ASSINATURA: 02/05/2017 (o)
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 206/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na Cláusula Vigésima Terceira do Contrato em epigrafe,
decorrente da Concorrência Pública nº 03/2016, que tem por
objeto “recape e ampliação de pista com revestimento asfáltico
em CBUQ - referente ao Lote 02”, em mais 60 (sessenta) dias
de vigência começa a contar a partir da data 20/05/2017 até a
data 19/07/2017, com fulcro no artigo 57, inciso VI do § 1º, c/c
Art. 69 e 73, I alínea “b” da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2017 (a)
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 207/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na Cláusula vigésima terceira do Contrato em epigrafe,
decorrente da Concorrência Pública nº 03/2016, que tem por
objeto “recape e ampliação de pista com revestimento asfáltico
em CBUQ - referente ao Lote 03”, em mais 60 (sessenta) dias
vigência começa a contar a partir da data 20/05/2017 até a data
19/07/2017, com fulcro no artigo 57, inciso VI do § 1º, c/c Art.
69 e 73, I alínea “b” da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2017 (a)
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 208/2016
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
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CONTRATADA: Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência constante na Cláusula Vigésima Terceira do Contrato em epigrafe,
decorrente da Concorrência Pública nº 03/2016, que tem por
objeto “recape e ampliação de pista com revestimento asfáltico
em CBUQ - referente ao Lote 04”, em mais 60 (sessenta) dias
a vigência começa a contar a partir da data 20/05/2017 até a
data 19/07/2017, com fulcro no artigo 57, inciso VI do § 1º, c/c
Art. 69 e 73, I alínea “b” da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 18/05/2017 (a)
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada em construção civil para reforma da Feira do Produtor Rural. Secretaria
Municipal de Agricultura.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO N.º 71/2017
CONTRATADA: GAPERCON CONSTRUTORA LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$ 79.575,69 (Setenta e nove mil quinhentos e
setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 210(Duzentos e dez) dias.
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2017 (o)
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 13/2017
PROCESSO n.º 124/2017
Objeto: Serviços Técnicos Profissionais – Arbitragem para a
Taça Paraná de Futebol. Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação.
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de
2017, com base no Artigo 25, caput da Lei Federal n.º 8.666/93,
bem como no Parecer da Procuradoria Geral do Município, de
n.º 625/2017, e Autorização da Gerente de Compras, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, no valor total de R$ 14.170,00
(Quatorze mil cento e setenta reais), para a contratação da
LIGA DE FUTEBOL DE GUARAPUAVA, inscrita no CNPJ n.º
76.908.011/0001-36.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 18 de Maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 13/2017
OBJETO: Serviços Técnicos Profissionais – Arbitragem para
a Taça Paraná de Futebol. Secretaria Municipal de Esportes e
Recreação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO nº: 74/2017
CONTRATADA: LIGA DE FUTEBOL DE GUARAPUAVA
VALOR: R$ 14.170,00 (Quatorze mil cento e setenta reais)
PRAZO: 180 (Cento e oitenta) dias.
DATA DO CONTRATO: 19/05/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto n.º 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017 com base no Artigo 25, II, da Lei 8.666/93
RATIFICAÇÃO: 18/05/2017 (o)
ABIMAEL DE LIMA VALENTIMGerente de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 44/2017 - SRP
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a recarga de extintores. Recursos FUNDEB e demais recursos vinculados. Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 128/2017
CONTRATADA: ADRIGIL EXTINTORES LTDA - EPP
VALOR TOTAL: R$ 14.414,70 (Quatorze mil quatrocentos e
quatorze reais e setenta centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10-05-2017. (o)
Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso de atribuições que
lhe são inerentes, COMUNICA: Fica PRORROGADA A DATA
DE ABERTURA do Pregão Eletrônico - SRP n.º 70/2017, o qual
tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos,
para o dia 06/06/2017, às 09h00, devido a alterações efetuadas no edital.
Guarapuava, 18 de maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Pregão Nº 48/2017
PROCESSO Nº. 75/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base na
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Município,
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 684/2017, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe conforme lote adjudicado para as seguintes empresas:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

A.S. TERRAPLANAGENS LTDA

2, 3, 4, 5 e 10.

R$ 527.868,00

M.A. PENTEADO
CONSTRUÇÕES LTDA

6, 9, 17 e 19.

R$ 547.512,00

CONSTRUTORA RPL
LTDA

1, 7, 8, 18 e 20.

R$ 784.710,00

DOIS IRMÃOS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
CAMINHÃO LTDA

11, 12, 14, 15
e 16.

R$ 582.576,00

VALDEMAR SILVESTRIN LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS

13.

R$ 119.748,00

FRUSTRADO

21.

-

Guarapuava, 19 de maio de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
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EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 263/2014
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para reurbanização da Rua XV de Novembro, conforme projeto, planilha,
memorial descritivo e cronograma, com recursos oriundos do
contrato de repasse n º 789601/2013 – Ministério das Cidades
e contrapartida do município, em regime de empreitada global
a preços fixos e sem reajuste.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato
em epigrafe, por mais 03 (três) meses, a execução começa
a contar a partir da data 13/05/2017 até a data 13/08/2017.
Prorroga-se o prazo de vigência do contrato supracitado, por
mais 3 (três) meses, da data 20/07/2017 de até a data de
20/10/2017. O presente termo aditivo tem como fundamento a
sua prorrogação no artigo 57, inciso VI do § 1º, da Lei Federal
n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 15/05/2017. (o)
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
RETIFICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 180/2016
Fica retificada a vigência dos contratos n° 382/2016 e 386/2016
oriundos do Pregão Presencial n° 180/2016, para o prazo de
vigência de 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2016 (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira–
Gerente de Licitações e Contratos.
RECURSOS HUMANOS
Extrato Processo Administrativo Disciplinar
Nº PORTARIA/
ANO

ASSUNTO

Portaria nº
861/2016

PROCESSO ADM
Arquivamento
do Processo
DISCIPLINAR - em
desfavor do Servidor
DANIELA PEREIRA
RODRIGUES, Cargo
de SERVENTE DE
LIMPEZA, por supostos ilícitos previstos
no Art. 196, Incisos XI
e XII das Leis Complementares nºs 060/2016
e 063/2016.

Portaria nº
037/2016 e
152/2017

PROCESSO ADM
DISCIPLINAR - em
desfavor do Servidor
ANTONIO BELTRÃO,
Cargo de GUARDIÃO,
por supostos ilícitos
previstos no Art. 210
Lei Complementar nºs
060/2016.

NDRH, 16/05/2017.

CONCLUSÃO

Arquivamento
do Processo
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CONSELHOS
RESOLUÇÃO N° 013/2017
Súmula: Deliberar demandas recebidas da Comissão Temática
do Programa Bolsa Família.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordinária
realizada em 16 de maio de 2017. (Ata nº 006/2017).
RESOLVE:
Art. 1º - Deliberar demandas recebidas da comissão Temática
do Programa Bolsa Família resultado da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde em lista arquivada na secretaria Executiva dos Conselhos, da relação de beneficiários os casos de
óbitos, que mudaram de endereço e mudança de município e/
ou estado, usuários que não recebem mais – consultar SIBEC/
Bloqueio e denúncias averiguadas pela equipe técnica.
Art. 2º - Aprovar o bloqueio para as famílias buscarem a atualização cadastral para regularização das informações dos 08
usuários – casos de óbitos; 132 usuários – mudança de endereços e 40 usuários – mudança de município e/ou estado,
71 usuários que não recebem mais – realizar consulta SIBEC/
Bloqueio.
Art. 3º - Aprovar o cancelamento do benefício do Bolsa Família
de funcionária pública – NIS 20326273039 e encaminhamento
de solicitação de procedimento administrativo pelo tempo de
recebimento irregular.
Art. 4º - Aprovar a manutenção do benefício e regularização do
cadastro do NIS 20667275295.
Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 16 de Maio de 2017.
Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO N° 014/2017
Súmula: Dispõe sobre planejamento para execução dos recursos remanescentes de exercícios anteriores e/ou do recebido
no exercício de 2017 do Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social
para cofinanciar serviços programas e projetos e benefícios, da
rede socioassistencial pública e privada que executam serviços
com recursos vinculados aos blocos de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial de Média Alta Complexidade,
atendendo a solicitação do setor administrativo da secretaria
Municipal de Assistência Social que solicita através de instru-
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mento para levantamento de demandas de materiais de custeio
das entidades da rede socioassistencial privada devidamente
inscrita no CMAS, para acessarem recursos(licitados pela secretaria) vinculados e recebidos pelo município do FNAS nos
diversos níveis de proteção.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95,
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária ordinária realizada em 16/05/2017. (Ata nº 006/2017).
CONSIDERANDO a Lei n.º 8.742/93, LOAS – Lei Orgânica da
Assistência Social.
CONSIDERANDO a LEI Nº 12.435, DE 6 DE JULHO DE 2011
que altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social.
CONSIDERANDO a Política Nacional de Assistência Social –
PNAS aprovada pela Resolução Nº 145, de 15 de outubro de
2004, do CNAS;
CONSIDERANDO a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais aprovada pela Resolução Nº 109, de 11 de novembro de 2009, do CNAS.
CONSIDERANDO a Resolução 027/2011 do CNAS a qual caracteriza as ações de assessoramento e defesa e garantia de
direitos no âmbito da Assistência Social, publicado no D.O.U.
de 20 de setembro de 2011.
CONSIDERANDO a resolução nº 33, de 12 de dezembro de
2012 que aprova a NOB SUAS 2012.
CONSIDERANDO o Decreto 7.788 de 15 de Agosto de 2012 –
que regulamenta o Fundo Nacional de Assistência.
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 14, de 2014 CNAS,
a qual define os parâmetros nacionais para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
nos conselhos de assistência social dos Municípios e do Distrito Federal;
CONSIDERANDO a Resolução CNAS nº 21, de 24 de novembro de 2016 a qual estabelece requisitos para celebração de
parcerias, conforme a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014,
entre o órgão gestor da assistência social e as entidades ou
organizações de assistência social no âmbito do Sistema Único
de Assistência Social – SUAS.
CONSIDERANDO a Lei 25.041/2016 que Institui a Política Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e o Sistema
Único de Assistência Social de Guarapuava.
CONSIDERANDO a Resolução 016 de 2014 do CMAS que
define os parâmetros para a inscrição no Conselho Municipal
de Assistência Social das entidades e organizações de assistência social, bem como, dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais não governamentais.
CONSIDERANDO a Lei n.º 13.019/2014 – Lei que dispõe sobre
o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e
organizações da sociedade civil, e ainda as regulamentações
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do município e as normativas do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº.5863/2017 que Regulamenta as parcerias entre as administração pública e a sociedade civil que trata a Lei Federal nº. 13.019 de 31/07/2014.
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar utilização dos recursos/vinculados/FNAS, recursos remanescentes de exercícios anteriores e/ou do recebido no exercício de 2017 dentro dos blocos e serviço afins, na
continuidade do cofinanciamento dos serviços ofertados pela
rede socioassistencial privada devidamente reordenada, inscrita no CMAS e no Cadastro Nacional de Entidade de Assistência Social, através de Acordo de Cooperação, onde a secretaria fará a licitação e repassará materiais de custeio. Para tanto,
as entidades apresentarão o levantamento das demandas utilizando formulário padrão fornecido pelo setor administrativo da
secretaria. Serão considerados para atendimento das demandas apresentadas, nos níveis de proteção: social, atendimento
e assessoramento, proteção especial de média ou alta complexidade, realização de serviço de mais de um nível de proteção,
as metas quantitativas e qualitativas, a comprovação dos atendimentos através do repasse de informações para o cadastro
dos usuários no SIC/equipe de SCFV, comprovação mensal
da participação dos usuários nos serviços através da síntese
da participação no Mês e/ou outro instrumento comprobatório.
Art. 2º. Aprovar o formulário padrão fornecido pelo setor administrativo da secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para as entidades apresentarem até o dia
05 de junho de 2017 o levantamento das demandas para o
cofinanciamento dos serviços ofertados pela redesocioassistencial privada, acessarem recursos vinculados e recebidos
pelo município do FNAS nos níveis de proteção social básica e
especial de média e alta complexidade.
Art. 3º. Os recursos a serem acessados, serão de acordo com
a proporcionalidade dos atendimentos de usuários nos serviços de níveis de proteção (meta/física), tendo como parâmetro
a lista de presença.
Guarapuava, 16 de Maio de 2017.
Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO N° 015/2017
Súmula: Aprova a utilização do recurso do IGD/PBF, para participação de servidores em Capacitação do Cadastro Único e
Programa Bolsa Família – Sistema de Benefícios ao Cidadão
da Caixa Econômica Federal.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95,
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária ordinária realizada em 16/05/2017 (Ata nº 006/2017).
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família- IGD/PBF, para
participação de servidoras da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em Capacitação do Cadastro
Único e Programa Bolsa Família – Sistema de Benefícios ao
Cidadão da Caixa Econômica Federal, nos mês de maio e junho do corrente ano, em Curitiba-Paraná.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
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cação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO N° 016/2017
Súmula: Aprova a utilização do recurso do IGD/PBF, para participação no Encontro Nacional do CONGEMAS – Colegiado
Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95,
de 22/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária ordinária realizada em 16/05/2017 (Ata nº 006/2017).
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família- IGD/PBF, para
participação de dois técnicos da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e um membro do Conselho
Municipal de Assistência Social, e um técnico representando
o Centro de Referência da Assistência Social e o Centro de
Referência Especializado de Assistência Social,no Encontro
Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social - CONGEMAS, que acontecerá nos dias 19,20
e 21 de junho do corrente ano, em Porto Seguro-BA. Com o
tema ´´Plano Decenal de Assistência Social: Compromisso na
Defesa dos Direitos e a Efetivação do SUAS´´.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO N° 017/2017
Súmula: Aprova na sua totalidade a prestação de contas fundo
a fundo do FEAS PAIF.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95,
de 25/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária ordinária realizada em 16/05/2017 (Ata nº 006/2017).
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar na sua totalidade a prestação de contas fundo
a fundo do FEAS PAIF – Deliberação nº080/2013-CEAS, referente ao período de junho a dezembro/2016.
Art. 2º - Justificamos a não execução do cofinanciamento do
Piso do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
- PAIF/FEAS, pois o cofinanciamento foi repassado em junho
de 2016, e foram necessários procedimentos administrativos
convenientes ao preconizado pelo poder público Municipal
para o planejamento e aprovação pelo Conselho Municipal de
Assistência Social , como também a abertura do orçamento
na unidade orçamentária do Fundo Municipal de Assistência
Social, e posterior encaminhamento de requisição preliminar,
justificativa e plano de aplicação do referido recurso para abertura de processo licitatório.
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Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO N° 018/2017
Súmula: Aprova a repactuação de metas ACESSUAS-Trabalho.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95,
de 25/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária ordinária realizada em 16/05/2017 (Ata nº 006/2017).
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar a repactuação do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS Trabalho, junto ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N° 019/2017
Súmula: Aprova a utilização do recurso IGD/PBF e IGD/SUAS
para realização das conferências Municipais.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95,
de 25/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária ordinária realizada em 16/05/2017 (Ata nº 006/2017).
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso do Índice de Gestão
Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGD/PBF e Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -IGD/SUAS, dentro do limite de 3%, para realização
das conferências municipais.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
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ria realizada em 16/05/2017 (Ata nº 006/2017).
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar abertura de Superávit financeiro dos blocos de
financiamento do SUAS, da Proteção Social Básica ,Proteção
Social Especial ,IGDs e Programas, no orçamento do Fundo
Municipal de Assistência Social- FMAS.
Art. 2º - Considerando a necessidade de dar continuidade nas
manutenções de contratos e atas firmadas em 2016, para desenvolvimento dos serviços socioassistenciais e cumprimento
das Resoluções nº 20 e 27/2015 do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, que dispõe sobre a reprogramação e
planejamento para execução de recursos recebidos em exercícios anteriores e em 2015 do Fundo Nacional de Assistência
Social – FNAS, alocados no Fundo Municipal de Assistência
Social, para cofinanciar serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial publica e privada que executam
serviços com recursos vinculados aos Blocos de financiamento
do Sistema Único de Assistência Social - SUAS.
Art. 3º - Metas para superávit 2016:
Fonte

Descrição

Saldo

901

Programa Ap Rede

637,52

902

Programa Ações Estratégicas ACEPETI

186.828,16

903

Programa de Acesso ao Mundo 341.022,91
do Trabalho - ACESSUAS

904

Bloco de Financiamento Proteção Social

262.386,38

905

Bloco de Financiamento Proteção Social

104.193,20

906

Bloco de Financiamento Gestão

453.485,82

907

Programa Benéficio de Prestação Continuada - BPC

21.722,10

934

Bloco de Financiamento da
Proteção Social Básica - SUAS

412.740,96

936

Componente para Qualificação
da Gestão - SUAS

22.712,41

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Guarapuava, 16 de maio de 2017
Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Guarapuava, 16 de maio de 2017.
Rita de Cassia Tossolini
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO N° 020/2017
Súmula: Aprova abertura de Superávit financeiro dos blocos de
financiamento do SUAS, da Proteção Social Básica e Proteção
Social Especial ,IGDs e Programas, no orçamento do Fundo
Municipal de Assistência Social- FMAS.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso
de suas atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95,
de 25/12/95, e, considerando a deliberação da Plenária ordiná-

FUNDAÇÃO PROTEGER
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 14/2017
Objeto: Aquisição de Piso vinilico e cola branca destinado a
unidade de acolhimento Batel II.
A Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto
n.º 5879/2017 de 06/02/2017 e com base no Artigo 24, inciso II da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria RATIFICA a Dispensa de Licitação,
no valor total de R$ 485,13 (quatrocentos e oitenta e cinco mil
e treze centavos), para a contratação da empresa J.O MATE-
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RIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, inscrita no CNPJ n.º
18.630.924/0001-37.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI
Presidente da Fundação Proteger

IDEAL GUAPO LTDA
01 ao 07
Guarapuava, 17 de maio de 2017.

EXTRATO
DISPENSA N.º 14/2017
OBJETO: Aquisição de Piso vinilico e cola branca destinado a
unidade de acolhimento Batel II.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA
JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: J.O MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA –
ME
VALOR CONTRATUAL: R$ 485,13 (quatrocentos e oitenta e
cinco mil e treze centavos).
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA ASSINATURA: 15 de maio de 2017. –
Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 03/2017
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 5879/2017 de 06 de fevereiro de 2017,
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger, HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme
os lotes adjudicados para as seguintes empresas:

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 15/2017
Objeto: Conserto de Eletrodomésticos.
A Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto
n.º 5879/2017 de 06/02/2017 e com base no Artigo 24, inciso II
da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no parecer
da Procuradoria RATIFICA a Dispensa de Licitação, no valor
total de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), para a contratação
da empresa CLEVERSON CORREIA MACHADO, inscrita no
CNPJ n.º 18.953.978/0001-33.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 15 de maio de 2017.
ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI
Presidente da Fundação Proteger
EXTRATO
DISPENSA N.º 15/2017
OBJETO: Conserto de Eletrodomésticos
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA
JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: CLEVERSON CORREIA MACHADO
VALOR CONTRATUAL: R$ 230,00 (duzentos e trinta reais),
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA ASSINATURA: 15 de maio de 2017. –
Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 05/2017
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 5879/2017 de 06 de fevereiro de 2017,
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger, HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme
os lotes adjudicados para as seguintes empresas:
LICITANTE ADJUDICATÁ- LOTE
RIA

VALOR

R$ 50.595,00

ELIANE FREIRE DE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI
Presidente

LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

TM DE ARAUJO - ME
01 ao 40
Guarapuava, 17 de maio de 2017.

VALOR
R$ 161.633,00

ELIANE FREIRE DE RODRIGUES E SOUZA DE CARLI
Presidente
1.º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º
39/2016 – PREGÃO PRESENCIAL 21/2016
FUNDAÇÃO PROTEGER, com sede na Rua Barão do Rio
Branco, 1393, Bairro Batel, Guarapuava, Estado do Paraná,
devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 79.262.341/0001-95,
neste ato representado pela Presidente Sr.ª ELIANE FREIRE
RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI.
CONTRATANTE: V.A OTTONI EQUIPAMENTOS – ME inscrita
no CNPJ/MF sob o n.º 18.770.897/0001-06
OBJETO: Alteração voltagem do objeto
12

Secador de Cabelo.
Características: Voltagem: Bivolt – 110 V
/ 220 V (Chave Seletora). Com 03 (Três)
temperaturas e 03
(Três) velocidades. Potência mínima de 1800
W. Funções: Com jato
de ar frio. Garantia do
fornecedor: 06 meses.
Contendo manual de
instruções. Dimensões
aproximadas: 25 cm
x 25 cm. Peso aproximado: 500 g. Deverá
ser embalados em
caixa de papelão sem
rasuras, furos, rasgos
ou amassados e contendo informações do
fabricante.

Secador de Cabelo.
Características: Voltagem: 110 V ou 220
V (Chave Seletora).
Com 03 (Três) temperaturas e 03 (Três)
velocidades. Potência
mínima de 1800 W.
Funções: Com jato
de ar frio. Garantia do
fornecedor: 06 meses.
Contendo manual de
instruções. Dimensões aproximadas:
25 cm x 25 cm. Peso
aproximado: 500 g.
Deverá ser embalados
em caixa de papelão
sem rasuras, furos,
rasgos ou amassados
e contendo informações do fabricante.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, II, b da Lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 16/05/2017 - Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli - Presidente
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EXTRATO DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE N.º 14/2017
OBJETO: Locação de Imóvel localizado na Rua Barão do Rio
Branco, destinado abrigar as instalações de uma nova unidade
de acolhimento familiar.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA
JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: J.LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA
CONTRATO: N.º 06/2017
VALOR CONTRATUAL: R$ 33.491,80 (trinta e três mil quatrocentos e noventa e um e oitenta centavos).seis centavos).
VIGÊNCIA: 12 (nove) meses.
DATA ASSINATURA: 11 de maio de 2017. –
Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 04/2017
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 5879/2017 de 06 de fevereiro de 2017,
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger, HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme
os lotes adjudicados para as seguintes empresas:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

VALOR

LORENA VERDI
ZAGO - ME

70, 84, 85,103 e 110

R$ 21.411,30

NASCIMENTO &
GELINSKI LTDA
ME

112

R$ 4.947,00

PANIFICADORA
BATEL – ME

08, 14, 29,34, 65 e 99

R$ 9.272,00

PROGRAMA DE
ALIMENTAÇÃO
SOCIAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - ME

01, 02, 03, 05, 09, 10,
12, 13, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 24, 25,
26, 27, 32, 35, 40, 41,
42, 45, 46, 47, 49, 50,
51, 53, 54, 55, 56, 59,
61, 62, 63, 64, 66, 67,
73, 77, 78, 79, 80, 82,
86, 89, 92, 102, 104,
105, 108, 109, 111,
113, 115, 116, 118,
119, 120, 121 e 122

R$ 87.992,60

T.M DE ARAUJO
– ME

4, 6, 7, 11, 22, 28, 30,
31, 33, 39, 43, 44, 48,
52, 57, 58, 60, 69, 71,
72, 74, 75, 76, 81, 83,
87, 90, 91, 93, 95, 96,
97, 98, 100, 101, 106,
107, 114 e 117

R$ 152.543,56

VACCARIN & AFF
LTDA - ME

36, 37 e 38

R$ 4.715,70

FRUSTRADO

88

FRUSTRADO
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AVISO
PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 08/2017
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância –
PROTEGER – através do Departamento Administrativo devidamente autorizado torna-se público que fará realizar a Licitação
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 08/2017
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: O presente Edital de Pregão tem por objeto a eventual aquisição cartuchos e recargas destinado a atender as necessidades desta Fundação.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal
n.º 3.931/01,Decreto Federal nº. 5.450/05 Decreto Federal n.º
5.504/2005 Decreto Municipal nº. 1.168/2006 Decreto Municipal nº. 1.447/2007 e Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações
posteriores.
DATA: 06/06/2017
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS:
Das 08h45min até as 08h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 09h00min
LOCAL: Departamento de Licitações, localizado na Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRA: Karolini Tokarski
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: SetorAdministrativo, situado à Rua
Barão do Rio Branco, 1393, bairro Batel, CEP: 85015-300 –
Guarapuava/PR telefone (42)3622-7204, atendimento de segunda 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.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília – DF.
Guarapuava, 19 de maio de 2017.
ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI
Presidente da Fundação Proteger

Guarapuava, 19 de maio de 2017.
ELIANE FREIRE DE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI
Presidente

SURG
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º019/2017
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
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° 019/2017
DATA: 02/06/2017						
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
de locação e coleta de caçamba de entulhos com destinação
adequada dos entulhos, em todo o Município de Guarapuava.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n.
1168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
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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, 17 de maio de 2017. (a)
FERNANDO DAMIANI.
Diretor Administrativo da SURG.

Boletim Oficial do Município - 33

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, 18 de maio de 2017. (a)
FERNANDO DAMIANI.
Diretor Administrativo da SURG.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º020/2017
Sistema - Registro de Preços
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 20/2017
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de GuaSURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali- rapuava
zará a licitação a seguir:
PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2017 - Sistema Registro de PreMODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 020/2017
ços
DATA: 05/06/2017						 OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de bloHORARIO: 14h00m
cos de concreto intertravado (paver), normal.
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de cha- LICITANTE: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
pa galvanizada, barras de ferros e insumos para manutenção LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 25053603/0001-82.
de caçambas de caminhões, caçamba de coleta de resíduos e VALOR TOTAL: R$731.000,00 (setecentos e trinta e um mil
manutenções prediais diversas.
reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal ASSINATURA: 15 de maio de 2017.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. Disponível no site: www.surg.com.br
1168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 21/2017
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon, CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de GuaCEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
rapuava
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2017 - Sistema Registro de Presede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segun- ços
da a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
OBJETO: Registro de preços para aquisição de material de
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser limpeza.
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licita- LICITANTE: NARKA COMERCIAL EIRELLI EPP, inscrita no
ção” ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de CNPJ sob o n. 84949668/0001-70.
Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo ao VALOR TOTAL: R$20.273,00 (vinte mil, duzentos e setenta e
custo da reprodução gráfica.
três reais).
Para todas as referências de tempo será observado o horário PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses.
de Brasília (DF).
ASSINATURA: 16 de maio de 2017.
Guarapuava, 18 de maio de 2017. (a)
Disponível no site: www.surg.com.br
FERNANDO DAMIANI.
RESULTADO DE JULGAMENTO /
Diretor Administrativo da SURG.
ADJUDICAÇÃO
PREGÃO
PRESENCIAL
N. 014/2017
AVISO
Licitação
realizada
em
12/05/2017
– 14h00mim
PREGÃO PRESENCIAL N º021/2017
Tendo
em
vista
a
realização
da
sessão
pública do Pregão PreA Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava –
sencial
nº
014/2017,
destinado
a
Contratação
de entidade sem
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que realifins
lucrativos,
de
caráter
beneficente,
educativo
e assistencial,
zará a licitação a seguir:
inscrita
no
Cadastro
Nacional
de
Aprendizagem
e
também com
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 021/2017
Registro
no
Conselho
Municipal
dos
direitos
da
criança e do
DATA: 06/06/2017						
Adolescente,
para
selecionar,
contratar
e
acompanhar
adolesHORARIO: 14h00m
centes
aprendizes
de
Auxiliar
de
Serviços
Administrativos,
ou
OBJETO: Aquisição de licenças de softwares visando: a Solucorrelato,
na
ocupação
auxiliar
de
escritório
em
geral,
visando
ção de desenho assistido, através de aquisição de softwares
para o Departamento de Engenharia da Companhia de Servi- o desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a
formação e integração destes no mercado de trabalho na forços de Urbanização de Guarapuava – SURG.
ma dos arts. 428 e 430, incisos I e II, da Consolidação das Leis
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal Trabalho, conforme descrição constante no Anexo I do Edital,
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. tendo transcorrido todas as fases de lances e de análise dos
documentos de habilitação; observados os preceitos do Decre1168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n. 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede to n. 3.555/2000, Decreto Municipal n. 1168/2006 e Lei Federal
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon, n. 10.520/2002 e 8.666/1993; declaro CLASSIFICADA e HABILITADA e ADJUDICO o objeto desta licitação a Licitante discriCEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua minada a seguir:
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Licitante:
INSPETORIA SALESIANA SÃO PIO X - INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO, inscrita no CNPJ sob o n. 92822741/000338.
TABELA 01
Qtd

Unidade

Produto

01

Un.

Contratação de entidade sem fins lucrativos, de caráter benefi12% do salário mínimo Fecente, educativo e assistencial, inscrita no Cadastro Nacional de
deral
Aprendizagem e também com Registro no Conselho Municipal dos
direitos da criança e do Adolescente, para selecionar, contratar
e acompanhar adolescentes aprendizes de Auxiliar de Serviços
Administrativos, ou correlato, na ocupação auxiliar de escritório
em geral, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que
propiciem a formação e integração destes no mercado de trabalho
na forma dos arts. 428 e 430, incisos I e II, da Consolidação das
Leis Trabalho, conforme descrição constante no Temo de Referência.

Valor Total

À vista do presente resultado, submeto o processo à análise da autoridade superior.
Guarapuava, 15 de maio de 2017. PAULO CEZAR TRACZ - Pregoeiro Oficial da SURG
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL 014/2017
OBJETO: Contratação de entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente, educativo e assistencial, inscrita no Cadastro
Nacional de Aprendizagem e também com Registro no Conselho Municipal dos direitos da criança e do Adolescente, para selecionar, contratar e acompanhar adolescentes aprendizes de Auxiliar de Serviços Administrativos, ou correlato, na ocupação
auxiliar de escritório em geral, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas que propiciem a formação e integração destes
no mercado de trabalho na forma dos arts. 428 e 430, incisos I e II, da Consolidação das Leis Trabalho, conforme descrição
constante no Anexo I do Edital.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO PRESENCIAL n° 014/2017, HOMOLOGA para que produza os seus jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo Cezar
Tracz, autorizando, a contratação do objeto licitado, junto à empresa abaixo descrita:
Licitante:
INSPETORIA SALESIANA SÃO PIO X - INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO, inscrita no CNPJ sob o n. 92822741/000338.
R$ 12% do salário mínimo Federal – por menor aprendiz.
Guarapuava, 17 de maio de 2017.
FERNANDO DAMIANI Diretor Administrativo da SURG

CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO N° 33/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor efetivo Ney Peterson Fernandes
de Oliveira, CPF 718.054.609-78, RG 5.246819-1, matrícula
funcional 355-1, para exercer cumulativamente ao seu cargo
efetivo de Operador de Filmagens, as funções de confiança no
cargo de Chefe Departamento Informática, Áudio e Vídeo, nível FG/ef, lotado na Diretoria de Gestão Administrativa a partir
desta data.
Art. 2º Ao cargo de Chefe do Departamento de Informática,
Áudio e Vídeo, compete: coordenar, orientar e controlar as
atividades relacionadas ao processo de informatização, bem
como o adequado uso das ferramentas de tecnologia da informação; elaborar planos e projetos para a implantação de sistemas de informação; desenvolver sistemas informatizados e administrar ambiente informatizado; prestar suporte em sistemas
informatizados, administrados pela Instituição; elaborar documentação para ambiente informatizado; estabelecer e divulgar

padrões para ambiente informatizado; orientar, coordenar e
controlar projetos em ambiente informatizado; pesquisar tecnologias em informática; exercer e acompanhar atividades de
assessoramento técnico e supervisão em projetos de sistemas
de informação; executar atividades de processamento de dados; proporcionar esquemas de backups eficientes, bem como
esquemas de recuperação e segurança, em caso de falhas
operacionais e sinistros; oferecer treinamento e reciclagem aos
servidores usuários do sistema; supervisionar os serviços de
implantação, atualização, supervisão e manutenção da rede do
sistema, bancos de dados e arquivos, dentre outros serviços
de suporte técnico e de supervisão; estabelecer intercâmbios,
com órgãos de pesquisa ou detentores de informações, que
possam ser de interesse da Câmara Municipal; Áudio/Vídeo programar, organizar e otimizar a utilização dos equipamentos
de áudio e vídeo, com vistas a atender aos serviços da Câmara
Municipal; dirigir a execução dos serviços de áudio e vídeo,
seu planejamento e operação; responsabilizar-se pela seleção
e adequação de sistemas áudio e vídeo, acompanhando sua
implantação; responsabilizar-se pela seleção de programas
e equipamentos de áudio e vídeo da Câmara de Vereadores;
supervisionar os trabalhos de gravação, operação e controle
dos serviços em execução; identificar, com o apoio do Departamento de Recursos Humanos, as necessidades de treinamen-
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to do pessoal em informática, áudio e vídeo e cinematografia;
estudar normas internas e orientar todas as unidades da Câmara Municipal, no que diz respeito aos procedimentos cinematográficos; providenciar e acompanhar os reparos que se
fizerem necessários nos equipamentos de áudio e vídeo; dirigir
os serviços da estrutura de áudio e vídeo, providenciando e
controlando o acesso por usuários internos e externos; supervisionar o atendimento aos usuários internos e externos, quanto ao uso dos equipamentos de áudio e vídeo disponíveis na
Câmara Municipal; definir e implementar política de segurança
de dados nos equipamentos de áudio e vídeo da Câmara Municipal; manter-se atualizado quanto à evolução da tecnologia de
áudio e vídeo e cinematografia, visando à utilização de novos
recursos; exercer outras atividades correlatas.
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação nos termos do
art. 107º, inciso II, da LC 61/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente

DECRETO N° 34/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar o Decreto 08/2017 que nomeou o servidor
DOUGLAS DA SILVA, portador da RG nº. 9.624.915-2 e CPF
071.672.699-80, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, retificando-se para o cargo de
Coordenador de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração
pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Anderson Marcelo de Lima a partir desta data.
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e
encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis,
correspondências, atendimento ao público, agendamento de
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências
internas e externas, desempenhar funções internas e externas;
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em geral que passem pela apreciação do
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de abril

de 2017.
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João Carlos Gonçalves
Presidente

DECRETO N° 35/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º Retificar o Decreto 11/2017 que nomeou a servidora
ELISA SOPHIA OLEINIK WOLF MATOSO, portadora da RG
nº. 12.692.773-8 e CPF 075.966.659-85, para exercer o cargo
em comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, retificando-se para o cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da
LC 61/2016, lotada no gabinete do Ver. Aldonei Luis Bonfim a
partir desta data.
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e
encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências
internas e externas, desempenhar funções internas e externas;
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em geral que passem pela apreciação do
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
DECRETO N° 36/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar o Decreto 07/2017 que nomeou a servidora
ELIZIANE LICHETA, portadora da RG nº. 13.566.699-9 e CPF
098.962.709-88, para exercer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, retificando-se para o cargo de
Coordenadora de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração
pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, lotada no gabinete do Ver. Sergio André Niemes a partir desta data.
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e
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encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis,
correspondências, atendimento ao público, agendamento de
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências
internas e externas, desempenhar funções internas e externas;
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em geral que passem pela apreciação do
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
DECRETO N° 37/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar o Decreto 13/2017 que nomeou o servidor GUILHERME AUGUSTO LOPES, portador da RG nº.
9.758.132-0 e CPF 066.654.139-69, para exercer o cargo em
comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, retificando-se
para o cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar, tendo
remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Luiz Augusto Klosowski a partir desta
data.
Art. 2º. O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e
encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de
leis, correspondências, atendimento ao público, agendamento
de reuniões, arquivamento de documentos e correspondências
internas e externas, desempenhar funções internas e externas;
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em geral que passem pela apreciação do
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
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Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
DECRETO N° 38/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar o Decreto 06/2017 que nomeou o servidor
LUIZ ANDRÉ NODARI, portador da RG nº. 4395725-2 e CPF
742.455.119-15, para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, retificando-se para o cargo de
Coordenador de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração
pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Samuel da Silva Pinto a partir desta data.
Art. 2º. O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e
encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis,
correspondências, atendimento ao público, agendamento de
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências
internas e externas, desempenhar funções internas e externas;
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em geral que passem pela apreciação do
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
DECRETO N° 39/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. – Retificar os Decretos 19 e 23/2017, os quais nomearam a servidora MARIANA ROCHA MALHEIROS, portadora
da RG nº. 10.181.193-0 e CPF 065.898.139-06, para exercer
o cargo em comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar,
retificando-se para o cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da
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LC 61/2016, lotada no gabinete do Ver. Terezinha dos Santos
Daiprai a partir desta data.
Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e
encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis,
correspondências, atendimento ao público, agendamento de
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências
internas e externas, desempenhar funções internas e externas;
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em geral que passem pela apreciação do
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
DECRETO N° 40/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Art. 1º. Retificar o Decreto 12/2017 que nomeou a servidora
NILCEIA APARECIDA STREMEL NUNES, portadora da RG nº.
8.282.929-6 e CPF 008.536.499-10, para exercer o cargo em
comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, retificando-se para o cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC
61/2016, lotada no gabinete do Ver. Gilson Moreira da Silva a
partir desta data.
Art. 2º. O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão dos serviços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e
encaminhamento de processos legislativos de interesse e autoria do gabinete para o Departamento legislativo para adequação final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis,
correspondências, atendimento ao público, agendamento de
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências
internas e externas, desempenhar funções internas e externas;
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de proposições e expedientes em geral que passem pela apreciação do
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o serviço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao
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trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coordenar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e programas.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 13 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
DECRETO N° 41/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por
Lei, amparado na Súmula 473 (STF), RESOLVE, RETIFICAR
o Decreto 024/2017, publicado em no Boletim Oficial nº 1121,
veiculado em 23/01/2017, passando o mesmo a ter a seguinte
redação, retroagindo seus efeitos a 09/01/2017:
Leia-se:
“DECRETO 24/2017”
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
“Art. 1º Designar o servidor efetivo Marcelo Pereira Maciel,
CPF 006.342.219-06, RG 8.622.054-7, matrícula funcional
164-1, para exercer cumulativamente ao seu cargo efetivo de
Auxiliar de Plenário, as funções de confiança junto ao cargo de
Chefe Departamento de Serviços Administrativos, nível FG/ef,
lotado na Diretoria de Gestão Administrativa a partir desta data.
Art. 2º O cargo de Chefe Departamento de Serviços Administrativos tem as seguintes atribuições: cadastro de fornecedores
de bens e materiais e de prestadores de serviços, enquanto
não houver provimento do cargo de Analista de Licitações e
Contratos; o acompanhamento e registro de preços praticados em relação a materiais e serviços; cumprir e fazer cumprir
as determinações emanadas da Presidência, manter cadastro,
registro e controle atualizados dos bens móveis e imóveis do
Legislativo; proceder regularmente à verificação dos móveis,
utensílios e maquinários, quanto à sua permanência nos órgãos para os quais estiverem carregados, corrigindo as irregularidades encontradas; proceder regularmente à verificação
do estado de conservação, funcionamento e utilização dos
móveis, máquinas e utensílios do Legislativo, providenciando,
de imediato, perante a Diretoria de Gestão Administrativa, as
medidas que se fizerem necessárias para reparações ou substituições; receber, cadastrar e fazer o acompanhamento mensal dos bens de consumo destinados às atividades institucionais, quanto à sua utilização e destinação; exigir a devolução
de materiais, quando fornecidos em caráter de substituição;
promover aquisição de material, mediante solicitação, de conformidade com as normas vigentes; manter coordenação com
os demais órgãos da Administração da Casa, para efeito de
levantamento das necessidades de material de consumo ou de
expediente; organizar, regularmente, relação do material
necessário à reposição de estoque; coordenar os trabalhos
de manutenção e controle da portaria; atendimento ao público, recepção, credenciamento, controle, frequência e encaminhamento de pessoas; recebimento, ordenação, classificação
e encaminhamento de correspondências, jornais, revistas e
publicações recebidos e a serem encaminhados; atendimento
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ao plenário e galeria de visitantes, aos gabinetes, repartições
administrativas; controle e vigilância das dependências internas e externas do Legislativo; zelar pela ordem e segurança
da Casa, sobretudo no decorrer das sessões; desempenhar
outras funções que lhe forem regularmente atribuídas pela
Diretoria de Gestão Administrativa; zelar pela manutenção,
conservação e recuperação dos veículos do Poder Legislativo; responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado
dos equipamentos, ferramentas, utensílios e demais produtos
utilizados nos respectivos serviços; manter limpo e organizado
o recinto do setor; requisitar o material necessário ao desempenho das atribuições do setor; manter contato com empresas
prestadoras de serviços, com vistas à manutenção, conservação e recuperação dos veículos e demais equipamentos, ferramentas e utensílios utilizados nos respectivos serviços, sempre que solicitado pela respectiva chefia; controlar e fiscalizar
a execução dos contratos celebrados pela Câmara, na área de
sua competência, sob o aspecto do cumprimento dos serviços
contratados; manter sistema de controle mensal do uso e da
manutenção dos veículos, através de planilhas próprias e também de conformidade com outras determinações emanadas da
respectiva chefia; elaborar e expedir relatório mensal quanto
à utilização dos veículos do Poder Legislativo, discriminando,
pormenorizadamente, os atendimentos realizados, os nomes
dos vereadores, servidores ou setores atendidos, o motivo da
utilização e sua duração, quilometragem percorrida, consumos
de combustível, média de consumo, etc.; promover a lavratura de termos de ocorrência e, quando necessário, solicitar a
abertura de procedimentos destinados a apurar responsabilidades quanto ao uso irregular e indevido dos veículos e danos
eventualmente provocados nos mesmos, por parte de seus
condutores ou usuários; designar, mediante termo especifico o
motorista responsável por cada veículo; promover a identificação dos veículos do Poder Legislativo nos termos da legislação
pertinente; cumprir e fazer cumprir as determinações regularmente emanadas da respectiva chefia, zelar pela manutenção,
conservação e recuperação do edifício do Poder Legislativo,
de suas instalações, mobiliário e equipamentos, excetuados os
bens e serviços em garantia, os que exijam mão-de-obra técnica ou especializada para sua recuperação e/ou aqueles que
forem objeto de contratação especifica por meio de licitação;
responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado dos
equipamentos, ferramentas, utensílios e produtos utilizados
nos serviços da Câmara; manter limpo e organizado o recinto
do setor; manter contato com empresas prestadores de serviços, com vistas à manutenção e conserto de máquinas, móveis
e equipamentos, sempre que solicitado; controlar e fiscalizar
a execução dos contratos celebrados pela Câmara, na área
de sua competência, sob o aspecto do cumprimento dos serviços contratados, sempre que requisitado; manter sistema de
controle da utilização do Plenário e das salas de reuniões da
Câmara; hastear e arriar as bandeiras; realizar o deslocamento
dos bens móveis e utensílios entre as dependências da Casa;
coordenar os serviços de copa no atendimento ao Plenário,
Gabinetes e órgãos internos da Câmara Municipal de Guarapuava; atividades de controle do consumo e a responsabilidade
da guarda dos materiais de limpeza e conservação colocados
à disposição da unidade; limpeza e conservação dos móveis e
demais setores, utensílios e materiais vinculados às atividades
institucionais da Câmara Municipal; desempenhar outras funções regulamentares que lhe forem atribuídas.
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação nos termos do
art. 107º, inciso II, da LC 61/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário”.
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Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 15 de maio
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente “

DECRETO N° 42/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por
Lei, amparado na Súmula 473 (STF), RESOLVE, RETIFICAR
o Decreto 025/2017, publicado em no Boletim Oficial nº 1121,
veiculado em 23/01/2017, passando o mesmo a ter a seguinte
redação, retroagindo seus efeitos a 09/01/2017:
Leia-se:
“DECRETO 25/2017”
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
“Art. 1º Designar o servidor efetivo Anderson Marcos Goes,
CPF 472.885.239-34, RG 3.390.984-5, matrícula funcional
156-1, para exercer cumulativamente ao seu cargo efetivo de
Auxiliar de Plenário, as funções de confiança junto ao cargo de
Chefe Departamento Legislativo, nível FG/ef, lotado na Diretoria de Gestão Legislativa a partir desta data.
Art. 2º. – O cargo de Chefe Departamento Legislativo tem como
atribuições a conformação à técnica legislativa os projetos de
leis municipais, conforme artigo 59, parágrafo único da Constituição Federal e lei complementar Federal 95/1998 e alterações; será responsável ainda, pela alimentação e atualização
de sistemas de bancos de dados de todos os atos normativos
municipais, enquanto não houver o provimento do cargo efetivo
de Analista Legislativo. Compete ainda desempenhar todos os
passos do processo legislativo relativos à tramitação de propostas de emendas à Lei Orgânica do Município, de projetos
de leis, de resolução e de decreto legislativo; auxiliar na elaboração da redação final dos projetos; controlar os prazos para
sanção ou promulgação; manter o arquivo de leis, de emendas à Lei Orgânica do Município, de resoluções e de decretos
legislativos com todos os documentos do processo legislativo
do ano corrente; formatar o texto final de leis promulgadas,
de emendas à Lei Orgânica do Município, de resoluções e de
decretos legislativos, encaminhando-os para promulgação ao
Órgão Oficial, com cópia para o Executivo; controlar o prazo
para publicação e conferir o texto de atos legislativos no Órgão
Oficial do Município; disponibilizar a íntegra de leis, de emendas à Lei Orgânica, de resoluções e de decretos legislativos a
serem disponibilizadas no site do Poder Legislativo na internet
pelo Departamento de Informática - Áudio e Vídeo, com a formatação adequada para visualização; receber vetos aos projetos de leis encaminhá-los para tramitação e controlar o prazo;
manter arquivo auxiliar contendo documentos referentes às comissões, aos conselhos e aos órgãos criados por leis especiais
com representação da Câmara (leis, decretos, ofícios e outros)
e alimentar o respectivo cadastro no Sistema Informatizado
(com controle de mandatos); apoiar a realização das sessões
ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais, elaborando as
pautas, fornecendo todos os documentos necessários e/ou solicitados em Plenário, acompanhar à discussão das matérias,
dar encaminhamento e alimentar o sistema informatizado de
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acordo com o despacho da Mesa.
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação nos termos do
art. 107º, inciso II, da LC 61/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário”.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 15 de maio
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente “

DECRETO N° 43/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por
Lei, amparado na Súmula 473 (STF), RESOLVE, RETIFICAR
o Decreto 04/2017, publicado em no Boletim Oficial nº 1120,
veiculado em 18/01/2017, passando o mesmo a ter a seguinte
redação, retroagindo seus efeitos a 09/01/2017:
Leia-se:
“DECRETO 04/2017”
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
“Art. 1º Designar o servidor efetivo Eugênio Carlos Zolinger,
CPF 508.831.359-49, RG 3.489.442-6, matrícula funcional
054-1, para exercer cumulativamente ao seu cargo efetivo de
Analista Administrativo, as funções de confiança junto ao cargo
de Chefe Departamento de Recursos Humanos, nível FG/ef,
lotado na Diretoria de Gestão Administrativa a partir desta data.
Art. 2º. O cargo de Chefe Departamento de Recursos Humanos tem as seguintes atribuições: cumprir e fazer cumprir
as determinações regulamentares emanadas da Presidência; manter cadastro dos funcionários da Câmara Municipal
de Guarapuava, bem como dos Vereadores; elaborar os atos
relativos à admissão, readmissão, aproveitamento, posse,
exercício, remoção, transferência, substituição e demissão do
pessoal, etc.; verificar, quando da admissão de pessoal, a regularidade dos documentos exibidos; atribuir número de matricula e expedir carteira de identidade funcional aos servidores,
bem como aos Vereadores; orientar os funcionários da Câmara
Municipal, quando se fizer necessário, com referência aos atos
ou normas de pessoal baixado pela Mesa Executiva; supervisionar o registro de frequência dos funcionários da Câmara
Municipal de conformidade com o cartão-ponto digital; supervisionar a elaboração das folhas de pagamento, mensalmente,
dos funcionários da Câmara Municipal, bem como a respectiva
ficha financeira; supervisionar a elaboração das folhas de subsídios dos Vereadores, bem como a respectiva ficha financeira;
organizar, de conformidade com as instruções da Presidência,
a escala de férias dos funcionários da Câmara Municipal, as
quais, dentro do possível, deverão coincidir com os períodos
de recesso legislativo ou quando coletivas determinadas pela
Presidência; informar os processos administrativos, quando
solicitada; efetuar e controlar o desconto das consignações nas
folhas de pagamento, quando devidamente autorizado; extrair
certidões referentes a assentamentos dos servidores da Câmara; manter controle e verificação do uso do relógio de ponto digital; elaborar instruções e programas de concurso para o
provimento de cargos da administração e manter arquivo organizado dos concursos efetuados; supervisionar a remessa
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de informações ao Tribunal de Contas do Estado, através de
sistema próprio daquele Órgão; apostilar os títulos de nomeação dos funcionários, bem como os de posse dos Vereadores;
outras funções que lhe forem atribuídas.
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação nos termos do
art. 107º, inciso I, da LC 61/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se disposições em contrário”.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 15 de maio
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente “

DECRETO N° 44/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado
do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por
Lei, amparado na Súmula 473 (STF), RESOLVE, RETIFICAR
o Decreto 05/2017, publicado em no Boletim Oficial nº 1121,
veiculado em 23/01/2017, passando o mesmo a ter a seguinte
redação, retroagindo seus efeitos a 09/01/2017:
Leia-se:
“DECRETO 05/2017”
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
“Art. 1º Designar o servidor efetivo João Augusto Keche, CPF
616.999.009-06, RG 5.172.194-2, matrícula funcional 202-1,
para exercer cumulativamente ao seu cargo efetivo de Auxiliar
Administrativo, as funções de confiança junto ao cargo de Chefe Departamento de Tesouraria e Caixa, nível FG/ef, lotado na
Diretoria de Gestão Financeira a partir desta data.
Art. 2º O cargo de Chefe Departamento de Tesouraria e Caixa
tem as seguintes atribuições: coordenar, programar, implantar
e controlar procedimentos nas áreas de contas a receber, contas a pagar e a gestão da disponibilidade da Câmara Municipal
de Guarapuava, promover o recebimento das importâncias devidas à Câmara Municipal; efetuar o pagamento da despesa,
de acordo com as disponibilidades de numerário; promover a
guarda e conservação dos dinheiros e valores da Câmara Municipal; requisitar talões de cheques aos bancos; incumbir-se
dos contatos com estabelecimentos bancários, em assuntos
de sua competência visando a instituição de pagamento e ou
transferências eletrônicas; determinar a preparação dos cheques para os pagamentos autorizados; promover a publicação,
diariamente, do movimento de caixa do dia anterior; promover
o registro dos títulos e valores sob sua guarda e providenciar
depósitos nos estabelecimentos de crédito; determinar o recebimento de suprimentos de numerários, necessários aos pagamentos de cada dia, mediante cheques ou ordens bancárias;
providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias
dos servidores da Câmara Municipal; providenciar o recolhimento do imposto de renda, incidente na fonte, sobre os rendimentos pagos a qualquer título aos Vereadores, aos servidores
da Câmara de Municipal e a terceiros; exercer outras atividades correlatas.
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação nos termos do
art. 107º, inciso II, da LC 61/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura,
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revogando-se disposições em contrário”.
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 15 de maio
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente “

PORTARIAS
PORTARIA Nº 027/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder a servidora THIEME SILVESTRI NETTO,
ocupante do cargo de Assessora Jurídica Parlamentar, CPF
045.361.109-50, RG 8.400.352-2, matrícula funcional nº 610-1,
Licença à Gestante pelo período de 180 (cento e oitenta) dias,
amparada no Art. 134 da Lei Complementar 60/2016, com efeito vigente a partir de 20 de abril de 2017 (20/04/2017) a 26 de
outubro de 2017 (26/10/2017).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 20 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
PORTARIA Nº 028/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por
Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder a servidora Thieme Silvestri Netto, matrícula
funcional 610-1, Assessora Jurídica Parlamentar, Auxilio Natalidade constante nos termos do Art. 67 da Lei Complementar
60/2016.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 24 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
PORTARIA Nº 029/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Designar os servidores Kauê Hansen Gapski Pereira,
matrícula funcional 373-1, Nilma Lopes de Oliveira, matrícula
051-1 e Sandro Luiz Casagrande, matrícula 041-1 para que
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sob a presidência do primeiro componham a Comissão Permanente de Licitações conforme art. 151 da Lei Complementar
061/2016.
Art. 2º. A Comissão Permanente de Licitações terá a seguintes
atribuições: I - A elaboração periódica, podendo ser anual, do
edital de abertura de cadastro de fornecedores, bem como contendo neste todos os elementos necessários ao cadastramento, renovação e atualização de fornecedores; II - A abertura,
direção e encerramento das reuniões públicas, de credenciamento, de habilitação dos proponentes, julgamento, classificação das propostas e das reuniões, públicas ou reservadas, de
julgamento; III - O exame formal, nos termos do instrumento
convocatório, dos documentos de habilitação ou inabilitação
dos proponentes; IV - O exame formal das propostas comercial
e técnica e o respectivo julgamento, conforme estabelecido no
instrumento convocatório; V - Recebimento de recursos contra seus atos, dirigidos à autoridade superior; VI - Notificação
dos demais proponentes dos recursos interpostos contra seus
atos, através do diretor; VII - Revisão de seus atos em razão
de recursos interpostos, remetendo-os a autoridade superior,
quando mantiver as decisões proferidas; VIII - Promoção das
diligencias no interesse do procedimento da licitação e do interesse público; IX - Sugestões às autoridades superiores sobre
a aplicação de sanções aos proponentes que se conduziram
irregularmente durante o procedimento da licitação; X - Direção e julgamento da licitação realizada sobre a modalidade,
seja a que título for, tomando, para tanto, todas as providências
necessárias; XI - A adjudicação do objeto licitado, quando for
o caso de pregão, e encaminhamento o processo para homologação do presidente; XII - Atender a lei de licitações e a lei de
pregões, bem como adotar todos os procedimentos legais cabíveis às espécies; XIII - Subsidiar informações para alimentação
do o SIM-AM e demais programas do Tribunal; XIV - Subsidiar
informações para alimentação do Portal de Transparência, nos
prazos convencionados; XV - Demais atribuições inerentes à
função e determinadas pela presidência.
Art. 3º. Ao presidente e demais membros desta comissão será
concedida Gratificação por Encargos Especiais nos termos do
art. 146 da Lei Complementar 061/2016.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se por este ato a Portaria 21/2017.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal em, 20 de abril
de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
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