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PORTARIAS

PORTARIA Nº 628/2017

PORTARIA Nº 624/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,

A SECRETÁRIA 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

RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 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, até 31 de dezembro de 2017:
I – Doraci Senger Luy - Carteira de Habilitação nº 03926097388;
II–Annelise Aparecida Chimanske –Carteira de Habilitação nº
03586473601;
III – Carlos Marcelo Kaliberda – Carteira de Habilitação nº
02702158224;
IV – Marilene Schreiner Ortiz – Carteira de Habilitação nº
02664474380;
V – Tania Cristina Ferreira Fabris – Carteira de Habilitação nº
00363973699.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 1º Designar as servidoras, abaixo relacionadas, sob a
presidência da primeira, para compor uma Comissão de Sindicância, a fim de apurar supostas irregularidades administrativas, praticadas por servidora pública, no desempenho de suas
funções, instruída por relatório psicossocial e médico, encaminhado pelo Setor de Pericia médica do Município, através do
despacho nº 135/2017, assegurando-lhe ao contraditório e a
ampla defesa:
I - Helisoellen Maria Pugsleiy– Cargo: Oficial;
II - Jacqueline Ferreira Zolinger Polak – Cargo: Professor;
III - Marcia Maria Camacho Costa– Cargo: Assistente Social.
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, 10 de agosto de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

Guarapuava, 09 de agosto 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 624/2017, 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 629/2017
A SECRETÁRIA 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 as servidoras, abaixo relacionadas, sob a presidência da primeira, para compor uma Comissão e Sindicância, a fim de apurar supostas irregularidades administrativas,
apontados pelo Parecer Jurídico nº 083/2015, emitido pela
Procuradoria Geral do Município, ocorridas na contratação de
aluguel, junto a Empresa Imobiliária GASPAR Ltda - EPP, sem
a abservância das normas legais que regulam a espécie, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I – Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
II - Ana Paula Werzel da Rocha – Cargo: Professor;
III - Vilma aparecida Machado– Cargo: Oficial Administrativo.
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, 10 de agosto de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 631/2017
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 Guarapu-
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ava, 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 dezembro de 2017:
I – Ieda Matilde Guimarães de Almeida – Carteira de Habilitação nº 02270704533;
II – Cezar Antônio Felski - Carteira de Habilitação nº
00616794209;
III – Benjamin Manoel dos Santos – Carteira de Habilitação nº
02369205269;
IV – Gilson Luis Ferreira Padilha – Carteira de Habilitação nº
01646940201;
V – Andréia Turkot Haçul – Carteira de Habilitação nº
02538899100.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 11 de agosto 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 631/2017, 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:
LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 123/2017
OBJETO: Aquisição de equipamentos de esportes e recreação.
Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº 143/2017
CONTRATADA: S. O. ZIOBER & CIA EQUIPAMENTOS METALURGICOS LTDA EPP
VALOR TOTAL: 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais)
CONTRATO Nº 144/2017
CONTRATADA: URSSUS INDÚSTRIA E COMERCIO DE
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PRODUTOS EIRELI ME
VALOR TOTAL: 17.809,00(Dezessete mil oitocentos e nove
reais)
CONTRATO Nº 145/2017
CONTRATADA: DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
LTDA ME
VALOR TOTAL: 82.543,78 (Oitenta e dois mil quinhentos e
quarenta e três reais e setenta e oito centavos)
VIGÊNCIA: 31-12-2017.
DATA DA ASSINATURA: 31/07/2017.
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 47/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva de motocicletas com fornecimento de materiais para reparo em 04 motos do tipo viatura de patrulhamento
de rua e escolta de veículos. Secretaria Municipal de Trânsito.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 156/2017
CONTRATADA: MOTO PEÇAS GUARAPUAVA LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 12.099,00 (Doze mil e noventa e nove reais).
PRAZO: 90(noventa) dias.
DATA DO CONTRATO: 09/08/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 09/08/2017
(o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e contratos.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 124/2017
OBJETO: Aquisição de concreto usinado FCK20 com entrega.
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 213/2017
CONTRATADA: CONCRETIZE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
VALOR TOTAL: R$ 285.500,00 (Duzentos e oitenta e cinco mil
e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/08/2017.
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 139/2017 - SRP
OBJETO: Aquisição de ração para cães. Secretarias Municipais de Agricultura e Meio Ambiente.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 208/2017
CONTRATADA: JOSINEI GONÇALVES CARVALHO & CIA
LTDA
VALOR TOTAL: R$ 115.220,00 (Cento e quinze mil duzentos
e vinte reais).
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 02/08/2017.
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 43/2017
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OBJETO: Contratação de empresas para transporte escolar,
para a rota de n.º 4 A. Dispensa em Caráter Emergencial. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 152/2017
CONTRATADA: R. J. TARTERO -ME
VALOR TOTAL: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
PRAZO: 150 dias.
DATA DO CONTRATO: 04/08/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 02/08/2017
(o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 42/2017
OBJETO: Contratação de empresas para transporte escolar,
para a rota de n.º 4. Dispensa em Caráter Emergencial. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 147/2017
CONTRATADA: NOEL BATISTA - ME
VALOR TOTAL: R$ 36.750,00 (Trinta e seis mil setecentos e
cinquenta reais)
PRAZO: 180 dias.
DATA DO CONTRATO: 03/08/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 27/07/2017
(o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 54/2017
OBJETO: Aquisição de material de expediente, didático, pedagógico, consumo(brinquedos) e esportivo. Secretaria Municipal
de Assistência e Desenvolvimento Social.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO N.º 128/2017
CONTRATADA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
LTDA
VALOR TOTAL: R$ 7.201,80 (Sete mil duzentos e um reais e
oitenta centavos)
CONTRATO N.º 129/2017
CONTRATADA: COMERCIAL TOLOTTI LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 1.215,68 (Um mil duzentos e quinze reais e
sessenta e oito centavos)
CONTRATO N.º 130/2017
CONTRATADA: GEFERSON JUNIOR WOGNEI ME
VALOR TOTAL: R$ 12.064,35 (Doze mil e sessenta e quatro
reais e trinta e cinco centavos)
CONTRATO N.º 131/2017
CONTRATADA: GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA
VALOR TOTAL: R$ 3.547,00 (Três mil quinhentos e quarenta
e sete reais)
CONTRATO N.º 132/2017
CONTRATADA: ANDIPEL PAPELARIA EIRELI
VALOR TOTAL: R$ 1.664,00 (um mil seiscentos e sessenta e
quatro centavos)
CONTRATO N.º 133/2017
CONTRATADA: SIONE MARIA GEREMIAS SCHAEFER ME
VALOR TOTAL: 3.781,94 (três mil setecentos e oitenta e um
reais e noventa e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 31-12-2017
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DATA DA ASSINATURA: 11/07/2017.
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 103/2017
OBJETO: Aquisição de Material de limpeza e higienização. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 209/2017
CONTRATADA: N1 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
ME
VALOR TOTAL: R$ 31.380,00 (Trinta e um mil trezentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2017.
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 53/2017 - SRP
OBJETO: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. Secretaria Municipal de Administração.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 198/2017
CONTRATADA: NARKA COMERCIAL EIRELI - EPP
VALOR TOTAL: R$ 21.250,00 (Vinte e cinco mil duzentos e
cinquenta reais).
ATA N.º 199/2017
CONTRATADA: SATELITE COMERCIAL LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$ 7.362,40 (Vinte e cinco mil duzentos e cinquenta reais).
ATA N.º 200/2017
CONTRATADA: JOSIANE APARECIDA MARCONDES DE
CASTRO 046.631.629.16
VALOR TOTAL: R$ 21.250,00 (Vinte e cinco mil duzentos e
cinquenta reais).
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/07/2017.
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 41/2017
OBJETO: Prestação de serviços Transporte Escolar. Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO N.º 062/2017
CONTRATADA: JOÃO ARHTUR PACHECO THIBES - ME
VALOR TOTAL: R$ 166.400,00 (Cento e sessenta e seis mil e
quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2017
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
Pregão Eletrônico n.º 135/2017
Processo n.º 212/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através
do Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com
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base na Lei n.º 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 lotes adjudicados para as seguintes
empresas:
ADJUDICATÁRIAS

LOTES

VALOR

PLANTE COMERCIO DE MUDAS E
FLORES LTDA

1e2

23.500,00

Guarapuava, 7 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Pregão Presencial n.º 131/2017
Processo n.º 202/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através
do Decreto n.º 5885/2017, 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 Pregoeira Oficial
do Município, considerando ainda o parecer jurídico 1280/2017
da Procuradoria Geral do Município, HOMOLOGA o resultado
do processo licitatório em epígrafe, conforme relação de lotes
a seguir:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

DESERTO

1, 2, 3 e 4

-

Guarapuava, 07 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Pregão Presencial n.º 142/2017
Processo n.º 225/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através
do Decreto n.º 5885/2017, 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 Pregoeira Oficial
do Município, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório
em epígrafe, conforme lotes adjudicados para as seguintes
empresas:
ADJUDICATÁRIAS

LOTES

VALOR TOTAL

VITTAFLEX INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS E
COLCHÕES LTDA - EPP

1e2

119.000,00

Guarapuava, 07 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
PREGÃO Nº 128/2017
PROCESSO Nº. 199/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através
do Decreto n.º 5885/2017, 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 Pregoeira Oficial
do Município, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório
em epígrafe, conforme relação de lotes a seguir:
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ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

C K YOKOTA MÓVEIS

1.

R$ 2.800,00

CLEIA APARECIDA MELUF

3.

R$ 12.138,00

LUIS CESAR REIS

2.

R$ 8.800,00

Guarapuava, 07 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Pregão Presencial n.º 127/2017
Processo n.º 196/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através
do Decreto n.º 5885/2017, 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 Pregoeira Oficial
do Município, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório
em epígrafe, conforme lotes adjudicados para as seguintes
empresas:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

CCM COMERCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS EIRELI

1

R$ 479.500,00

Guarapuava, 9 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2017
PROCESSO Nº 142/2017
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 alterações posteriores, analisando o processo
licitatório realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS nº
003/2017, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CADASTRO COMPLETO DOS PONTOS
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO E CADASTRAMENTO INFORMATIZADO DE TODOS OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PERTENCENTES AO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA,
TOMAR-SE-Á, COMO PARÂMETROS FUNDAMENTAIS DO
CADASTRO, A NUMERAÇÃO E A CARACTERIZAÇÃO DO
PONTO LUMINOSO NO ENDEREÇO ONDE O MESMO ESTÁ
INSTALADO. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO
E SERVIÇOS URBANOS, considerando as Atas de julgamento das habilitações e das propostas emitidas pela Comissão
Permanente de Licitações HOMOLOGA a licitação adjudicando
o objeto à empresa ENGELUZ ILUMINAÇÃO E ELETRICIDADE LTDA (CNPJ 85.489.078/0001-74), no valor global de R$
130.250,46 (cento e trinta mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e seis centavos).
Guarapuava, 09 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 46/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 264/2017
Objeto: Aquisição de material permanente - Ar condicionado
para o SAMU. Secretaria Municipal de Saúde.
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso das atribuições
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
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ava, 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 1294/2017 e Autorização
da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação,
no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), para a
Contratação da Empresa JVPM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA- ME, inscrita no CNPJ sob
n.º 12.908.944/0001-51.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 08 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 47/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 265/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção corretiva (reparos) em motocicletas com fornecimento de
matérias para reparo em 04 motos do tipo viatura de patrulhamento de rua e escolta de veículos da Secretaria Municipal de
Trânsito em caráter emergencial.
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 1303/2017 e Autorização
da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, no
valor de R$ 12.099,00 (doze mil e noventa e nove reais), para a
Contratação da Empresa MOTO PEÇAS GUARAPUAVA LTDA
- ME, inscrita no CNPJ sob n.º 03.114.341/0001-86.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 09 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 45/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 259/2017
Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada
para prestação de serviços de Fisioterapia pelo método CUEVAS MEDEK EXERCISE para a paciente Maria Julia Hossni
Parteka, conforme determinação judicial dos autos nº 000804498.2017.8.16.0031. 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 1266/2017 e Autorização
da Gerente de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação,
no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos centavos), para a
Contratação da Empresa RONERSON EPIFANIO DE OLIVEIRA PJ, inscrita no CNPJ sob n.º 17.067.337/0001-19.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 07 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
I AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
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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) de n.º 152/2017,
o qual tem por objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GABIÕES. SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, para o dia
29/08/2017, às 14h00, devido a alterações efetuadas no instrumento Convocatório.
Guarapuava, 09 de Agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO Nº. 105/2017
O Gerente do Departamento de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, determina a SUSPENSÃO por tempo indeterminado do
processo licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 70/2017, devido à necessidade de análise técnica de
impugnação tempestiva referente às características técnicas
do objeto do certame e possível retificação do edital.
Publique-se.
Guarapuava, 07 de agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 130/2017
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso de atribuições que
lhe são inerentes, COMUNICA: Fica PRORROGADA A DATA
DE ABERTURA do Pregão Presencial de n.º 130/2017, o qual
tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO, da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos, para o dia
29/08/2017, às 14h00, devido a alterações efetuadas no Edital
Convocatório.
Guarapuava, 08 de Agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 165/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 258/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL A
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA MARCENARIA. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS
URBANOS.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais
n.º 1.168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h45 do
dia 29/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00min
do dia 29/08/2017.

05 a 11 de agosto de 2017, Veiculação 14/08/17
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PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site:
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 07 de agosto de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
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INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site:
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 08 de agosto de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 166/2017
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 260/2017
OBJETO: Aquisição de Adubo Natural para Produção de Mudas – Fosfato Natural. Secretaria Municipal de Agricultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Lote
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n.º
1.168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 13h45 até
às 13h59 do dia 24/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00 do
dia 24/08/2017.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site:
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 07 de Agosto de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 168/2017
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 262/2017
OBJETO: Aquisição de Equipamentos e Material Permanente –
Guilhotina. Secretaria Municipal de Política para as Mulheres.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º
1.168/2006 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h45 do
dia 28/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00min
do dia 28/08/2017.
PREGOEIRA: Jéssica Dal Piva de Oliveira
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site:
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 08 de agosto de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 167/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 261/2017
OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Óleo
Lubrificante para Máquinas Pesadas. Secretaria Municipal de
Obras, Viação e Serviços Urbanos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais
n.º 1.168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 13h45 do
dia 24/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00min
do dia 24/08/2017.
PREGOEIRA: Jéssica Dal Piva de Oliveira

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 169/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 263/2017
OBJETO: Registro de Preços para eventual Aquisição de Peças, Ferramentas e Equipamentos de Proteção Individual. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais
n.º 1.168/2006 e 1.447/2007 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 13h45 do
dia 28/08/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00min
do dia 28/08/2017.
PREGOEIRA: Jéssica Dal Piva de Oliveira
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INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2.° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42)3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site:
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 08 de Agosto de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 324/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 42/2016
OBJETO: Locação de um Imóvel situado na Rua Antônio Gregório Ferreira, nº. 357- Conradinho, para abrigar a equipe do
ESF Parque das Árvores.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADO: ALMIR GOMES DOS SANTOS, tendo seu
imóvel administrado pela empresa EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência, por
mais 12 (doze) meses, até a data de 27/07/2018, com fulcro
no artigo 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal nº. 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 – 0,78% (menos zero vírgula setenta e oito
por cento), passando a ser pago mensalmente o valor de R$
1.389,08, totalizando R$ 16.668,96 para o período de 12 meses.
DATA ASSINATURA: 03/08/2017
(a) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 163/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 42/2015
OBJETO: Locação de um Imóvel pelo período de 12 (doze)
para abrigar a unidade de saúde do bairro São Miguel. Programa de Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADO: Paulo Sergio Monteiro da Rosa, tendo seu
imóvel administrado pela empresa EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência, por
mais 12 (doze) meses, até a data de 17/08/2018, 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 – 1,67% (menos um vírgula sessenta e sete
por cento), passando a ser pago mensalmente o valor de R$
1.092,34 (um mil e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos).
DATA ASSINATURA: 03/08/2017
(a) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 336/2016
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 102/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada na realização de serviços de limpeza, corte de grama, poda de árvores
e folhagens.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
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CONTRATO Nº: 336/2016.
CONTRATADA: JADER CASSYO DO VALLE E CIA LTDA - ME.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência do
Contrato em epigrafe, por mais 12 (doze) meses, da data de
03/08/2017 até a data de 03/08/2018.
O valor contratual terá uma redução de 10% (dez por cento)
conforme anuência expressa da contratada, passando para o
valor de R$ 0,09 (nove centavos) por metro quadrado, totalizando R$ 333.167,04 (Trezentos e trinta e três mil cento sessenta e sete reais e quatro centavos) para o período de 12
meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2017
(a) – Abimael de Lima Valentim Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 474/2016
TOMADA DE PREÇO N.º 026/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução do remanescente e reexecução de serviços da obra da
creche pró infância planalto.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 474/2016.
CONTRATADA: PARANÁ ENGENHARIA LTDA EPP.
OBJETO ADITIVO: Fica acrescido o percentual de 24,92%
(vinte e quatro vírgula noventa e dois por cento) referente à
execução do lote 1 – item 1 da obra – REMANESCENTE DOS
SERVIÇOS DA CRECHE PRÓ-INFANCIA PLANALTO, equivalente ao valor total de R$ 25.481,46 (vinte e cinco mil quatrocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), com
fulcro no artigo 65, inciso I, “a” e “b” e § 1º, da Lei Federal n°.
8666/93.
Fica acrescido o percentual de 49,86% (quarenta e nove vírgula oitenta e seis por cento) referente à execução do LOTE
1 – ITEM 2 da OBRA – REEXECUÇÃO DE SERVIÇOS DA
CRECHE PRO-INFANCIA PLANALTO, equivalente ao valor de
R$ 180.493,51 (cento e oitenta mil, quatrocentos e noventa e
três reais e cinquenta e um centavos), com fulcro no Artigo 65,
inciso I, “a” e “b” e § 1º., da Lei Federal n° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 04/08/2017
(o) – Abimael de Lima Valentim Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 310/2016
PREGÃO PRESENCIAL N.º 130/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA. SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
OBJETO ADITIVO: Prorroga-se o prazo de vigência pelo período de 12 meses, a partir da data de 15/07/2017 até 15/07/2018,
com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei 8666/93.
Ficam nomeados como gestores deste contrato, referente aos
lotes da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos o Sr.
TIAGO BRONOSKI, portador do RG nº. 10.076.037-1 e CPF nº.
075.050.299-16, e referente aos lotes da Secretaria de Saúde
o Sr. JOÃO AUGUSTO KURCHAIDT FERNANDES, portador
do RG 6698816-3 e CPF nº. 802.882.009-34, aos quais caberá
a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o art. 58, inciso III e art. 67 da Lei Federal nº. 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 11/07/2017
(a) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM Gerente de Licitações e Contratos
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EXTRATO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 07/2017
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 010/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1,
COM 1.510,23M2, NA VILA COLIBRI – ALTO CASCAVEL,
COM RECURSOS ORIUNDOS DO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 6788/2013, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: TORRES NOVAS CONSTRUTORA EPP.
OBJETO ADITIVO: Fica acrescido o percentual de 5,78% (cinco vírgula setenta e oito por cento) referente à execução da
obra, perfazendo o valor total de R$ 98.000,16 (noventa e oito
mil reais e dezesseis centavos), com fulcro no artigo 65, inciso
I, “a” e “b” do § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
Altera-se a cláusula décima oitava do contrato, ficando nomeado como Gestor o Sr. HALMUTH FAGNER GOBA BRANDTNER, portador do CPF n° 057.836.209-04 e RG n° 9771629-3
a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos
acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 03/08/2017
(a) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 13/2017
OBJETO: Contratação de empresa para realização do Transporte Escolar com um veículo automotor, com motorista, para
atender a Rota 109, constante na Cláusula Terceira.
CONTRATO N.º 045/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA;
CONTRATADA: TRANSPORTE ADINEZ LTDA – ME;
REPRESENTADA: ADIR CARRARO;
OBJETO DO ADITIVO: Rescisão amigável do Contrato em epigrafe, celebrado entre o Município de Guarapuava e a Contratada na data de 29/03/2017, tendo em vista a conclusão
do processo licitatório, que contemplou a ROTA 313 objeto do
contrato, e consequente celebração de contrato para execução
de serviços para as referidas rotas a que se refere o contrato
em epígrafe, a rescisão se dá conforme dispõe a Cláusula do
contrato supracitado, e com fulcro no Art. 79, inciso II da Lei
8666/93.
DATA DE ASSINATURA: 24/07/2017
(a) ABIMAEL VALENTIM DE LIMA –
Gerente de Licitações e Contratos.
Pregão Eletrônico n.º 136/2017
Sistema de Registro de Preços
Com Benefícios para Micro e Pequenas Empresas
Processo n.º 213/2017
II TERMO DE SUSPENSÃO
O Gerente do Departamento de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, determina a SUSPENSÃO do processo licitatório, na
modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO - SRP n.º 136/2017,
por prazo indeterminado, devido à necessidade de verificação,
por parte da Secretaria Municipal competente, acerca das exigências contidas no Termo de Referência.
Publique-se.
Guarapuava, 11 de Agosto de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
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EXTRATO DO 8° 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 60 (sessenta) dias, a execução começa
a contar a partir da data 13/08/2017 até a data 12/10/2017.
Prorroga-se o prazo de vigência do contrato supracitado, por
mais 120 (cento e vinte) dias, da data 20/10/2017 de até a data
de 17/02/2018. O presente termo aditivo tem como fundamento
a sua prorrogação no artigo 57, incisos II e VI do § 1º, da Lei
Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/08/2017.
(o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
TOMADA DE PREÇOS N.º 05/2017
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação a seguir:
MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 05/2017.
PROCESSO N.º: 266/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE ALAMBRADOS PARA CERCAMENTO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DO PARQUE LINEAR DO TRIANON E PRAÇA UCRÂNIA, CONFORME PLANILHAS, MEMORIAL DESCRITIVO,
CRONOGRAMA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS
EM EDITAL.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço por Lote
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Global por Lote
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS:
Dia 30 de agosto de 2017, até às 09h00min, no Protocolo Geral
da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR.
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 30 de agosto de
2017, às 09h30min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus
anexos poderão ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Guarapuava, 11 de agosto de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
DIEGO VOLFF
Presidente Interino da Comissão de Licitações
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CONSELHOS
1º ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO 002/2016
1º Aditivo ao Termo de Convênio Nº 002/2016, celebrado entre
o Município de Guarapuava, Conselho Municipal de Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social,e Fundação
de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO
PROTEGER.
Pelo presente instrumento, celebram entre si, de um lado, o
Município de Guarapuava, entidade jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, com
sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 2777,
cidade de Guarapuava/PR, por meio do FUNDO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ 14.425.321/0001-42, neste ato representado por seu presidente, Senhor ARI MARCOS
BONA, inscrito no CPF sob o nº 651.625.799-04; e de outro
lado a Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER,
inscrito no CNPJ sob
n° 79.262.341/0001-95, neste ato representado por sua presidente, Senhora Srª ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA
DE CARLI, CPF 731.937.399-87, partes que resolvem celebrar
o presente Termo Aditivo, ao Termo de Convênio N° 002/2017,
mediante as clausulas e condições a seguir estabelecidas.
CLÁUSULA PRIMEIRA:
O 1º aditivo ao Termo de Convênio nº002/2016 tem por objetivo
alterar a CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA, a qual passará a ter a seguinte redação:
´´CLÁUSULA TERCEIRA : DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até
29 de novembro de 2017, oficializado após a data da assinatura de ambas as partes´´.
CLÁUSULA SEGUNDA:
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do
Termo de Convênio N° 002/2017.
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E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.
Guarapuava, 11 de agosto de 2017.
Ari Marcos Bona
PRESIDENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Eliane Freire Rodrigues De Souza De Carli
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA – FUNDAÇÃO PROTEGER
Rita de Cássia Tossolini
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 034/2017
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são
conferidas pelo § 4º do Art. 11 da Lei nº 2014/2011 e suas alterações,
RESOLVE
Art. 1º - Designar a servidora, Sirlene de Fátima Kalizak, cargo Auxiliar de Unidade de Acolhimento, para exercer a Função
Gratificada de Coordenadora de Unidade de Acolhimento da
Unidade Gratidão a partir de 24 de julho de 2017.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 24 de julho de 2017.
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Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, em 24 de julho de
2017.
Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
Presidente da Fundação Proteger
PORTARIA Nº 037/2017
A Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe
são conferidas pelo inciso I do Art. 92 da Lei Complementar nº
060/2016,
RESOLVE
Art. 1º - Designar a Comissão Permanente de Licitação e a
Comissão Especial de Licitação da Fundação Proteger:
I – Comissão Permanente de Licitação
• Presidente: Rosimeri Gonçalves da Silva
• Membro: Daniele Reznek;
• Membro: Francieli Furtado;
• Suplente: Cristiane Terezinha da Cruz;
II – Comissão Especial de Licitação:
• Pregoeira: Daniele Reznek;
• Pregoeira: Karolini Tokarski;
• Equipe de apoio: Rosimeri Gonçalves da Silva;
• Equipe de apoio: Sonia Maria Makuch;
• Suplente: Cristiane Terezinha da Cruz;
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 01 de agosto de 2017.
Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial
da Juventude e Infância, em 09 de agosto 2017.
Eliane Freire Rodrigues de Souza De Carli
Presidente da Fundação Proteger
PORTARIA Nº 038/2017
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 81 da Lei
Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º – Revogar a Portaria nº 027/2017 da Fundação Proteger, a qual designa membros para compor Comissão para
Provimento de Concurso Público.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Presidente da Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância, em 11 de agosto de 2017.
ELIANE FREIRE RODRIGUES DE SOUZA DE CARLI
Presidente da Fundação Proteger
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GUARAPUAVA PREV
RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE
CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/15
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realizar
atualização em softwares e atendimento técnico.
CONTRATO N.º 008/15
CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava.
CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E
GESTÃO EM SERVIÇOS
MOTIVO: Retifica-se o valor contratual. ONDE LÊ-SE
R$2.670,54 mensais, LEIA-SE R$2.629,28 mensais.
As demais cláusulas permanecem inalteradas.
GESTOR DO CONTRATO: Vanderley Rosa Edling
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, IV e 65 § 8 da Lei 8.666/93 e
alterações.
ASSINATURA: 21/07/2017.
ELIZANGELA MARA DA SILVA BILEK
Diretora Presidente

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE
DO RIO JORDÃO
4.ª ALTERAÇÃO DO ESTATUTO DO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO
(CRJ)
Pelo presente instrumento, após aprovação por unanimidade
em Assembléia Geral Extraordinária de 13 de julho de 2017,
passam a integrar o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO
VALE DO RIO JORDÃO (CRJ) os Municípios de Pinhão e Guarapuava, por seus representantes legais, devidamente autorizados por suas respectivas leis municipais, nos estritos termos
do Protocolo de Intenções, em observância à Lei Federal nº
11.107/2005 e demais legislações aplicáveis à espécie, constituindo o Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ,
que reger–se–á pelas normas a seguir dispostas.
TÍTULO I
Denominação, Finalidade, Constituição, Sede, Foro e Objetivos
CAPÍTULO I
Da Denominação, Finalidade e Características
Art. 1º – O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão
– CRJ, doravante denominado CRJ, constitui–se sob a forma
de Associação Pública com Personalidade Jurídica de Direito
Público, sem fins lucrativos, com prazo indeterminado de duração e reger–se–á pelas normas e diretrizes estabelecidas pela
Constituição Federal, Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de
2005, regulamentada pelo Decreto nº 6.017, de 17/01/2007 e
legislação municipal pertinente, tendo como finalidade a gestão
compartilhada de políticas públicas relacionadas à prestação
de serviços e fornecimentos de equipamentos para readequação e melhoria nas estradas vicinais existentes nos Municípios
Consorciados.
Art. 2º – A área de atuação do CRJ será formada pelos territórios dos municípios de Pinhão e Guarapuava, Zona Referencial
deste Consórcio, inexistindo limites intermunicipais para as finalidades a que se propõe, respeitando as autonomias municipais.
CAPÍTULO II
Da Constituição
Art. 3º – Considerar–se–á constituído o CRJ mediante os municípios que subscreverem o Protocolo de Intenções ratificado
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por Lei Municipal de cada município consorciado, iniciando sua
existência legal com a inscrição do ato constitutivo do CRJ no
respectivo registro e averbando–se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo, sendo que o consórcio
intermunicipal reger–se–á pelas normas e legislação pertinente
aos consórcios públicos, pelo presente Estatuto Social e pela
regulamentação a ser adotada pelos seus órgãos.
Art. 4º – O ingresso de novos municípios ao CRJ se dará, mediante a aprovação unânime dos Municípios Consorciados.
§ 1º – O município que pretender consorciar–se deverá oficializar interesse à Diretoria Executiva do CRJ.
§ 2º – Mediante a aprovação da Assembléia Geral do CRJ,
cabe ao município a ser consorciado a apresentação da Lei
Municipal de Ratificação do Protocolo de Intenções, após o
que, será alterado o presente Estatuto, constituindo–o como
Associado Efetivo e averbando–se no registro civil de pessoas
jurídicas.
CAPÍTULO III
Da Sede e Foro
Art. 5º – O CRJ terá sede na Avenida Sebastião de Camargo
Ribas, 2301, 1º andar, sala 2, Bairro Bonsucesso, CEP 85045–
000, anexo à rodoviária municipal, podendo ser alterado em
caso de conveniência dos Municípios integrantes, desde que
por unanimidade, tendo foro de competência a Comarca de
Guarapuava – PR.
CAPÍTULO IV
Dos Objetivos
Art. 6º – O CRJ, em prol de seus objetivos, atua em regime de
intercâmbio e franca cooperação com entidades afins, órgão e
entidades federais, estaduais e municipais, bem como com a
iniciativa privada e entidades internacionais, dentro também da
gestão compartilhada.
Art. 7º – Os principais objetivos do CRJ, além de outros, que
guardem estrita relação com a sua finalidade prevista no Art.
1º, são:
I – Prestar assessoria institucional, técnico e jurídico, visando
o planejamento, desenvolvimento e aprimoramento de ações
voltadas ao atendimento dos objetivos estatutários de cada um
de seus consorciados dentro do campo da Gestão Pública Cooperativa;
II – Estabelecer canal de amplo intercâmbio e cooperação com
os Tribunais de Contas, Ministério Público e Poderes Judiciário, Legislativo e executivo nos três níveis federativos, tendo
em conta o atendimento dos interesses de seus consorciados;
III – Trabalhar continuamente pela concentração e coordenação
de esforços técnicos e o recebimento de aportes financeiros da
União e Estado, bem como, da iniciativa privada, mediante o
estabelecimento de acordos, convênios, contratos, termos de
ajustes e conduta, e/ou parcerias para solução de problemas
comuns de seus consorciados;
IV – Promover o fortalecimento da imagem institucional do consórcio, através da divulgação de seus eventos, atividades, estudos e resultados, obras concretizadas e outros por meio da
imprensa local e regional;
V – Incentivar e cooperar com seus consorciados no desenvolvimento de processos de gestão administrativo eficazes, de
acordo com as exigências legais, em especial aquelas exigidas
pelos Tribunais de Conta do Paraná e da União;
VI – Incentivar e cooperar com seus consorciados no desenvolvimento de uma política de uso intensivo da tecnologia da
informação para facilitar o planejamento, direção e controle das
ações consorciais;
VII – Incentivar e cooperar no desenvolvimento de uma política
de gestão ambiental, orientando os consorciados na elaboração e execução de plano ambiental em conformidade com a
legislação vigente;
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VIII – Promover a concentração e coordenação de esforços
para o desenvolvimento de suas atividades, buscando soluções políticas, técnicas e administrativas para os problemas de
interesse comum dos municípios consorciados;
IX – Elaborar estudos, levantamentos e pareceres sobre problemas e potencialidades do território que envolve o CRJ para
propor alternativas de solução e/ou linhas de ações pertinentes;
X – Reivindicar e oferecer condições de implementação da
gestão consorciada de serviços públicos de direito públicos em
escala adequada, em que participem a União, Estado do Paraná ou mesmo outros consórcios;
XI – Representar interesses e direitos coletivos de seus consorciados junto à Administração Pública e privada, promovendo,
se necessário, ações judiciais, atuar com litisconsorte passivo
em demandas que consorciado(s) figurar(em) na condição de
réu(s), visando a colaborar na defesa judicial dos interesses;
XII – Planejar e executar projetos de interesse comum, destinados a promover, melhorar o controlar o uso do solo, as condições de saneamento e uso das águas de suas bacias hidrográficas e respectivas sub–bacias, também no que diz respeito
ao esgoto doméstico e lixo urbano, para tanto estabelecendo
normas de proteção ao meio ambiente e realizando monitoramento;
XIII – Constituir ações para promover a construção de habitações de interesse social no meio urbano e rural dos municípios
consorciados;
XIV – Planejar ações, adquirir equipamentos e insumos para
construir e conservar estradas vicinais, pavimentações, terraplanagens e realizar serviços que promova o desenvolvimento
sustentável regional;
XV – Planejar e promover ações em comum nas áreas educacionais, culturais e esportivas;
XVI – Planejar ações, adquirir equipamentos e insumos, tais
como, rolo compactador e caminhões, entre outros, para promover o desenvolvimento sustentável da produção agropecuária regional, como atenção especial ao pequeno e médio
produtor.
Art. 8º – Para cumprimento de seus objetivos o consórcio poderá:
I – Adquirir os bens que entender necessários, os quais integrarão o seu patrimônio;
II – Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, ajustes, parceria, receber auxílios,
contribuições e
subvenções de outras entidades de governo ou da iniciativa
privada;
III – Efetuar cobrança pela prestação de serviços, instituída de
acordo com a lei.
CAPÍTULO V
Dos Consorciados
Art. 9º – É direito do consorciado retirar–se do quadro social
quando julgar necessário, protocolando seu pedido junto à Secretaria do CRJ, num prazo de 30(trinta) dias, desde que não
esteja em débito com suas obrigações associativas.
Art. 10º – A exclusão do consorciado será determinada pela
Assembléia Geral, quando houver justa causa e falta grave,
assim reconhecidas em processo administrativo, em que fique
assegurado o direito da ampla defesa, quando ficar comprovada a ocorrência de:
I – Violação do estatuto social;
II – Difamação ou injúria perpetrada contra o presente Consórcio ou seus membros;
III – Atividades contrárias às decisões das Assembléias Gerais;
Parágrafo único – A exclusão também poderá ser por solicitação do membro consorciado, desde que protocolado com
antecedência de 30 (trinta) dias e esteja em dia com suas obri-
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CAPÍTULO VI
Dos Direitos e Deveres dos Consorciados
Art. 11 – É direito dos consorciados, quando adimplente:
I – exigir o pleno cumprimento das cláusulas do Estatuto deste
consórcio público;
II – exigir transparência e a qualquer tempo documentos pertinentes a prestação de contas deste instrumento;
III – fazer parte de forma igualitária de todas as ações realizadas por este Consórcio.
Art. 12 – É dever do consorciado:
I – manter–se adimplente com todos os seus compromissos
firmados no contrato de rateio deste Consórcio;
II – dispor de todo e qualquer documento de sua gestão municipal para manutenção do consórcio;
III – justificar sua falta através de ofício nas Assembléias Gerais;
IV – zelar pelo melhor e eficiente andamento deste Consórcio.
Art. 13 – Os consorciados respondem subsidiariamente pelas
obrigações assumidas pelo CRJ.
TITULO II
Da Estrutura Organizacional do Consórcio
CAPÍTULO I
Da Organização do Consórcio
Art. 14 – O CRJ tem a seguinte Organização:
I – Assembléia Geral;
II – Diretoria Executiva;
III – Secretaria Executiva;
IV – Conselho Fiscal;
V – Controle Interno.
CAPITULO II
Da Assembléia Geral
Art. 15 – A Assembléia Geral é a instância máxima deliberativa
do CRJ e será constituída pelos Chefes do Poder Executivos
dos municípios consorciados, e ou seus representantes legais
e pela estrutura básica constantes dos itens II a V do artigo
anterior, reunindo–se anualmente no mês de janeiro, ordinariamente, para apreciação das contas do CRJ e para eleição
da Presidência e Vice–Presidência do Consórcio em votação
secreta entre os membros, para um mandato de 2 (dois) anos.
Parágrafo único – As disposições sobre o funcionamento da
Assembléia Geral serão consolidadas e complementadas pelo
Regimento Interno.
SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA DA ASSEMBLÉIA GERAL
Art. 16 – Compete à Assembléia Geral:
I – Alterar o Estatuto Social;
II – Homologar o relatório e balanço anual de atividade do CRJ;
III – Autorizar a alienação de bens do CRJ;
IV – Aprovar e propor mudanças neste Estatuto como também
resolver os casos omissos;
V – Deliberar sobre assuntos e temas relativos à finalidade,
objetivos e interesses do Consórcio;
VI – Determinar a elaboração de estudos e pareceres especializados, visando a solucionar as questões trazidas pelos consorciados que guardem direta relação com a finalidade, objetivos e interesses do CRJ;
VII – Deliberar sobre as cotas de contribuições de cada município;
VIII – Eleger, por votação secreta, ou por aclamação com aprovação da Assembléia Geral, e dar posse à Diretoria Executiva
do Consórcio pelo período de 2 (dois) anos, permitida somente
uma reeleição;
IX – Eleger e dar posse aos membros do Conselho Fiscal;
X – Homologar o Relatório Anual de atividades do Consórcio;
XI – Homologar o quadro de pessoal proposto pela Diretoria
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Executiva;
XII – Estabelecer os valores remuneratórios do quadro de pessoal;
XIII – Destituir membros da Diretoria;
XIV – Deliberar sobre inclusão de novo município membro ou
exclusão de sócio por não cumprimento das obrigações assumidas;
XV – Deliberar sobre dissolução do Consórcio;
XVI – Aprovar a proposta Orçamentária e Plano de Atividades
para o ano seguinte;
XVII – Definir a política patrimonial, financeira, administrativa e
os programas de investimentos do Consórcio;
XVIII – Representar judicialmente o CRJ, através de seu presidente e do diretor presidente executivo;
XIX – Homologar a prestação de contas para o Tribunal de
Contas do Estado;
XX – Aprovar a requisição de servidores públicos feita pela Diretoria Executiva;
XXI – Aprovar o Regimento Interno do Consórcio, como também propor e deliberar alterações;
XXII – Aprovar a estrutura administrativa, bem como o quadro
de cargos e salários do CRJ.
Parágrafo Único – Para as deliberações a que se referem os
incisos acima é exigido o voto concorde de todos os consorciados.
Art. 17 – Cada município do Consórcio terá direito a um voto
nas deliberações da Assembléia Geral através de seu prefeito
ou representante legalmente constituído por ofício.
Parágrafo Único – O Presidente do CRJ participará em todo o
processo de votação, e em caso de empate terá voto minerva.
Art. 18 – As deliberações da assembléia geral serão tomadas
por maioria simples dos consorciados, salvo as exceções expressas neste Estatuto.
Art. 19 – A Assembléia Geral será pública, podendo assisti–la,
sem direito a voto, qualquer cidadão.
Art. 20 – A Assembléia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária.
I – A Assembléia Geral Ordinária se reunirá anualmente, conforme Art. 15, e a sua convocação deverá ser feita pelo Presidente, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, devendo
ser convocada por qualquer meio de comunicação, desde que
reconhecida à ciência.
II – A Assembléia Geral extraordinária será convocado pelo
Presidente, sempre que haja matéria relevante e/ou urgente
para ser deliberada ou a pedido de qualquer dos associados,
com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, devendo ser convocada por qualquer meio de comunicação, desde que reconhecida a ciência.
III – Os consorciados que solicitarem convocação da Assembléia Geral extraordinária, na forma estabelecida no inciso II
deste artigo, deverão formalizar pedido por escrito ao Presidente do Consórcio, relatando os motivos e indicando os assuntos a serem tratados.
Art. 21 – Ao final de cada Assembléia Geral, deverá ser lida,
discutida e votada a ata da reunião.
Art. 22 – As deliberações da Assembléia Geral, Ordinária ou
Extraordinária, serão executadas pela Diretoria Executiva.
Art. 23 – A Assembléia Geral poderá constituir Comissões Técnicas Especiais para apreciar proposições ou apurar fatos de
relevância a serem deliberadas em plenária.
§ 1º – Poderão participar dos trabalhos das referidas comissões, técnicos nas matérias relacionadas com as proposições
encaminhadas à Assembléia Geral.
§ 2º – Compete à Comissão Técnica Especial da Assembléia
Geral:
I – emitir parecer nas proposições para as quais foram institu-
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ídas;
II – sugerir emendas às proposições a ela submetidas.
Art. 24 – Compete ao Presidente do CRJ:
I – representar formalmente o CRJ em eventos, solenidades,
perante a Administração Pública, em juízo ou fora dele, inclusive nestes últimos casos, delegar poderes;
II – convocar Assembléia Geral Ordinária;
III – convocar as reuniões de Assembléia Geral Extraordinária;
IV – assinar todos os atos deliberativos pela Assembléia Geral;
V – firmar convênios, acordos, ajustes, parecerias para o cumprimento dos objetivos do CRJ;
Parágrafo único – Ao Vice–Presidente compete substituir o
Presidente nos seus impedimentos.
CAPÍTULO III
Da Diretoria Executiva
Art. 25 – A Diretoria Executiva é o órgão de gerenciamento
do CRJ e será composta por Diretor Presidente, Diretor Vice–
Presidente e Diretor Tesoureiro, eleitos na Assembléia Geral
Ordinária, conforme previsto no Estatuto e de acordo com suas
competências definidas no Regimento Interno.
§ 1º – A Diretoria Executiva disporá de membros auxiliares,
conforme previsto neste Estatuto e de acordo com suas competências definidas no Regimento Interno, para execução das
atividades fins do CRJ:
§ 2º – Os membros auxiliares da Diretoria Executiva possuem
cargos remunerados preenchidos mediante concurso público
seleção competitiva e/ou teste seletivo, bem como nomeados
por indicação, conforme especificações do cargo, definido no
Regimento Interno.
Art. 26 – A Diretoria Executiva será eleita pela Assembléia Geral por votação secreta ou por aclamação, esta ultima após deliberação da plenária.
§ 1º – A eleição e posse da Diretoria Executiva serão realizadas
na Assembléia do Consórcio, e posteriormente a cada biênio.
§ 2º – Os integrantes da Diretoria Executiva realizarão suas
atividades de forma gratuita.
§ 3º – O Município Consorciado que não estiver em dia com
suas obrigações estatutárias não poderá indicar membros para
a Diretoria Executiva.
§ 4º – O presidente convocará eleições com quinze dias de
antecedência através de edital, com publicação no jornal oficial
do CRJ.
SEÇÃO I
Das Competências da Diretoria Executiva
Art. 27 – Compete ao Diretor Presidente:
I – Representar o CRJ judicialmente e extrajudicialmente, ativa
e passivamente;
II – Zelar pelo cumprimento do presente Estatuto;
III – Encaminhar aos poderes e órgãos competentes as reivindicações do CRJ e acompanhar sua tramitação;
IV – Firmar convênio, acordos ou contratos com entidades públicas e privadas;
V – Supervisionar os serviços oferecidos pelo CRJ aos seus
associados, assegurando a eficiência dos mesmos;
VI – Encaminhar as decisões da Assembléia Geral para execução pelo Secretário Executivo;
VII – Constituir grupo de trabalho com objetivos específicos e
duração temporária, com participação de integrantes da Secretaria Executiva;
VIII – Constituir técnicos de órgãos municipais, estaduais, federais, entidades privadas, profissionais liberais e membros da
sociedade civil organizada para participarem dos grupos previstos no item anterior;
IX – Solicitar que sejam colocados à disposição do CRJ servidores dos municípios consorciados e submeter à Assembléia
Geral;
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X – Autorizar pagamentos e movimentar recursos financeiros
do CRJ através de cheques bancários nominais, ordens de
pagamento ou meios eletrônicos em conjunto com o Diretor
Tesoureiro;
XI – Gerir o patrimônio do Consórcio;
XII – Assinar cheques em conjunto com o Diretor Tesoureiro e
quaisquer outros documentos que digam respeito ao CRJ em
conjunto com membros da Diretoria ou da Secretaria Executiva;
XIII – Elaborar o balanço e o relatório anual de atividades a ser
apreciado pela Assembléia Geral;
XIV – Receber as proposições dos associados para encaminhamento a Assembléia Geral, quando não instituída comissão
especial para essa finalidade;
XV – Preparar agenda e pauta para a Assembléia Geral;
XVI – Executar e fazer cumprir as deliberações do Assembléia
Geral, dando–lhes ampla publicidade;
XVII – Submeter a Assembléia Geral, para aprovação, o quadro do pessoal do CRJ, bem como a respectiva tabela remuneratória;
XVIII – Delegar poderes à Secretaria Executiva para o cumprimento de seus objetivos, através de ato próprio ou por procuração, quando houver necessidade;
XIX – Contratar assessoria especializada ou consultoria para
realização de trabalhos de planejamentos, administrativos e
serviços de elaboração e gestão de projetos.
XX – Contratar e demitir funcionários, colocar à disposição do
órgão de origem o servidor cedido, como também, praticar todos os atos relativos ao quadro de pessoal administrativo técnico, mediante aprovação do Assembléia Geral.
XXI – Abrir, conjuntamente com o Diretor Tesoureiro, conta
bancária do CRJ em instituições bancárias oficiais, para as
transferências e pagamentos necessários para o funcionamento do CRJ;
XXII – Elaborar proposta orçamentária e o plano de atividades
para o ano seguinte, encaminando–o a Assembléia Geral até
30 de outubro de cada ano.
XXIII – Propor a criação da estrutura administrativa, bem como
o quadro de cargos e salários do CRJ à aprovação ao Assembléia Geral.
Art. 28 – Compete ao Vice Presidente substituir o Presidente
nas suas ausências e impedimentos, e participar das deliberações da Diretoria Executiva.
Art. 29 – Compete ao Diretor Tesoureiro, em consonância com
a Secretaria Executiva:
I – Organizar e guardar os documentos contábeis do CRJ;
II – Assinar cheques e documentos de ordem financeira do CRJ
em conjunto com o Diretor Presidente, bem como movimentações bancárias necessárias a pagamentos e recebimentos;
III – Deliberar juntamente com os membros da Diretoria Executiva.
CAPITULO IV
Da Secretaria Executiva
Art. 30 – A Secretaria Executiva é um órgão executor das deliberações da Assembléia Geral e da Diretoria Executiva.
Art. 31 – O Secretário Executivo se encarregará de todas as
atividades administrativas e de controle financeiro do CRJ, deverá ser pessoa de notório conhecimento e experiência nas
atividades administrativas de órgãos públicos ou consorciais.
Parágrafo Único – O Secretário Executivo será contratado fazendo jus a remuneração estabelecida na Assembléia Geral.
Art. 32 – A Secretaria Executiva é o órgão responsável pelo
assessoramento técnico–administrativo da Diretoria, cabendo–
lhe o planejamento, coordenação, controle e execução das rotinas administrativas e fiscalização do desempenho do quadro
de pessoal.
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SEÇÃO I
Das Atribuições da Secretaria Executiva
Art. 33 – A Secretaria Executiva possui, dentre outras, as seguintes atribuições:
I – Planejar, controlar e fiscalizar os trabalhos de cunho administrativo do CRJ;
II – Propor ao Assembléia Geral a estruturação das atividades
de seus serviços, quadro de pessoal e respectiva tabela remuneratória, submetendo tais proposições à apreciação da Diretoria Executiva;
III – Propor a Diretoria Executiva a contratação, enquadramento, promoção e afastamento de empregados, bem como praticar todos os atos relativos à boa administração do quadro de
pessoal do CRJ;
IV – promover, juntamente com o Diretor Tesoureiro, a arrecadação de recursos financeiros para o CRJ;
V – zelar para que o CRJ cumpra com sua finalidade junto aos
consorciados;
VI – divulgar as deliberações da Assembléia Geral, providenciando ampla publicidade do que foi deliberado, preferencialmente em página eletrônica do CRJ na Internet;
VII – colaborar com o Diretor Presidente e Diretor Tesoureiro
na elaboração do relatório anual de atividades, bem como na
prestação de contas a ser apresentada ao Assembléia Geral;
VIII – organizar reuniões ordinárias e extraordinárias do CRJ,
providenciando a divulgação das atas das reuniões e outros
documentos;
IX – executar outras tarefas referentes ao pagamento de créditos e de adimplemento de débitos dos associados;
X – executar outras tarefas que lhe forem atribuídas;
CAPÍTULO V
Do Conselho Fiscal
Art. 34 – O Conselho Fiscal é composto por: Presidente e mais
02(dois) membros efetivos; Eleitos para mandato de 02(dois)
anos, sendo composto por prefeitos, Secretários Municipais ou
Assessores Municipais dos municípios consorciados.
Parágrafo Único – Os integrantes do Conselho Fiscal realizarão suas atividades de forma gratuita.
SEÇÃO I
Art. 35 – Compete ao Conselho Fiscal:
I – examinar a prestação de contas do CRJ elaborando o respectivo parecer técnico na forma estabelecida neste estatuto;
II – reunir–se, ao final de cada quadrimestre, para analisar e
emitir parecer sobre os relatórios financeiros e aplicações de
recursos do CRJ;
III – emitir, sempre que solicitado, parecer sobre os assuntos
colocados à sua apreciação pela Diretoria Executiva;
§ 1º – As deliberações do conselho fiscal terão validade com o
quorum mínimo de 02(dois) conselheiros.
§ 2º – Todas as Manifestações do Conselho Fiscal, que serão
na forma de resoluções, serão submetidas à homologação da
Assembléia Geral
CAPÍTULO VI
DO CONTROLE INTERNO
Art.36 – O Controle Interno é Unidade de organização e conjunto de métodos e medidas adotadas dentro de uma organização, para salvaguardar seus recursos, verificar a exatidão e
veracidade de sua informação financeira administrativa, promover eficiência nas operações, estimular a observância da
política prescrita e conseguir o cumprimento das metas e objetivos programados.
SEÇÃO I
Art. 37 – Compete ao Controle Interno:
I – verificar a regularidade da programação orçamentária e
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financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no
PLACIC (Plano de Ação Conjunta) a execução dos programas
de governo e do orçamento do CRJ, no mínimo uma vez por
ano;
II – verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência, economicidade e efetividade das gestões orçamentária, financeira e patrimonial, bem como da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito público;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e outras
garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado e dos
municípios consorciados;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
V – examinar a escrituração e comprovar a legalidade contábil
e a documentação a ela correspondente;
VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;
VII – exercer o controle sobre a execução da receita bem como
as operações de crédito, emissão de títulos e verificação dos
depósitos de cauções e fianças;
VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais bem como
a conta “restos a pagar” e “despesas de exercícios anteriores”;
IX – acompanhar a contabilização dos recursos provenientes
de celebração de convênios e examinando as despesas correspondentes, na forma do inciso V deste artigo;
X – supervisionar as medidas adotadas para o retorno da despesa total com Pessoal ao respectivo limite, nos termos dos
artigos 22 e 23 da Lei nº 101/2000, caso haja necessidade;
XI – realizar o controle dos limites e das condições para a inscrição de Restos a Pagar, processados ou não;
XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com
a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas
pela Lei Complementar nº 101/2000;
XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos
resultados primário e nominal;
XIV – acompanhar, para fins de posterior registro no Tribunal
de Contas, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão e designações para função gratificada, bem como
verificar os atos de aposentadoria para posterior registro no
Tribunal de Contas;
XV – organizar e executar, por iniciativa própria ou por solicitação do Tribunal de contas, a programação trimestral de auditorias contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo
a documentação e relatórios organizados, especialmente para
verificação do Controle Externo, enviando ao Tribunal os respectivos relatórios;
XVI – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu
controle, emitindo relatório, certificado de auditoria e parecer;
XVII – alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure tomada de contas especial sempre que
tomar conhecimento de qualquer das ocorrências referidas que
autorizem este procedimento;
XVIII – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.
Art. 38 – Não poderá ocupar o cargo de Controle Interno do
CRJ quem:
I – realizar atividade político partidária;
II – exercer outra atividade profissional;
III – tiver sofrido penalização administrativa, cível ou penal, por
decisão definitiva.
Art. 39 – São prerrogativas do Controle Interno:
I – solicitar qualquer processo, documento ou informação;
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II – possibilidade de impugnar, mediante representação, atos
sem fundamentação legal;
III – solicitar providências para corrigir ilegalidades ou a irregularidade apurada.
TITULO III
Dos Recursos Financeiros, Patrimônios e Uso de Bens e
Serviços
CAPÍTULO I
Dos Recursos Financeiros
Art. 40 – Os recursos financeiros do CRJ são provenientes:
I – de fundo operacional constituído pelas contribuições mensais dos consorciados, em valor a ser fixado em Reunião do
Assembléia Geral, cuja destinação específica será a manutenção das atividades administrativas, das instalações da sede do
CRJ, pagamento de pessoal, assessorias e aquisição de insumos, bens e serviços;
II – dos recursos repassados pela União e Estado do Paraná;
III – do produto de operações de crédito ou aplicação financeira;
IV – de recursos oriundos de convênios, acordos, contratos e/
ou parcerias com outras entidades;
V – de recursos de prestação de serviços técnicos a terceiros;
VI – de recursos eventuais que lhes forem repassados por entidades públicas e privados;
VII – das doações e Transferência em geral.
VIII – dos recursos repassados pelos consorciados para pagamento de contrapartida de convenio ou contrato de repasse.
IX – Saldos de exercícios;
§ 1º – A contrapartida que trata o inciso VIII se dará em valor
proporcional de acordo com a necessidade de cada município,
ou determinado diferencial pela Assembléia Geral.
§ 2º – A contrapartida que trata o inciso VIII para obras se dará
da seguinte forma:
1.obra igual: são obras de interesse público instaladas em cada
município que tem o mesmo porte, objeto e objetivos, sendo o
valor do Concedente distribuído igualitariamente e o de contrapartida se dará individualmente para cada município consorciado conforme necessidade da Planta de implantação e Planilha
Orçamentária;
2.obra de uso comum: é obra de interesse público instalada
em um dos municípios que atende a necessidade de todos os
consorciados, tendo a contrapartida de igual valor para cada
município, ou determinado diferenciais pela Assembléia Geral.
§ 3º – É vedada a participação de contrapartida financeira do
CRJ em obras que visem o desenvolvimento econômico em
benefício direto à iniciativa privada.
§ 4º – Todo e qualquer recurso financeiro recebido pelo CRJ
deverá ser aplicado integralmente na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
§ 5º – Independente da origem ou dos resultados financeiros
alçados pelo CRJ, em nenhuma hipótese e sob nenhum pretexto, os lucros poderão ser distribuídos, doados ou repassados aos seus consorciados.
Parágrafo Único – o repasse dos recursos financeiros referentes à participação dos entes consorciados será efetuado
mediante Contrato de Rateio.
CAPÍTULO II
Do Patrimônio
Art. 41 – Constituem patrimônio do CRJ:
I – bens móveis e imóveis adquiridos a qualquer título;
II – títulos diversos;
III – recursos financeiros;
IV – bens móveis e imóveis doados por entidades públicas ou
particulares.
Art. 42 – Os consorciados que se retirarem espontaneamente
e os excluídos do quadro social somente participarão da rever-
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são dos bens patrimoniais do Consórcio quando de sua extinção.
Parágrafo Único – O município receberá proporcionalmente a
sua participação na aquisição.
CAPÍTULO III
Do Uso dos Bens e Serviços
Art. 43 – Terão acesso ao uso de bens e serviços do Consórcio
todos aqueles consorciados que tenham contribuído para sua
aquisição, sendo que o acesso daqueles que não tenha contribuído dar–se–á nas condições a serem deliberadas pelos que
contribuíram.
Art. 44 – O Consorciado que não contribuir para aquisição,
poderá fazer uso dos bens e serviços mediante o pagamento
pecuniário equivalente a parcela paga por um Consorciado que
contribuiu, sendo o valor, ainda, estipulado mediante cálculo
de depreciação dos equipamentos existentes e aprovação dos
consorciados que contribuíram.
Parágrafo Único – O valor que trata este Artigo poderá ser
pago mediante transferência de um equipamento do patrimônio do consorciado, equivalente ao valor proposto, cabendo a
aceitação dos consorciados que contribuíram.
Art. 45 – Respeitando as respectivas legislações municipais,
cada consorciado poderá colocar à disposição do Consórcio
os bens de seu próprio patrimônio e os serviços de sua própria
administração para uso comum.
Art. 46 – O atraso no pagamento da contribuição mensal implicará numa multa equivalente a 0,5%(meio por cento) ao dia
sobre o valor inadimplente.
TITULO IV
DOS RECURSOS HUMANOS
CAPÍTULO I
DOS CARGOS
Art. 47 – Os cargos componentes da estrutura organizacional
do CRJ, Secretaria Executiva, comissionados e cargos efetivos, serão remunerados, podendo perceber, além dos vencimentos, férias, 13º salário e gratificação de função (F.G.), referente ao cargo em questão.
§ 1º – A Diretoria Executiva, composta pelos cargos de Diretor
Presidente, Diretor Vice Presidente, Diretor Tesoureiro, como
também, pelo cargo de Secretário Executivo, deverão exercer
suas funções em tempo integral e dedicação exclusiva, sem
prejuízo dos direitos e garantias, acima enumeradas.
§ 2º – Os cargos de provimento em comissão são de livre nomeação e exoneração do Presidente do Consórcio, nos termos
do art. 37, inciso II, segunda parte, da Constituição Federal.
Art. 48 – O Consórcio contará com quadro de pessoal composto por cargos de provimento em comissão e efetivos, regidos pela C.L.T, e de acordo com o Plano de Cargos e Salários
(PCCS) do CRJ, através de concurso público, seleção competitiva e/ou teste seletivo conforme Anexo I, II,e III integrante
deste Estatuto e com atribuições e competências dispostas no
Regimento Interno.
Art. 49 – O quadro de pessoal do Consórcio será criado por
resolução do Presidente, com assessoria de Secretaria Executiva, e submetida à aprovação da Assembléia Geral.
Parágrafo Único – As contratações de pessoal obedecerão
ao Regime Geral da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).
Art. 50 – Será concedida revisão anual de salários do quadro
de funcionários do CRJ, sempre no mês de março de cada
ano, conforme reajuste da Convenção Coletiva de Trabalho.
Art. 51 – Os profissionais cedidos por outras estruturas organizacionais (Federal, Estadual e Municipal) sem ônus ao CRJ,
perceberão seus vencimentos e vantagens de acordo com o
órgão de origem, e terão o direito de retorno ao órgão de origem quando da dispensa de seus serviços ou por solicitação
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dos mesmos, após anuência do Diretor Executivo.

CAPÍTULO II
DO PESSOAL E CARGA HORÁRIA
Art. 52 – Os cargos e o número de vagas dos membros auxiliares da Diretoria Executiva dispostos no Anexo II, serão compostos
por teste seletivo e/ou concurso por seleção competitiva, conforme atribuições e competências dispostas no Regimento Interno.
§ 1º – O cargo de Contador, é de provimento por concurso público seleção competitiva e/ou teste seletivo, composto por profissional com graduação em Ciências Contábeis, com inscrição no órgão de classe exercendo suas funções em 20 (vinte) horas
semanais, conforme atribuições e competências dispostas no Regimento Interno.
§ 2º – O cargo de Advogado, devidamente inscrito na Ordem dos advogados do Brasil, é de provimento por concurso público
seleção competitiva e/ou teste seletivo, exercendo suas funções em 20 (vinte) horas semanais, segundo atribuições e competências dispostas no Regimento Interno.
§ 3º – O cargo de Controle Interno composto por 01 (um) profissional de nível superior, nas áreas das Ciências Contábeis ou Econômicas ou Jurídicas ou de Administração, com inscrição no respectivo órgão de classe, exercendo suas funções em 20 (vinte)
horas semanais é de provimento concurso público seleção competitiva e/ou teste seletivo, segundo atribuições e competências
dispostas no Regimento Interno.
Art. 53 – Os procedimentos administrativos e disciplinares serão instaurados pelo CRJ de acordo com o Regimento Interno deste
Consórcio e, que não sejam incompatíveis com as normas dos órgãos de origem do servidor cedido, devendo suas conclusões
ser encaminhadas a sua instituição, a qual competirá os encaminhamentos preliminares necessários.
TITULO V
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 54 – O CRJ poderá ser extinto quando não mais atender às finalidades propostas mediante aprovação em Assembléia Geral
Extraordinária especialmente convocada para este fim, nos termos do inciso XV e Parágrafo Único do Art. 16.
Art. 55 – Em caso de dissolução do Consórcio o patrimônio adquiridos no período de existência reverterá de forma igualitária,
ou percentualmente conforme contrato de rateio, ou mesmo sob decisão em Assembléia Geral Extraordinária, com presença da
maioria absoluta dos consorciados, para a administração direta dos Municípios membros.
Art. 56 – Anualmente, até 31 de dezembro do exercício corrente, deverá ser apresentado um relatório geral do CRJ firmado
pelo Presidente, incluindo–se todas as atividades e projetos executados pelo mesmo, acompanhado da respectiva prestação de
contas.
Art. 57 – A Diretoria Executiva deverá constituir grupo de trabalho para a elaboração do regimento interno do CRJ, de acordo
com este estatuto.
Art. 58 – Para a aplicação de sanções disciplinadoras como advertência, suspensão ou demissão de pessoal do quadro de funcionários do CRJ, o Presidente deverá tomar por fundamentação as disposições de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no
que tange às regras do contrato de trabalho.
Art. 59 – Não é permitido ao CRJ envolver–se em assuntos que não estejam de acordo com sua finalidade estatutária.
Art. 60 – Os casos omissos do presente estatuto serão decididos pelo Presidente do CRJ, com necessária ratificação do Assembléia Geral.
Art. 61 – O Estatuto poderá ser reformado ou alterado através de Assembléia Geral Extraordinária especialmente convocada
para este fim, nos termos do inciso I e Parágrafo Único do Art. 16.
Art. 62 – O presente estatuto entrará em vigor na data de seu registro no cartório de registro de pessoas jurídicas.
Art. 63 – O presente Estatuto Social, aprovado pelos consorciados, será levado para registro no Cartório de Registro Civil das
Pessoas Jurídicas da Comarca de Guarapuava–PR, pela Secretaria Executiva, como também, por esta, serão promovidos os
demais registros juntos aos órgãos e entidades que se fizerem necessários.
Assim, para que tenha seus efeitos legais, assinam o presente estatuto em 03 (três vias) de igual teor e forma.
Guarapuava, 01 de agosto de 2017
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Presidente CRJ
Prefeito de Guarapuava – PR
ODIR ANTONIO GOTARDO
Presidente Conselho Fiscal – CRJ
Prefeito de Pinhão – PR
RENATO MIGUEL VIRTUOSO
Secretário Executivo
RAFAEL BARONI
OAB/PR 37.618
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CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 048/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por
Lei Complementar 060/2016, artigos 219º e 220º e artigo 179
da Lei Complementar 61/2016,
R E S O L V E:
Art. 1º. Prorrogar os trabalhos da Comissão de Sindicância designada pela Portaria 36/2017 pelo prazo de mais 30 (trinta)
dias.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 12/08/2017, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Guarapuava,
em 10 de agosto de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
PORTARIA Nº 049/2017
O Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º. Conceder ao servidor Kauê Hansen Gapski Pereira,
matrícula funcional 373-1, nomeado presidente da Comissão
Permanente de Licitações pela Portaria 29/2017 o percentual
de 40% de Gratificação de Encargos Especiais estabelecido
nos termos do art. 146 da Lei Complementar 061/2016.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete da Presidência do Poder Legislativo em, 10 de agosto de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
PORTARIA Nº 050/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por
Lei Complementar 060/2016, artigos 219º e 220º e artigo 179
da Lei Complementar 61/2016,
R E S O L V E:
Art. 1º. Prorrogar os trabalhos da Comissão de Processo Administrativo designada pela Portaria 32/2017 pelo prazo de mais
60 (sessenta) dias.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 08/08/2017, revogando-se as disposições em contrário.
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Gabinete da Presidência do Poder Legislativo de Guarapuava,
em 10 de agosto de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 004/2017
Ratifico nos Termos do Art. 26 da Lei de Licitações Nº. 8.666/93
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2017
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, de acordo com o disposto no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e em
consonância com a justificativa apresentada e, também, com
o parecer exarado pela Procuradoria Jurídica desta Casa, e,
ainda, conforme consta no Processo de Dispensa nº 004/2017,
RESOLVE RATIFICAR a contratação por dispensa de licitação
em favor da empresa: Vouxcard Comércio de Relógios Ponto e Vigia Ltda-EPP – CNPJ nº 12.825.101/0001-80. Objeto:
Aquisição de 02(duas) Catracas Eletrônicas – conforme especificações contidas na dispensa em destaque: Valor Global R$
7.900,00 (sete mil e novecentos reais) Vigência: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato. Prazo de execução em
10 (dez) dias a contar da data de assinatura do contrato.
Guarapuava, 11 de agosto de 2017
João Carlos Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava
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