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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 14 a 20 de outubro de 2017
Veiculação: 23 de outubro de 2017

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIII Nº 1224

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO N° 6346/2017

DECRETOS

Regulamenta os procedimentos administrativos para protesto 
das Certidões de Divida Ativa no Município de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e, considerando a necessidade de regulamentação da Lei 
Complementar Municipal nº 051/2014,

R E S O L V E

Art. 1º Regulamentar os procedimentos administrativos de en-
vio a protestos das Certidões de Dívida Ativa no Município de 
Guarapuava conforme disposto no art. 2º da Lei Complementar 
nº 051/2014 e nos termos do parágrafo único do art. 1º, da Lei 
Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
Art. 2º O Poder Executivo estabelecerá os procedimentos ad-
ministrativos de envio a protesto, inclusão no SERASA e no 
Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, dos créditos de natu-
reza tributária e não-tributária, inscritos em Dívida Ativa, inde-
pendentemente do valor da dívida, nos termos da Lei Federal 
nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
§1º Os efeitos do protesto dos créditos tributários e não-tribu-
tários de que trata o caput deste artigo, atingirão os responsá-
veis tributários, desde que seus nomes constem na Certidão de 
Dívida Ativa - CDA, nos termos da Lei 1.108 de 2001 - Código 
Tributário Municipal.
§2º De acordo com a Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro 
de 1997, alterada pela Lei Federal nº 12.767, de 27 de dezem-
bro de 2012, a Certidão de Dívida Ativa do Município - CDA, 
constitui título executivo sujeito a protesto.
Art. 3º O Poder Executivo Municipal poderá celebrar convênios 
necessários à implementação do protesto, ao estabelecimen-
to de procedimentos operacionais de envio das Certidões de 
Dívida Ativa a protesto, inclusão no SERASA e no Serviço de 
Proteção ao Crédito - SPC. 
Art. 4º Os procedimentos de protesto/SERASA das Certidões 
de Divida Ativa do Município de Guarapuava, dar-se-ão de 
modo centralizado, por meio de sistema eletrônico, assegurado 
o sigilo das informações pelo Cartório de Protesto, nos termos 
da Lei Federal nº 9.492, de 10 de setembro de 1997.
Art. 5º A não quitação dos créditos de que trata o art. 2º deste 
Decreto, inclusive o não pagamento dos parcelamentos forma-
lizados, implicará o protesto dos créditos do respectivo título 
executivo e ainda resultará na inclusão do inadimplente no SE-
RASA e no Serviço de Proteção ao Crédito - SPC.
Art. 6º Os créditos de natureza tributária e não-tributária, ins-
critos em Dívida Ativa, após protestados, deverão ser pagos à 
vista (parcela única) ou parcelados com entrada de no mínimo 
30% (trinta por cento) e saldo remanescente em até 36 (trinta 
seis) parcelas, mensais, iguais e sucessivas, mediante Termo 
de Acordo, Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamen-

to.
§1º O valor de cada uma das parcelas, será corrigido anual-
mente de acordo com a variação da Unidade Fiscal do Municí-
pio – UFM, em conformidade com o art. 323 da Lei Municipal 
nº 1.108/2001, com redação alterada pela Lei Complementar 
nº 055/2015.
§2º O valor de cada parcela não poderá ser inferior a 01 (uma) 
Unidade Fiscal do Município – UFM.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando o Decreto 6184/2017 e demais disposições em con-
trário.

Guarapuava, em 10 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6348/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora, Tatiane Aparecida de 
Almeida, nomeada pelo Decreto nº 1661/2008, no cargo de 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal 
de Saúde, a partir de 16 de outubro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as atribuições em contrário.

Guarapuava, 16 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6349/2017
Declara de Utilidade Pública para fins de Desapropriação, os 
imóveis que menciona e especifica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas e 
atendendo ao contido nos Arts. 5º, 6º e 15 do Decreto Lei nº 
3365, de 21 de junho de 1941, com alterações introduzidas 
pela Lei Federal nº 2786, de 21 de maio de 1956,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA PARA 
FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, partes dos imóveis objetos da 
Matrícula nº 28753 e Transcrição nº 4114, ambas pertencentes 
ao Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, desta Comarca 
e Cidade de Guarapuava, conforme anexos.
Art. 2º Os imóveis constantes do Art. 1º deste Decreto desti-
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nam-se às obras de readequação e urbanização da Rua XV 
de Novembro e implantação da trincheira no cruzamento com 
a Rodovia BR 277.
Art. 3º As desapropriações em apreço deverão ser, preferen-
cialmente, por acordo e em caráter de urgência.
Art. 4º Esta Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6350/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                           

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo da Sra. Mirella Vitor de Lima, de Assessor 
Especial de Gabinete para o cargo de Diretor de Departamen-
to, na Secretaria Executiva, a partir de 06 de outubro de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 06 de outubro de 2017.

Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6351/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
                       

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo do Sr. José Luiz de Camargo, de Asses-
sor Técnico para o cargo de Assessor de Gabinete de Secretá-
rio, na Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, a partir 
de 03 de outubro de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de outubro de 2017.

Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6352/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

DECRETA

Art. 1º Nomear o Senhor Douglas Hermes Lourenço, inscrito 
no CPF nº. 048.624.299-47, para exercer o cargo de Assessor 
Técnico, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econô-
mico e Inovação, a partir de 03 de outubro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de outubro de 2017.
 
Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6353/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 

DECRETA

Art. 1º Nomear o Senhor Ademir Fabiane, inscrito no RG nº. 
1.061.351-5, para exercer o cargo de Assessor Especial de 
Gabinete, na Secretaria Municipal de Agricultura, a partir de 09 
de outubro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 09 de outubro de 2017.
 
Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 6356/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Fica estabelecido recesso no âmbito da Administração 
Pública Direta e Indireta do Município de Guarapuava, no dia 
03 de novembro de 2017.
Art. 2º O recesso estabelecido no art. 1º, não abrangerá os 
serviços essenciais, que por sua natureza, não admitem parali-
sação, tanto na Administração Pública Municipal Direta quanto 
na Indireta.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, em 18 de outubro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 850/2017

PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar à servidora, Leticia Cecilia Todeschini, Cartei-
ra de Habilitação nº 05560713500, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, a dirigir, eventualmente, veículos leves 
oficiais em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade, até 31 de dezembro 
de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de outubro 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 
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Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Por-
taria nº 850/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR,______ de _____________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA N° 851/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Felipe Kurhan, Carteira de Habili-
tação nº 04911370955, lotado na Secretaria Municipal de Es-
portes e Recreação, a dirigir, eventualmente, veículos leves 
oficiais em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade, até 31 de dezembro 
de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de outubro 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 Por-
taria nº 855/2017, declaro que estou ciente das disposições 
determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente 
habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 

de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de_____________ de ___________

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATA

 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 126/2017 - SRP
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de mate-
riais esportivos. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
ATA N.º 278/2017 
CONTRATADA: COMERCIAL TOLOTTI LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 26.990,35 (Vinte e seis mil novecentos e 
noventa reais e trinta cinco centavos)
ATA N.º 279/2017
CONTRATADA: SONHOS COLCHOES INDUSTRIA E CO-
MERCIO LTDA
VALOR TOTAL: R$ 10.404,00 (Dez mil quatrocentos e quatro 
reais)
ATA N.º 280/2017
CONTRATADA: MONICA REGINA DE MELLO FARIA ME
VALOR TOTAL: R$ 4.279,70 (Quatro mil duzentos e setenta e 
nove reais e setenta centavos)
ATA N.º 281/2017
CONTRATADA: DYSSIL EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 21.513,50 (Vinte e um mil quinhentos e tre-
ze reais e cinquenta centavos)
ATA N.º 282/2017
CONTRATADA: NEUAP LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 31.707,50 (Trinta e um mil setecentos e 
sete reais e cinquenta centavos)
ATA N.º 283/2017
CONTRATADA: DL CECATO ME
VALOR TOTAL: R$ 18.404,50 (Dezoito mil quatrocentos e qua-
tro reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 09/10/2017. 

(o) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2017
HOMOLOGAÇÃO

O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Gua-
rapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas atra-
vés do Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, 
com base na Lei 8666/93 e alterações posteriores, analisan-
do o processo licitatório realizado na modalidade tomada de 
preços nº 007/2017, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em pavimentação asfáltica no bairro boqueirão 
referente ao contrato de repasse nº 834834/2001/mcidades/
caixa. Conforme planilhas, memorial descritivo, cronograma e 
demais especificações contidas em edital, considerando a ata 
de julgamento das propostas emitida da comissão Permanente 
de Licitações. HOMOLOGA a licitação adjudicando o objeto a 
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empresa PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGENS SCHIMITT 
LTDA, no valor global de R$ 300.641,27 (trezentos mil seiscen-
tos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).
Guarapuava, 20 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

A V I S O
TOMADA DE PREÇOS N.º 15/2017

O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do De-
partamento de Licitações e Contratos, devidamente autoriza-
do, torna público que fará realizar a Licitação a seguir:
MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 15/2017.
PROCESSO N.º: 387/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO 
DE PLAYGROUND INCLUSIVO NA LAGOA LÁGRIMAS CON-
FORME PLANILHA ORÇAMETÁRIA, MEMORIAL DESCRITI-
VO, CRONOGRAMA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTI-
DAS EM EDITAL.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 10 de novembro de 2017, até às 09h00min, no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 10 de novembro 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, 19 de outubro de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

GUSTAVO ANTONIO FERREIRA
Presidente da Comissão de Licitações

A V I S O
TOMADA DE PREÇOS N.º 16/2017

O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do De-
partamento de Licitações e Contratos, devidamente autoriza-
do, torna público que fará realizar a Licitação a seguir:
MODALIDADE: Tomada de Preços n.º 16/2017.
PROCESSO N.º: 388/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUES E MÓDULOS SANI-
TÁRIOS NA LAGOA LÁGRIMAS CONFORME PLANILHA OR-
ÇAMETÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO, CRONOGRAMA E 
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS EM EDITAL.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL.
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 13 de novembro de 2017, até às 09h00min, no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 13 de novembro 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, 19 de outubro de 2017. 
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
                     Gerente de Licitações e Contratos 

GUSTAVO ANTONIO FERREIRA
Presidente da Comissão de Licitações

TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2017
        HOMOLOGAÇÃO

O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Gua-
rapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas atra-
vés do Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, 
com base na Lei 8666/93 e alterações posteriores, analisan-
do o processo licitatório realizado na modalidade tomada de 
preços nº 007/2017, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada em pavimentação asfáltica no bairro boqueirão 
referente ao contrato de repasse nº 834834/2001/mcidades/
caixa. Conforme planilhas, memorial descritivo, cronograma e 
demais especificações contidas em edital, considerando a ata 
de julgamento das propostas emitida da comissão Permanente 
de Licitações. HOMOLOGA a licitação adjudicando o objeto a 
empresa PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGENS SCHIMITT 
LTDA, no valor global de R$ 300.641,27 (trezentos mil seiscen-
tos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos).
Guarapuava, 20 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2017
HOMOLOGAÇÃO

O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, 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 007/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especia-
lizada em serviços técnicos de engenharia para a execução 
de base; cartográfica a ser obtida através de cobertura aero-
fotogramétrica e perfilamento a laser, pelo município de gua-
rapuava, compreendendo os seguintes objetos: elaboração da 
ortofotos digitais e perfilhamento laser com gsd de 0,30 m; ela-
boração de mapa do uso do solo para bacia do rio das pedras; 
delimitação das sub bacias hidrográficas dentro do perímetro 
urbano do município; elaboração de mosaicos distintos das áre-
as urbana (70km²), rio das pedras (300 km²) e área municipal 
(3087 km²), considerando a Ata de julgamento das propostas 
emitida da Comissão Permanente de Licitações. HOMOLOGA 
a licitação adjudicando o objeto a empresa ENGEFOTO EN-
GENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS S.A, no valor global 
de R$1.368.725,97 (Um milhão trezentos e sessenta e oito mil 
setecentos e vinte e cinco reais com noventa e sete centavos).
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 161/2017 - SRP

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de ces-
tas básicas para distribuição gratuita. Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
ATA N.º 270/2017
CONTRATADA: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS ME
VALOR TOTAL: 95.112,00(Noventa e cinco mil cento e doze 
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2017. 

(o) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRONICO N.º 78/2017
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OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de Alimentos Básicos, Merenda Escolar. Secretaria de Educação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
ATA N.º 257/2017
CONTRATADA: R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
VALOR TOTAL: R$ 59.300,00 (Cinquenta e nove mil e trezentos reais)
ATA N.º 258/2017
CONTRATADA: COMERCIAL TOLOTTI LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 860,069,50 (Oitocentos e sessenta mil sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
ATA N.º 259/2017
CONTRATADA: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ EPP
VALOR TOTAL: R$ 197.000,00 (Cento e noventa e sete mil reais)
ATA N.º 260/2017
CONTRATADA: PROMISSE COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
VALOR TOTAL: R$ 138,187,50 (Cento e trinta e oito mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
ATA N.º 261/2017
CONTRATADA: REDE COMPRE BEM LTDA
VALOR TOTAL: 558.488,55 (Quinhentos e cinquenta e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)
ATA N.º 262/2017 
CONTRATADA: NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$ 390.319,00 (Trezentos e noventa mil trezentos e dezenove reais)
ATA N.º 263/217
CONTRATADA: SAVIMED COM DE PROD MÉDICOS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 40.411,25 (Quarenta mil quatrocentos e onze reais e vinte e cinco centavos)
ATA N.º 264/2017
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LTDA
VALOR TOTAL: R$ 532.257,40 (Quinhentos e trinta e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos)
ATA N.º 265/2017
CONTRATADA: L E COMERCIAL DE ALIMETNOS EIRELI EPP
VALOR TOTAL: R$ 80.100,00 (Oitenta mil e cem reais)
ATA N.º 266/2017 
CONTRATADA: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COM DE ALIMENTOS LTDA EPP
VALOR TOTAL: R$ 9.237,25 (Nove mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 27/09/2017 

(o) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 52/2017
OBJETO: Contratação de serviço de energia elétrica destinado à prestação do serviço de iluminação pública instalado e áreas 
de domínio público. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 203/2017
CONTRATADA: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
VALOR TOTAL: R$ 562.000,00 (Quinhentos e sessenta e dois mil reais).
PRAZO: 12(doze) meses.
DATA DO CONTRATO: 21/09/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 06/09/2017

 (o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Gerente de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO N.º 170/2017

OBJETO: Aquisição de materiais de copa e cozinha. Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 228/2017
CONTRATADA: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS ME
VALOR TOTAL: R$ 23.990,40 (Vinte e três mil novecentos e 
noventa reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 31-12-2017
DATA DA ASSINATURA: 11/10/2017 

(o) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRONICO N.º 175/2017

OBJETO: Aquisição de equipamento para recreação. Secreta-
ria Municipal de Educação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATO N.º 224/2017
CONTRATADA: DIGITO INFORMATICA LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 4.912,18 (Quatro mil novecentos e doze 
reais e dezoito centavos)
VIGÊNCIA: 31-12-2017
DATA DA ASSINATURA: 09/10/2017 

(o) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 27/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de elaboração de auditoria e emissão de relatório 
com o objetivo de levantar os gastos totais e anuais, referente 
ao ano de 2016, por tonelada com a varrição, coleta, transporte 
e operacionalização do aterro municipal, referente aos resídu-
os sólidos domiciliares.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 86/2017
CONTRATADO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVI-
MENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OES-
TE.  
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado por mais 60 (sessenta) 
dias o prazo de execução e vigência, prorrogando-se o prazo 
de execução até a data de 22/11/2017, e o prazo de vigência 
até a data de 21/01/2018, com fulcro no artigo 57,§ 1º, inciso VI 
da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/10/2017 

(a) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 329/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 39/2016

OBJETO: Locação de um Imóvel situado na Rua Presidente 
Castelo Branco, n.º 374 - São Cristóvão, para abrigar o Almo-
xarifado da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo 
período de 12 (doze) meses.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 329/2016
CONTRATADO: RONALDO CAIS, tendo seu imóvel adminis-
trado pela EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA – EPP, representada por FERNANDA POLLYAK.   
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência por 
mais 12 (doze) meses, a contar de 01/08/2017 até 01/08/2018, 

com fulcro no artigo 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93 
e art. 51 da Lei n.º 8.245/91.
O valor do contrato será reajustado pelo índice oficial IGMP 
de junho/2017, no percentual de -0,78% (menos zero vírgula 
setenta e oito por cento), passando o valor total de R$ 3.472,70 
(três mil, trezentos quatrocentos e setenta e dois reais e se-
tenta centavos), totalizando R$ 41.672,40 (quarenta e um  mil, 
seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos) para o 
período de 12 meses.
Fica nomeada como gestora deste contrato a Sra. Maria Apa-
recida Turkiewicz, portadora do RG nº 4.876.149-6 e CPF nº. 
857.527.549-68, a quem caberá à fiscalização do fiel cumpri-
mento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Fe-
deral no. 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 31/07/2017

 (a) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 217/2015
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 58/2015

OBJETO: Locação de 2 (dois) barracões e um escritório, desti-
nado a atender o Projeto Reciclagem Total, localizado na Rua 
Sebastião de Camargo Ribas n.º 266, Bairro Industrial. Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 217/2015
CONTRATADO: VARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FER-
TILIZANTES GUARAPUAVA LTDA - ME, tendo seu imóvel ad-
ministrado por J. LOSSO ASSESSORIA IMOBILIÁRIA LTDA 
- ME.
OBJETO ADITIVO: – Fica prorrogado o prazo de vigência por 
mais 12 (doze) meses, até a data de 15/10/2018, com fulcro no 
artigo 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal n.º 8666/93 e art. 51 da 
Lei nº 8.245/91. O valor contratual descrito na Cláusula Tercei-
ra será reajustado, conforme previsão contratual, e com base 
no índice oficial (IGP-M), no percentual de -1,45% (menos um 
vírgula quarenta e cinco por cento), passando a ser pago men-
salmente o valor de R$ 7.362,17 (sete mil trezentos e sessenta 
e dois reais e dezessete centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 11/10/2017 

(a) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 467/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 69/2016

OBJETO: Locação de um Imóvel situado na Rua Andrade Ne-
ves n.º1.215, Trianon – Guarapuava PR, para abrir o CAPS II 
– Centro de Atenção Psicossocial.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 467/2016
CONTRATADO: HELENA LANZINI LOSSO. 
OBJETO ADITIVO: Fica nomeada como gestora a Sra. AN-
DRESA CRISTIANE SANSANA LEANDRO, portadora do RG 
nº. 7.044.806-8 e CPF nº. 029.762.559-46, a quem caberá à 
fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, confor-
me o artigo 67 da Lei Federal no. 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 11/10/2017 

(a) Abimael de Lima Valentim – 
Gerente de Licitações e Contratos.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 235/2017

O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
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tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 389/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA PARA PRODUÇÃO ARTÍSTICA DO NATAL ENCANTADO 
DE 2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º 
1.168/2006 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 09/11/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 09/11/2017.
PREGOEIRA: LARISSA MARIA BRZEZINSKI
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, 20 de outubro de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 56/2017

PROCESSO n.º 390/2017
Objeto: Serviços especializados de cartório, conforme descri-
minado na tabela de Atos dos Tabeliães de notas, Tabela XI. 
Secretaria Municipal de Administração.
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 
1728/2017, e Autorização da Gerente de Compras, RATIFICA a 
Inexigibilidade de Licitação, no valor total de R$ 50.000,00 (cin-
quenta mil reais), para a contratação da empresa GUARAPUA-
VA CARTÓRIO JUDICIARIO DO DISTRITO DO BOQUEIRÃO, 
inscrita no CNPJ n.º 78.250.461/0001-00.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 20 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 236/2017

O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 391/2017
OBJETO: LOCAÇÃO DE DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS 
PARA O NATAL DE 2017. SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA-
ÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º 

1.168/2006 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até 
às 08h59 do dia 10/11/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do 
dia 10/11/2017.
PREGOEIRA: 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, 20 de outubro de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 237/2017

O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 392/2017
OBJETO: LOCAÇÃO, MONTAGEM, CRIAÇÃO E OPERA-
ÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO CÊNICA PARA 
ATENDER O EVENTO NATAL 2017 NO PARQUE DO LAGO E 
NA PRAÇA 9 DE DEZEMBRO. SECRETARIA MUNICIPAL DE 
VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º 
1.168/2006 e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 13h45 até 
às 13h59 do dia 09/11/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00 do 
dia 09/11/2017.
PREGOEIRA: LARISSA MARIA BRZEZINSKI
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, 20 de outubro de 2017.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2017
HOMOLOGAÇÃO

O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guara-
puava, 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 007/2017, cujo objeto é contratação de empresa especia-
lizada na prestação de serviços de obra de engenharia com 
fornecimento de material para construção de um chafariz com 
07 conjuntos de gêiseres com fonte luminosa colorida e troca 
automática de cores, com 5,00m de altura, material e mão de 
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obra hidráulica, material e mão de obra elétrica, quadro de comando e automação para chafariz, sistema de captação de água 
do poço artesiano existente até a fonte – 195,00m, tubos e conexões 1", sistema de descarte da água até o lago - 36,00m, tubos 
e conexões 2", cabo de cobre isolado 10,00 mm2 - 0,6/1kv, aterramento das instalações elétricas, projeto estrutural completo, 
conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma e demais especificações contidas em edital, considerando a 
Ata de julgamento das propostas emitida da Comissão Permanente de Licitações. HOMOLOGA a licitação adjudicando o objeto 
a empresa MONDEO CONSTRUTORA LTDA - ME, no valor global de R$158.792,98 (Cento e cinquenta e oito mil setecentos e 
noventa e dois reais com noventa e oito centavos).
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 62/2017
OBJETO: Contratação do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para cursos de capacitação relacionadas a 
rede de hotelaria. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 206/2017
CONTRATADA: SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
VALOR TOTAL: R$ 7.260,00 (Sete mil duzentos e sessenta reais)
PRAZO: 180(cento e oitenta) dias.
DATA DO CONTRATO: 22/09/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 20/09/2017

 (o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Gerente de Licitações e contratos.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 48/2017
OBJETO: Contratação do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para cursos de capacitação relacionadas a 
rede de hotelaria. Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 183/2017
CONTRATADA: SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.
VALOR TOTAL: R$ 8.360,00 (Oito mil trezentos e sessenta reais)
PRAZO: 180(cento e oitenta) dias.
DATA DO CONTRATO: 29/08/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 17/08/2017 

(o) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – 
Gerente de Licitações e contratos.

RECURSOS HUMANOS
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DEPARTAMENTO CONTÁBIL
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FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2017
OBJETO: Aquisição de Mobiliário em Geral, para atender as necessidades das Unidades de Acolhimento da Fundação de Pro-
teção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER. Termo de Convênio n° 002/2016 – Conselho Municipal de 
Assistência Social - CMAS.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER.
CONTRATO N.º: 08/2017
CONTRATADA: C. K. YOKOTA MÓVEIS - ME
VALOR CONTRATUAL: R$ 43.164,00 (Quarenta e Três Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais).
VIGÊNCIA: 60 Dias
GESTOR DO CONTRATO: SIMONE DA SILVA MARQUES
DATA DA ASSINATURA: 16 de Outubro de 2017 – 

Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin.
Retificação

Da Homologação do Pregão Presencial SRP n°15/2017 – Aquisição de Uniformes escolares e itens de higiene pessoal, publicado 
no Boletim Oficial do Município n° 1221 de 07 a 13/out/2017, pág. 10.
Onde se lê:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR
ALPIN COMERCIO DE EXTINTORES LTDA 
ME

24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 
40; 41; 42; 43; 44; 45 e 57.

R$ 20.323,90

Leia - se:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR
ALPIN COMÉRCIO DE ENXOVAIS LTDA 
ME

24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 
40; 41; 42; 43; 44; 45 e 57.

R$ 20.323,90

Guarapuava, 19 de outubro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger
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AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2017

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devida-
mente autorizado, torna-se público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 20/2017
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de equipamentos de informática, desti-
nado a atender as unidades de acolhimento desta Instituição. 
Termo de Convenio 002/2016 – Conselho Municipal de Assis-
tência Social CMAS.
PORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal 
n.º 3.931/01, Decreto Federal n.º5.450/05, Decreto Federal n.º 
5.504/2005, Decreto Municipal n.º 1.168/2006, Decreto Munici-
pal n.º1.447/2007 e Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações 
posteriores.
DATA: 08/11/2017
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 Ad-
ministrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do Rio Bran-
co, 1393, Bairro Centro, em Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRA: Daniele Reznek
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Licitações, situ-
ado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro Centro, CEP: 
85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42)3622-7204, aten-
dimento 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 lici-
ta.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 
Guarapuava, 20 de outubro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN 
Presidente da Fundação Proteger

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devida-
mente autorizado, torna-se público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º 21/2017
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: Aquisição de material pedagógico, destinado a aten-
der as unidades de acolhimento desta Instituição. Termo de 
Convenio 002/2016 – Conselho Municipal de Assistência So-
cial CMAS.
PORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02 Decreto Federal n.º 
3.931/01,  Decreto Federal n.º5.450/05, Decreto Federal n.º 
5.504/2005, Decreto Municipal n.º 1.168/2006, Decreto Munici-
pal n.º1.447/2007 e Lei Federal n.º 8666/93 e suas alterações 
posteriores.
DATA: 09/11/2017
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 Ad-
ministrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do Rio Bran-
co, 1393, Bairro Centro, em Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRA: Karolini Tokarski

SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Licitações, situ-
ado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro Centro, CEP: 
85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42)3622-7204, aten-
dimento 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 lici-
ta.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 
Guarapuava, 20 de outubro de 2017.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN 
Presidente da Fundação Proteger

SURG
A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL N º 046/2017
Sistema Registro de Preços

Exclusivo para Micro e Pequenas Empresas
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 046/2017 
DATA: 06/11/2017.     
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de contai-
ner metálico para coleta de resíduos sólidos.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 
1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede 
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG, situa-
do em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link Avisos de Licitação. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). Guarapuava, 19 de outubro de 2017.  

FERNANDO DAMIANI - 
Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 047/2017

Sistema Registro de Preços
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 047/2017 
DATA: 07/11/2017.     HORARIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de molas 
e acessório do sistema de molejo com mão de obra especiali-
zada para montagem em veículos e caminhões. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO SOBRE 
TABELA DE PREÇOS 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 
1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede 
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG, situa-
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do em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: www.surg.com.br no link Avisos de Licitação. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Guarapuava, 19 de outubro de 2017.  

FERNANDO DAMIANI  - 
Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 048/2017

Sistema Registro de Preços
Exclusivo para Micro e Pequenas Empresas

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor administrativo, torna público que realizará 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 048/2017 
DATA: 08/11/2017.     HORARIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa para substituição de vidros das luminárias da iluminação 
pública da Lagoa das Lágrimas, Praça Nove de Dezembro, Parque do Lago, Praça Cleve e de manutenção predial executados 
pela SURG.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei Federal n. 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n. 
1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, CEP: 
85070-165, em Guarapuava PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG, situado em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de 
segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: www.surg.com.br no link Avisos de Licitação. 
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). Guarapuava, 19 de outubro de 2017.  

FERNANDO DAMIANI - 
Diretor Administrativo da SURG.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N. 041/2017 - Licitação realizada em 05/10/2017 – 14h00mim
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 041/2017, destinado ao Registro de preços para contra-
tação de empresa para prestação de serviços com caminhão munck, com capacidade de 16 toneladas, tendo transcorrido todas 
as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação; observados os preceitos do Decreto n. 3.555/2000, Decreto 
Municipal n. 1168/2006 e Lei Federal n. 10.520/2002 e 8.666/1993; declaro CLASSIFICADA E HABILITADA para o objeto desta 
licitação a Licitante PESADA COMÉRCIO, SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n.º 82.389.644/0001-89, relacionando-a com os respectivo item:
ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VAL. TO-

TAL 
VAL. TOTAL 

1 800 HORAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNCK COM CA-
PACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 TONELADAS, COM BRA-
ÇO DE ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 
16 METROS, COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU SUPERIOR 
A 2007, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E FUNCIONA-
MENTO, OBRIGATÓRIO POSSUIR SEGURO DO CAMINHÃO E 
DANOS A TERCEIROS.
INCLUSO MOTORISTA.

R$ 78,00 R$ 
62.400,00

Valor total: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais).  À vista do presente resultado, submeto o processo à análise 
da autoridade superior. Guarapuava, 16 de outubro de 2017. 

PAULO CEZAR TRACZ / Pregoeiro Oficial da SURG

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO PRESENCIAL 041/2017

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços com caminhão munck, com capacidade 
de 16 toneladas.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO PRE-
SENCIAL n° 041/2017, HOMOLOGA para que produza os seus jurídicos e legais efeitos a decisão do Pregoeiro Paulo Cezar 
Tracz, autorizando, quando necessário, a contratação do objeto licitado, junto à empresa e com os valores abaixo descritos:
EMPRESA: PESADA COMÉRCIO, SERVIÇOS MECÂNICOS E MANUTENÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
82.389.644/0001-89

ITEM QUANT UNID DESCRIÇÃO VAL. 
TOTAL 

VAL. TOTAL 
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1 800 HORAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM CAMINHÃO MUNCK COM 
CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 16 TONELADAS, COM 
BRAÇO DE ELEVAÇÃO COM CAPACIDADE IGUAL OU SUPE-
RIOR A 16 METROS, COM ANO DE FABRICAÇÃO IGUAL OU 
SUPERIOR A 2007, EM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO, OBRIGATÓRIO POSSUIR SEGURO DO 
CAMINHÃO E DANOS A TERCEIROS.
INCLUSO MOTORISTA

R$ 78,00 R$ 
62.400,00

Valor total: R$ 62.400,00 (sessenta e dois mil e quatrocentos reais). Guarapuava, 18 de outubro de 2017. 
FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo

CÂMARA MUNICIPAL

DECRETO N° 63/2017

DECRETOS

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora GISELE ALVES DE PAULA, por-
tadora da RG nº. 12.324.958-5 e CPF 096.707.199-25, para 
exercer o cargo em comissão de Assessora de Gabinete Par-
lamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da 
LC 61/2016, lotada no gabinete do Ver. Samuel da Silva Pinto 
a partir desta data. 
Art. 2º O cargo de Assessora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e ex-
ternas, segundo diretrizes e orientação superior do vereador 
responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, 
emendas parlamentares e as respectivas justificativas, enca-
minhando os mesmos ao Departamento legislativo para a cor-
reta formatação e inserção nos sistemas legislativos, visando 
a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de 
acompanhamento de reuniões e comissões; auxiliar na reali-
zação de pesquisas, estudos e elaboração de informações de 
interesse do Gabinete; elaborar pedidos de informação e res-
pectivas repostas, colaborar na organização de audiências pú-
blicas ou reuniões que devam ser promovidas pelo Vereador; 
auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do 
gabinete, tais como requerimentos, projetos de leis, correspon-
dências, atendimento ao público, e outras funções correlatas 
de assessoramento, entre outras, desempenhar funções inter-
nas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços 
de recepção no gabinete da presidência; redação, digitação, 
organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente 
na qualidade de vereador; expedir convites e anotar todas as 
providências necessárias ao assessoramento formal do parla-
mentar; promover o registro de nome e endereço completo de 
autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                           
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 26 de se-
tembro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 64/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear a servidora ANA PAULA BOGDA, portadora 
da RG nº. 8.303.922-1 e CPF 034.804.249-37, para exercer o 
cargo em comissão de Coordenadora de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotada no gabinete do Ver. Gilson Moreira da Silva a 
partir desta data. 
Art. 2º O cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências in-
ternas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e progra-
mas.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se as disposições em contrário.
                           
Gabinete da Presidência, em 02 de outubro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 65/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Retificar o Decreto 22/2017 que nomeou a servido-
ra MARGARETH ROCHA LOZOVE, portadora da RG nº. 
6.694.058-6 e CPF 511.925.789-53, para exercer o cargo em 
comissão de Assessora de Gabinete Parlamentar, retificando-
-se para o cargo de Coordenadora de Gabinete Parlamen-
tar, tendo remuneração pelo nível CCL-n3 do anexo II da LC 
61/2016, lotada no gabinete parlamentar do Ver. João Carlos 
Gonçalves. 
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Art. 2º O cargo de Coordenador de Gabinete Parlamentar tem 
as seguintes atribuições: Coordenação e supervisão  dos ser-
viços internos e externos do gabinete parlamentar, redação e 
encaminhamento de processos legislativos de interesse e au-
toria do gabinete para o Departamento legislativo para adequa-
ção final; redação, tais como requerimentos, projetos de leis, 
correspondências, atendimento ao público, agendamento de 
reuniões, arquivamento de documentos e correspondências 
internas e externas, desempenhar funções internas e externas; 
prestar assessoramento e aconselhamento ao Vereador junto 
ao qual exerce as atribuições de seu cargo; realizar estudos e 
pesquisas para subsidiar assessoramento no exame de propo-
sições e expedientes em geral que passem pela apreciação do 
Vereador; efetuar e elaborar trabalhos relacionados com o ser-
viço e a assistência às bases, de interesse do Vereador; sugerir 
assuntos e temas para pronunciamento do Vereador; exercer 
atividades de divulgação dos trabalhos realizados e relações 
públicas do Vereador; controlar a assiduidade e frequência ao 
trabalho dos assessores lotados no respectivo gabinete, bem 
como as atividades por eles realizadas; supervisionar, coorde-
nar e controlar as atividades diárias do gabinete, promovendo 
o ajuste das atividades ao plano de ações, atividades e pro-
gramas.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 02 de outubro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 66/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Revogar o Decreto 05/2017 e consequentemente seu 
decreto retificador de nº 44/2017. 
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete do Presidente, em 16 de outubro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 67/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Revogar o Decreto 25/2017 e consequentemente seu 
decreto retificador de nº 42/2017. 
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete do Presidente, em 16 de outubro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 68/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Revogar o Decreto 24/2017 e consequentemente seu 
decreto retificador de nº 41/2017. 
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete do Presidente, em 16 de outubro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 69/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Revogar o Decreto 33/2017. 
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete do Presidente, em 16 de outubro de 2017.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 70/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das 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 gratificadas do  cargo de Chefe Depar-
tamento Legislativo, 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 Cons-
tituição Federal e lei complementar Federal 95/1998 e altera-
ções; 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 efeti-
vo de Analista Legislativo. Compete ainda desempenhar todos 
os passos do processo legislativo relativos à tramitação de pro-
postas de emendas à Lei Orgânica do Município, de projetos 
de leis, de resolução e de decreto legislativo; auxiliar na elabo-
ração da redação final dos projetos; controlar os prazos para 
sanção ou promulgação; manter o arquivo de leis, de emen-
das 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 emen-
das à Lei Orgânica, de resoluções e de decretos legislativos a 
serem disponibilizadas no site do Poder Legislativo na internet 



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  1714 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  17

pelo Departamento de Informática - Áudio e Vídeo, com a for-
matação adequada para visualização; receber vetos aos proje-
tos de leis encaminhá-los para tramitação e controlar o prazo; 
manter arquivo auxiliar contendo documentos referentes às co-
missões, 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 so-
licitados em Plenário, acompanhar à discussão das matérias, 
dar encaminhamento e alimentar o sistema informatizado de 
acordo com o despacho da Mesa. 
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação de encargos es-
peciais correspondente ao nível FG/ef do art. 107 da Lei Com-
plementar 061/2016, alterada pela LC 079/2017. 
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
            
Gabinete da Presidência, em 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 71/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor efetivo Jhonatan de Lara Silva, CPF 
008.239.489-00, RG 7.974.270-8, matrícula funcional 361-1, 
para exercer cumulativamente ao seu cargo efetivo de Assis-
tente de Manutenção/Serviços, as funções gratificadas do car-
go de Chefe Departamento de Compras e Licitações, lotado na 
Diretoria de Gestão Administrativa a partir desta data. 
Art. 2º O cargo de Chefe do Departamento de Compras e 
Licitações tem como atribuição chefiar os trabalhos de seus 
subordinados; efetuar levantamento de preços, orçamentos, 
compras, serviços e obras, prestando subsídios para elabo-
ração legal dos processos de compras, seja na forma direta, 
licitatória ou nos casos de dispensa e inexigibilidade; manter 
contato direto com setor de contabilidade, visando a prévia in-
formação orçamentaria e de disponibilidade financeira, para o 
fim de elaboração correta do procedimento de compras, outras 
funções correlatas ou determinadas.
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação de encargos es-
peciais correspondente ao nível FG/ef do art. 107 da Lei Com-
plementar 061/2016, alterada pela LC 079/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário”.
           
Gabinete da Presidência, em 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 72/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das 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 gratificadas do cargo de Chefe De-
partamento de Serviços Administrativos, lotado na Diretoria de 
Gestão Administrativa a partir desta data. 
Art. 2º O cargo de Chefe Departamento de Serviços Adminis-
trativos tem as seguintes atribuições: cadastro de fornecedores 
de bens e materiais e de prestadores de serviços, enquanto 
não houver provimento do cargo de Analista de Licitações e 
Contratos;  o acompanhamento e registro de preços pratica-
dos em relação a materiais e serviços; cumprir e fazer cumprir 
as determinações emanadas da Presidência, manter cadastro, 
registro e controle atualizados dos bens móveis e imóveis do 
Legislativo; proceder regularmente à verificação dos móveis, 
utensílios e maquinários, quanto à sua permanência nos ór-
gãos para os quais estiverem carregados, corrigindo as irre-
gularidades encontradas; proceder regularmente à verificação 
do estado de conservação, funcionamento e utilização dos 
móveis, máquinas e utensílios do Legislativo, providencian-
do, de imediato, perante a Diretoria de Gestão Administrativa, 
as medidas que se fizerem necessárias para reparações ou 
substituições; receber, cadastrar e fazer o acompanhamento 
mensal dos bens de consumo destinados às atividades insti-
tucionais, quanto à sua utilização e destinação; exigir a devo-
lução de materiais, quando fornecidos em caráter de substitui-
ção; promover aquisição de material, mediante solicitação, de 
conformidade com as normas vigentes; manter coordenação 
com os demais órgãos da Administração da Casa, para efeito 
de levantamento das necessidades de material de consumo ou 
de expediente; organizar, regularmente,   relação   do   material   
necessário   à   reposição   de   estoque; coordenar os trabalhos 
de manutenção e controle da portaria; atendimento ao públi-
co, recepção, credenciamento, controle, frequência e encami-
nhamento de pessoas; recebimento, ordenação, classificação 
e encaminhamento de correspondências, jornais, revistas e 
publicações recebidos e a serem encaminhados; atendimento 
ao plenário e galeria de visitantes, aos gabinetes, repartições 
administrativas; controle e vigilância das dependências inter-
nas e externas do Legislativo; zelar pela ordem e segurança 
da Casa, sobretudo no decorrer das sessões; desempenhar 
outras funções que lhe forem regularmente atribuídas pela 
Diretoria de Gestão Administrativa; zelar pela manutenção, 
conservação e recuperação dos veículos do Poder Legislati-
vo; responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado 
dos equipamentos, ferramentas, utensílios e demais produtos 
utilizados nos respectivos serviços; manter limpo e organizado 
o recinto do setor; requisitar o material necessário ao desem-
penho das atribuições do setor; manter contato com empresas 
prestadoras de serviços, com vistas à manutenção, conserva-
ção e recuperação dos veículos e demais equipamentos, fer-
ramentas e utensílios utilizados nos respectivos serviços, sem-
pre que solicitado pela respectiva chefia; controlar e fiscalizar 
a execução dos contratos celebrados pela Câmara, na área de 
sua competência, sob o aspecto do cumprimento dos serviços 
contratados; manter sistema de controle mensal do uso e da 
manutenção dos veículos, através de planilhas próprias e tam-
bém de conformidade com outras determinações emanadas da 
respectiva chefia; elaborar e expedir relatório mensal quanto 
à utilização dos veículos do Poder Legislativo, discriminando, 
pormenorizadamente, os atendimentos realizados, os nomes 
dos vereadores, servidores ou setores atendidos, o motivo da 
utilização e sua duração, quilometragem percorrida, consumos 
de combustível, média de consumo, etc.; promover a lavratu-
ra de termos de ocorrência e, quando necessário, solicitar a 
abertura de procedimentos destinados a apurar responsabili-
dades quanto ao uso irregular e indevido dos veículos e danos 
eventualmente provocados nos mesmos, por parte de seus 
condutores ou usuários; designar, mediante termo especifico o 
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motorista responsável por cada veículo; promover a identifica-
ção dos veículos do Poder Legislativo nos termos da legislação 
pertinente; cumprir e fazer cumprir as determinações regular-
mente emanadas da respectiva chefia, zelar pela manutenção, 
conservação e recuperação do edifício do Poder Legislativo, 
de suas instalações, mobiliário e equipamentos, excetuados os 
bens e serviços em garantia, os que exijam mão-de-obra téc-
nica ou especializada para sua recuperação e/ou aqueles que 
forem objeto de contratação especifica por meio de licitação; 
responsabilizar-se pelo controle, guarda e uso adequado dos 
equipamentos, ferramentas, utensílios e produtos utilizados 
nos serviços da Câmara; manter limpo e organizado o recinto 
do setor; manter contato com empresas prestadores de servi-
ços, com vistas à manutenção e conserto de máquinas, móveis 
e equipamentos, sempre que solicitado; controlar e fiscalizar 
a execução dos contratos celebrados pela Câmara, na área 
de sua competência, sob o aspecto do cumprimento dos ser-
viços 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 Guarapu-
ava; 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 fun-
ções regulamentares que lhe forem atribuídas. 
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação de encargos es-
peciais correspondente ao nível FG/ef do art. 107 da Lei Com-
plementar 061/2016, alterada pela LC 079/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

DECRETO N° 73/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE:
    
Art. 1º Nomear o servidor efetivo Bruno Strechar, CPF 
054.895.539-52, RG 9367148-1, matrícula funcional 360-1, 
para exercer o cargo de provimento em comissão de Chefe 
Departamento de Tesouraria e Caixa, tendo remuneração pelo 
nível CCL-n6 do anexo II da Lei Complementar 061/2016, lota-
do 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, con-
tas a pagar e a gestão da disponibilidade da Câmara Municipal 
de Guarapuava, promover o recebimento das importâncias de-
vidas 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 Mu-
nicipal; 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 che-
ques 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 rece-
bimento de suprimentos de numerários, necessários aos paga-
mentos 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, in-
cidente 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 Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                    
Gabinete da Presidência, em 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente

DECRETO N° 74/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor efetivo Ney Peterson Fernandes de 
Oliveira, CPF 718.054.609-78, RG 5246819-1, matrícula fun-
cional 355-1, para exercer o cargo de provimento em comissão 
de Chefe Departamento de Informática, Áudio e Vídeo, tendo 
remuneração pelo nível CCL-n6 do anexo II da Lei Comple-
mentar 061/2016, 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 infor-
mação; elaborar planos e projetos para a implantação de siste-
mas de informação; desenvolver sistemas informatizados e ad-
ministrar ambiente informatizado; prestar suporte em sistemas 
informatizados, administrados pela Instituição;  elaborar docu-
mentação para ambiente informatizado; estabelecer e divulgar 
padrões para ambiente informatizado; orientar, coordenar e 
controlar projetos em ambiente informatizado; pesquisar tec-
nologias em informática; exercer e acompanhar atividades de 
assessoramento técnico e supervisão em projetos de sistemas 
de informação; executar atividades de processamento de da-
dos; 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 Departa-
mento de Recursos Humanos, as necessidades de treinamen-
to do pessoal em informática, áudio e vídeo e cinematografia;  
estudar normas internas e orientar todas as unidades da Câ-
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mara Municipal, no que diz respeito aos procedimentos cine-
matográficos; 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; super-
visionar o atendimento aos usuários internos e externos, quan-
to 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 Muni-
cipal; 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 Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                    
Gabinete da Presidência, em 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente

DECRETO N° 75/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das 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 gratificadas do cargo de 
Chefe Departamento de Recursos Humanos, lotado na Direto-
ria 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 deter-
minações regulamentares emanadas da Presidência; manter 
cadastro dos funcionários da Câmara Municipal de Guarapu-
ava, bem como dos Vereadores; elaborar os atos relativos à 
admissão, readmissão, aproveitamento, posse, exercício, re-
moção, transferência, substituição e demissão do pessoal, 
etc.; verificar, quando da admissão de pessoal, a regularidade 
dos documentos exibidos; atribuir número de matricula e expe-
dir 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 nor-
mas 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 fun-
cionários da Câmara Municipal, bem como a  respectiva ficha 
financeira; supervisionar a elaboração das folhas de subsídios 
dos Vereadores, bem como a respectiva ficha financeira; or-
ganizar, 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 Câ-
mara; 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 or-
ganizado dos concursos efetuados; supervisionar a remessa 
de informações ao Tribunal de Contas do Estado, através de 
sistema próprio daquele Órgão; apostilar os títulos de nomea-
ção dos funcionários, bem como os de posse dos Vereadores; 

outras funções que lhe forem atribuídas. 
Art. 3º Ao servidor será concedida gratificação de encargos es-
peciais correspondente ao nível FG/ef do art. 107 da Lei Com-
plementar 061/2016, alterada pela LC 079/2017.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se disposições em contrário.
                 
Gabinete da Presidência, em 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA N° 66/2017

PORTARIAS

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferi-
das por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º - Determinar para a data de 13 de outubro de 2017, 
PONTO FACULTATIVO para o expediente deste Poder Legis-
lativo.                                                                                                                       
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, 
em 11 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente

PORTARIA N° 67/2017
O Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei.

R E S O L V E:

Art. 1º SUSPENDER a liberação/autorização de participação 
de servidores efetivos ou comissionados e de Vereadores em 
cursos, seminários, congressos e/ou quaisquer outros que im-
pliquem em pagamentos de diárias até 1º de março de 2018. 
Art. 2º Exclui-se das vedações contidas no art. 1º, o pagamen-
to de diárias originadas pelo desempenho de atividades admi-
nistrativas necessárias ao funcionamento deste Poder Legisla-
tivo determinadas pela Presidência. 
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, 
revogando-se por este ato a Portaria 58/2017 e as disposições 
em contrário.

Gabinete da Presidência, em 11 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA N° 68/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores Anderson Marcos Goes, matrí-
cula funcional 156-1, Nilma Lopes de Oliveira, matrícula fun-
cional 051-1 e Sandro Luiz Casagrande, matrícula 041-1 para 
que sob a presidência do primeiro componham a Comissão 
Permanente de Recebimento de Obras, Materiais e Serviços 
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conforme art. 159 da Lei Complementar 061/2016. 
Art. 2º  A Comissão Permanente de Recebimento de Obras, 
Materiais e Serviços terá a seguintes atribuições: I - Acom-
panhar todos os recebimentos de obras, materiais, serviços 
e outros, conferindo com a nota fiscal/recibo e o contrato e/
ou ordem de serviços, suas especificações, quantidades, mar-
cas, valores, confeccionando atestado de conformidade do 
recebimento ou atestado de inconformidade, as quais serão 
devolvidas ao setor competente, para as providências legais; 
II - Solicitar à Unidade solicitante, no caso de dúvida técnica, a 
indicação de servidor técnico em área específica, para respec-
tiva análise e parecer técnico do material adquirido; III - Rejeitar 
o material/produto, sempre que estiver fora das especificações 
do contrato ou instrumento equivalente, ou em desacordo com 
a amostra apresentada na fase de licitação, podendo submetê-
-lo, se necessário, ao Controle de Qualidade. No caso de re-
jeição do material/produto, deverá notificar ao contratado para 
solução num prazo máximo de 48 horas, sob pena de aplica-
ção das sanções contratuais; IV - Após o recebimento, estando 
em conformidade, deverá encaminhar a nota fiscal, com o ates-
tado de recebimento, devidamente assinado, ao setor compe-
tente, para os demais tramites, a exemplo patrimônio, quando 
for o caso; V - Expedir Termo de recebimento provisório e/ou 
definitivo, e aceitação ou Notificação, nos casos de rejeição; 
VI - Receber os recursos dirigidos a autoridade superior, inter-
postos contra seus atos e tomar as providências pertinentes; 
VII - Rever seus atos de ofício ou mediante provocação; VIII 
- Remeter à autoridade superior o recurso, devidamente instru-
ído e informado; IX - Demais atribuições inerentes a função e 
determinadas pela presidência.
Art. 3º Ao presidente e demais membros desta comissão será 
concedida Gratificação por Encargos Especiais nos termos do 
art. 146 da Lei Complementar 061/2016. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Gabinete da Presidência em, 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA N° 69/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores Abigail Duarte Petrini, matrícula 
funcional 530-1, Viviane Torres de Oliveira Prochnow, matrícula 
funcional 359-1 e Marcelo do Nascimento Cerqueira, matrícula 
368-1 para que sob a presidência da primeira componham a 
Comissão Permanente de Avanços, Promoções, Avaliação de 
Títulos, Desempenho e Estágio Probatório conforme art. 152 
da Lei Complementar 061/2016. 
Art. 2º A Comissão Permanente de Avanços, Promoções, Ava-
liação de Títulos, Desempenho e Estágio Probatório terá a se-
guintes atribuições: I – gerenciar e atualizar os procedimen-
tos; II – emitir relatório final referente ao desempenho de cada 
servidor; III – propor programas de treinamento com vistas à 
melhoria do desempenho do servidor; IV – responsabilizar-se 
pelo acompanhamento do resultado da avaliação; V – emitir re-
latório para fins de promoção; VI – subsidiar na concessão de 
qualquer tipo de premiação, benefício ou melhoria funcional; 
VII - Avaliar, de acordo com os critérios previamente definidos 
em lei, os critérios dos servidores em estágio probatório, ga-
rantindo o contraditório e ampla defesa; VIII - Avaliar os títulos, 
documentos e desempenhos dos servidores, de acordo com 

os critérios definidos em lei específica, encaminhando ao Re-
cursos Humanos para as devidas   pontuações e avanços; IX 
- Demais atribuições inerentes a função e determinadas pela 
presidência.
Art. 3º  A presidente e demais membros desta comissão será 
concedida Gratificação por Encargos Especiais nos termos do 
art. 146 da Lei Complementar 061/2016. 
Art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Gabinete da Presidência em, 17 de outubro de 2017.
.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA N° 70/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores Amaurildo Torres de Oliveira, 
matrícula funcional 166-1, Anderson Marcos Goes, matrícula 
funcional  156-1 e Glazito Folador Marcondes, matrícula 167-1 
para que sob a presidência do primeiro componham a Comis-
são Permanente de Controle de Patrimônio conforme art. 161 
da Lei Complementar 061/2016. 
Art. 2º  A Comissão Permanente de Controle de Patrimônio  
terá a seguintes atribuições: I - Conferir a conformidade do 
bem adquirido, conforme nota fiscal; II - Cadastrar no sistema 
informatizado, de acordo com as exigências legais; III - Efetuar 
o levantamento de todos os bens existentes, fazendo o acer-
to patrimonial e as baixas quando necessárias; IV - Alocar os 
bens por setor/departamento/gabinete, permitindo o real acom-
panhamento dos mesmos; V - Fazer a transferência interna, 
quando for o caso, registrando nos sistemas; VI - Etiquetar por 
ordem sequencial, os bens existentes e os que forem adqui-
ridos; VII - Fazer o acompanhamento anual de todos os bens 
existentes/ inventariados, até final do exercício financeiro, com 
a depreciação dos mesmos e registros nos sistemas informati-
zados; VIII - Cadastrar todas as informações perante o Tribunal 
de Contas, IX - Dar a destinação legal ao bem inservível, co-
municando a presidência, para a destinação legal; X - Demais 
atribuições inerentes a função e determinadas pela presidên-
cia.
Art. 3º Ao presidente e demais membros desta comissão será 
concedida Gratificação por Encargos Especiais nos termos do 
art. 146 da Lei Complementar 061/2016. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Gabinete da Presidência em, 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA N° 71/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, 
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores Silmara Farrem Machado, ma-
trícula funcional 350-1, Larissa Aparecida Slompo, matrícula 
funcional 357-1 e Carlos Ribas de Campos Pinto, matrícula 
217-1 para que sob a coordenação da primeira componham a 
Comissão Permanente de Controle Interno conforme art. 162 
da Lei Complementar 061/2016. 
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Art. 2º A Comissão Permanente de Controle de Interno, sob a responsabilidade da coordenadora de controle interno, terá a se-
guintes atribuições: Assinar, juntamente com o Presidente e o Contador, os relatórios de Gestão Fiscal, o balanço de prestação 
de contas anual do exercício a ser encaminhado anualmente ao Tribunal de Contas, no prazo por este determinado. Elaborar 
o relatório e parecer do controle interno a ser encaminhado ao Tribunal de Contas; Cumprir os disposto na Lei nº01/2000 Lei 
de Responsabilidade Fiscal, Lei 4.320/60; Constituição Federal/88, e Leis do Poder Legislativo Municipal, no que dispor sobre 
atividades de controle interno; Desenvolver as funções de controle interno na integralidade dos atos da Câmara Municipal de 
Guarapuava, seja de responsabilidade da Presidência ou de todos os demais Departamentos da Casa, na forma da lei, atuando 
de forma preventiva, concomitante e subsequente aos atos praticados; Avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas 
aprovadas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA); verificar meca-
nismos voltados a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão e avaliar os resultados, quanto à eficácia, eficiên-
cia e economicidade na gestão de pessoal, orçamentária, financeira e patrimonial; Efetuar o acompanhamento sobre as despe-
sas totais; auditar gastos com pessoal, efetuando auditorias em folhas de pagamentos; observar os limitadores constitucionais, 
nos termos do art. 29-A da Constituição Federal e do inciso VI, do art. 59, da Lei Complementar    nº 101/00; Elaborar manuais de 
procedimentos e instruções normativas com o objetivo de padronização das formas de controle; fixar a programação permanen-
te de auditagem e correição interna, sempre que entender necessária; elaborar os relatórios das atividades de controle interno 
mensalmente a ser encaminhado ao presidente; se manifestar por meio de recomendações indicando as providencias que pode-
rão ser adotadas para corrigi a irregularidade ou ilegalidade, orientar aos procedimentos para ressarcir o danos eventualmente 
provocado ao erário, definir os procedimentos para não se repetir tal fato assemelhado; firmar documentos precedentemente as 
Diretorias de Gestão e ao Presidente, quando for o caso; dirigir a elaboração e a manutenção de manuais de procedimentos e 
instruções; fixar a programação permanente de auditagem e correição interna; pronunciar-se sobre os relatórios das atividades 
de controle interno; conduzir as reuniões da  Comissão de Controle Interno; prestar informações do desenvolvimento dos traba-
lhos de controle interno ao Presidente, quando solicitado, conduzir as reuniões da Comissão de Controle Interno; prestar informa-
ções do desenvolvimento dos trabalhos de controle interno ao Presidente, quando solicitado; executar outras funções  correlatas.
Art. 3º Para coordenadora e demais membros desta comissão será concedida Gratificação por Encargos Especiais nos termos 
do art. 146 da Lei Complementar 061/2016. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

Gabinete da Presidência em, 17 de outubro de 2017.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

CONSELHOS



23/03 de 2015, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2214 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  22



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2314 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  23



23/03 de 2015, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2414 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  24



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  2514 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  25



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  26



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  27



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  28



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  29



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  30



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  31



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  32



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  33



14 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  34



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  3514 a 20 de outubro de 2017, Veiculação 23/10/17 Ano XXIII - Nº 1224 Boletim Oficial do Município -  35


