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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS

DECRETOS

LEI N° 2711/2017
Altera a redação da Ementa e do Art. 1º da Lei Municipal
1253/2003.
Autor: Maria José Mandu Ribeiro Ribas e João Carlos Gonçalves.

DECRETO N° 6387/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a redação da Ementa e do Art. 1º da Lei
Municipal 1253/2003, a qual passa a ter a seguinte redação:
"Ementa: Declara de Utilidade Pública a Associação Casa de
Passagem e Apoio a Pessoa com Câncer (ACPAC).”
Art. 2º Declara Associação Casa de Passagem e Apoio a Pessoa com Câncer, inscrita no CNPJ 05.070.802/0001/91, com
sede na Rua Marechal Floriano Peixoto, nº 926, Bairro Trianon,
neste Município de Guarapuava – Estado do Paraná.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 1º Nomear a Senhora Marcia Rickli, inscrito no RG nº.
3.196.432-6, para exercer o cargo de Assessor de Gabinete de
Secretário, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a
partir de 01 de novembro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI N° 2712/2017
Altera a redação da súmula e do Art. 1º da Lei Municipal Nº
845/1999.
Autor: Maria José Mandu Ribeiro Ribas e João Carlos Gonçalves.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica alterada a redação da Ementa e do Art. 1º da Lei
Municipal nº 845/1999, a qual passa a ter a seguinte redação:
“Ementa: Declara de Utilidade Pública o Instituto de Ação Social Renascer.”
Art. 2º Declara o Instituto de Ação Social Renascer, inscrito no
CNPJ 77.124.311/0001-97, com sede na Rua Frei Caneca, nº
25, Bairro Santana, neste Município de Guarapuava – Estado
do Paraná.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETA

Guarapuava, 01 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6388/2017
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 Renata Caleffi, nomeada pelo Decreto nº 5621/2016, no cargo de Assessor Especial
de Jornalismo, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação
Social, a partir de 01 de novembro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 01 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6389/2017
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, Julcimeri Aparecida
dos Santos, nomeada pelo Decreto nº 121/1999, no cargo de
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal
de Saúde, a partir de 01 de novembro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 01 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 6392/2017
Constitui e nomeia o Grupo Especial de Trabalho de Modernização da Gestão Pública - GEMAT.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei
e, Programa de Modernização da Administração Tributária PMAT,
RESOLVE
Art. 1º Fica constituído o Grupo Especial de Trabalho de Modernização da Gestão Pública- GEMAT, para coordenar a elaboração e implantação do Programa de Modernização da Administração Tributária- PMAT.
Art. 2º O grupo de trabalho será composto pelos seguintes
membros, sob a coordenação do primeiro:
I. LUIZ AUGUSTO CHAIA - Assessor Técnico Especializado –
Matrícula nº 17183-2;
II. LUCIANA FERREIRA ROCHA – Diretor de Departamento –
Matrícula nº 16680-4;
III. SILVANA SIQUEIRA – Contador – Matrícula nº 16048-2;
IV. FABIANO FERREIRA DA SILVA – Engenheiro Civil – Matrícula nº 17010-0;
V. LARISSA MARIA BRZEZINSKI - Fiscal Tributário – Matrícula
nº 17132-8;
VI. FLÁVIO ALEXANDRE – Engenheiro Cartógrafo – Matrícula
nº 6881-0;
VII. JOECI APARECIDA DE LIMA – Fiscal Geral - Matrícula nº
15868-2;
Parágrafo Único. Os membros acima nomeados estão devidamente de acordo com o mínimo 40% (quarenta por cento) de
servidores pertencentes ao quadro efetivo que o PMAT estabelece.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
retroagindo seus efeitos a 15/09/2017, revogando o Decreto
nº 6359/2017, bem como as demais disposições em contrário.
Guarapuava, 07 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6393/2017
Dispõe sobre o credenciamento de pessoas jurídicas para a
prestação de serviços de inspeção sanitária e industrial em
estabelecimentos de produtos de origem animal registrado no
SIM/POA.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º As atividades de inspeção sanitária e industrial em estabelecimentos de produtos de origem animal situados no Município de Guarapuava, atendidos os requisitos estabelecidos
neste decreto, poderão ser executadas por pessoa jurídica
prestadora de serviços na área de Medicina Veterinária com
sede ou filial no Município de Guarapuava e região credenciada no Serviço de Inspeção Municipal/Produtos de Origem Animal – SIM/POA.
Art. 2º Na execução da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal pelas pessoas jurídicas credenciadas
nos termos deste Decreto compete ao SIM/POA:
I.Credenciar e descredenciar pessoas jurídicas para executa-
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rem a inspeção sanitária e industrial de produtos de origem
animal;
II.Fiscalizar a inspeção de produtos de origem animal executada pelas pessoas jurídicas credenciadas;
III.Noticiar aos órgãos públicos da saúde e ambientais as irregularidades constatadas na fiscalização das pessoas jurídicas
credenciadas quando excederem sua competência para saná-las;
IV.Requerer às pessoas jurídicas credenciadas ações corretivas para sanar não conformidades na execução da inspeção
sanitária e industrial de produtos de origem animal quando em
desacordo com a legislação.
Art. 3º A pessoa jurídica credenciada pelo SIM/POA para executar a inspeção sanitária e industrial de produtos de origem
animal obriga-se a:
I.Dispor de médico veterinário habilitado e capacitado às atividades de inspeção de animais, matérias-primas e produtos
de origem animal no estabelecimento registrado no SIM/POA;
II.Cumprir as normas de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal e as determinações do SIM/POA;
III.Manter atualizados os dados cadastrais de credenciamento
e informar o SIM/POA qualquer alteração em seu contrato ou
estatuto social;
IV.Apresentar ao SIM/POA, no prazo máximo de 10 (dez) dias
contratos de sua assinatura, cópia do contrato de prestação de
serviços firmado com o estabelecimento industrial registrado
no SIM/POA;
V.Responder pelas infrações à legislação de inspeção sanitária
e industrial de produtos de origem animal e pelo descumprimento das determinações do SIM/POA;
VI.Identificar ao SIM/POA, no prazo máximo de 10 (dez) dias
da designação, o médico veterinário que executará a inspeção sanitária e industrial no estabelecimento registrado no SIM/
POA;
VII.Diligenciar pela execução das atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal em conformidade às respectivas legislação e normas técnicas;
VIII.Manter sob sua guarda e responsabilidade os carimbos
com a chancela do SIM/POA confiados pelo SIM/POA, permitindo o seu uso pelo médico veterinário exclusivamente nos
estabelecimentos de produtos de origem animal para o qual foi
designado;
IX.Devolver ao SIM/POA os carimbos com a chancela do SIM/
POA após o descredenciamento ou o encerramento das atividades de inspeção do médico veterinário designado ao estabelecimento registrado no SIM/POA;
X.Encaminhar ao SIM/POA, até o 5º dia útil do mês subsequente, as planilhas e as informações nosográficas;
XI.Encaminhar ao SIM/POA, até o 5º dia útil do mês subsequente, por estabelecimento registrado, as atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal pelos
médicos veterinários designados;
XII.Notificar o estabelecimento registrado e o SIM/POA, sobre
qualquer irregularidade verificada pelo médico veterinário designado às atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal.
Art. 4º São requisitos ao credenciamento pelo SIM/POA de
pessoa jurídica interessada a execução das atividades de inspeção sanitária e industrial em estabelecimento registrado no
SIM/POA:
I.A apresentação de requerimento próprio, na forma do anexo
deste decreto, acompanhado de cópias autenticadas dos seguintes documentos:
II.Ato constitutivo e suas alterações a identificarem os sócios
diretores ou responsáveis legais e o ramo de atuação, que ser
próprio ou compatível à execução das atividades de inspeção
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sanitária e industrial de produtos de origem animal;
III.Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
IV.Inscrição no cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal da sede da requerente;
V.A manutenção da regularidade jurídica, fiscal, previdenciária e trabalhista na vigência do credenciamento;
VI.A não existência de conflito de interesse, consoante motivado juízo do SIM/POA, entre os proprietários ou sócios da pessoa
jurídica requerente ou credenciada e a execução da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal;
VII.A apresentação de documentos que comprovem que o médico veterinário designado às atividades de inspeção sanitária e
industrial participou de cursos teóricos e práticos extracurriculares ou estágio curricular de conclusão de curso de graduação em
Medicina Veterinária, ou teve experiência profissional na área de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal.
Art. 5º O credenciamento de pessoa jurídica interessada na execução das atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal no Município de Guarapuava será formalizado após realização de Chamamento Público.
Art. 6º O credenciamento será válido por 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado mediante requerimento protocolado no SIM/
POA até 30 (trinta) dias do vencimento, acompanhado dos documentos informados no art.4º, inciso I deste decreto.
Art. 7º O credenciamento de que trata este decreto poderá cautelarmente ser suspenso por ato do Diretor do SIM/POA quando
não atendida, no prazo fixado, pelo proprietário, preposto ou responsável legal do estabelecimento registrado no SIM/POA ou
pelo médico veterinário designado pela pessoa jurídica credenciada, expressa determinação do fiscal do SIM/POA respeitante a
não conformidade nas atividades de inspeção sanitária e industrial que implique em risco à saúde da população.
§ 1º A suspensão do credenciamento será revogada quando cumpridas as medidas saneadoras das não conformidades nas atividades de inspeção sanitária e industrial, conforme estabelecido no Termo de Compromisso firmado entre o fiscal do SIM/POA
e o requerente legal da pessoa jurídica credenciada.
§ 2º A revogação da suspensão cautelar do credenciamento será realizada por ato do Diretor do SIM/POA, condicionado à
apresentação de Termo de Fiscalização lavrado pelo fiscal do SIM/POA, certificando o cumprimento das medidas saneadoras
estabelecidas no termo de compromisso.
Art. 8º A pessoa jurídica que descumprir os requisitos constantes deste decreto ou que injustificadamente não promover as medidas saneadoras das não conformidades estabelecidas em Termo de Compromisso ou que fraudar documentos relacionados às
atividades de inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal será descredenciada por ato do Diretor do SIM/POA,
mediante processo administrativo assegurado o direito de ampla defesa.
Art. 9º Este decreto entrará em vigor a partir da data de publicação, revogando o Decreto 6230/2017.
Guarapuava, 07 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6394/2017
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DECRETO N° 6396/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar, o servidor Marcelo Antonio Alessi, nomeado pelo Decreto nº 6061/2017, no cargo de Assessor Técnico, lotado
na Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 06 de novembro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 06 de novembro de 2017.
Guarapuava, 08 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6397/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar, o servidor Tiago Ireno Cichaczewwski, nomeado pelo Decreto nº 4395/2015, no cargo de Assessor Técnico,
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 07 de novembro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 07 de novembro de 2017.
Guarapuava, 08 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIAS
PORTARIA N° 883/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 15 da Lei Municipal nº 1980/2011,
RESOLVE
Art. 1º Designar as Servidoras: Elisangela Mara da Silva Bilek – Cargo: Técnico de Controle Interno, Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar e James Iochaski N. Ishimoto – Cargo: Professor, sob a presidência da primeira, para compor uma COMISSÃO
DE SINDICÂNCIA, para apurar supostas irregularidades administrativas previstas no artigo 12 da Lei nº 1980/2011 e artigo 482,
alínea “i”da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, atribuídas ao Servidor Christian Alessandro Bortolott, Médico Generalista
de Pronto Atendimento, com subsídio no nas folhas ponto e Ficha Financeira, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I – Elisangela Mara da Silva Bilek – Cargo: Técnico de Controle Interno;
II – Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
III – James Iochaski N. Ishimoto - Cargo: Professor.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta data, para apresentação do relatório final.
Guarapuava, 01 de novembro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 884/2017
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PORTARIA N° 885/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando o Protocolo nº 2017.9.18139;
Considerando o Parecer Jurídico nº 1697/2017;
Considerando o §7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal nº 012/2004,
RESOLVE
Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora Doralice Mariano de Oliveira Bordinhão, inscrita no CPF nº 486.896.96920, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 03 de outubro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de outubro de 2017.
Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIA N° 886/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o servidor, Edilson Dreviski, matrícula 8464-6, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a dirigir, eventualmente, veículos leves oficiais em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao
seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade, até 31 de dezembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 06 de novembro 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 886/2017, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de incêndio)
e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o
presente Termo de livre e espontânea vontade.
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Guarapuava-PR, ______ de ____________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA N° 887/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo Art. 136, da Lei Complementar nº 060/2016.
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença Adotante para a servidora SANDRA
MARIA DOS SANTOS, matrícula n° 17859-4, Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 27/10/2017 à 24/04/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária de Administração
PORTARIA N° 888/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o servidor Ricardo Bavaresco Rodrigues, CNH
nº 02901201610 lotado na Secretaria de Habitação e Urbanismo, para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de janeiro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 07 de novembro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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gais 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 N° 889/2017
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei
Municipal nº 2035/2012,
RESOLVE
Art.1º Prorrogar a disposição funcional da servidora Claudia
Rejane Schavarinski Almeida Santos, matrículas nº 11803-6 e
nº 12474-5, autorizada pela Portaria nº 162/2016 e nº 774/2016,
para prestar serviço junto a Secretaria de Estado e Cultura, no
período de 01/01/2018 a 31/12/2018, com ônus para o órgão
de origem.
Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 07 de novembro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
PORTARIA N° 890/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 421/2017, dilação de prazo
por mais 15 (quinze) dias, a partir de 30 de outubro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 15 (quinze) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 30 de outubro de 2017.
Guarapuava, 07 de novembro de 2017.

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 888/2017, 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 le-

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO
EMPRESA: CBD MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME

CNPJ: 05.465.946/0001-47
OBJETO: Aquisição de materiais de construção.
VALOR: R$ 783,45 (setecentos e oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos)
PARECER PROCURADORIA: Favorável Guarapuava, 24 de agosto de 2017.
DERERIMENTO: Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin – Presidente 27 de outubro de 2017.
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO
EMPRESA: ASSOCIAÇÃO DE RADIO TAXI DE GUARAPUAVA
CNPJ: 84.789.098/0001-06
OBJETO: Contratação de transporte tipo táxi.
VALOR: R$ 267,20 (duzentos e sessenta e sete e vinte centavos).
PARECER PROCURADORIA: Favorável Guarapuava, 24 de agosto de 2017.
DERERIMENTO: Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin – Presidente 27 de outubro de 2017
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO
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EMPRESA: J.LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.
CNPJ: 78.777.919/0001-83.
OBJETO: Locação de imóvel.
VALOR: R$ 6.166,66 (seis mil cento e sessenta e seis reais e
sessenta e seis centavos).
PARECER PROCURADORIA: Favorável Guarapuava, 24 de
agosto de 2017.
DERERIMENTO: Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin
– Presidente 27 de outubro de 2017
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 27/2017
Objeto: Aquisição e instalação de grade em unidade de acolhimento unidade Centro Azevedo.
A Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto
n.º 6256/2017 de 16/08/2017 e com base no Artigo 24, inciso
II da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no
parecer n.º 121/2017 da Procuradoria, RATIFICA a Dispensa
de Licitação, no valor total de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos) reais para a contratação da empresa SÃO DOMINGOS ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME, inscrita no CNPJ
n.01.192.682/0001-44.
PUBLIQUE – SE.
Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger
EXTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 27/2017
OBJETO: Aquisição e instalação de grade em unidade de acolhimento unidade Centro Azevedo.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA
JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: SÃO DOMINGOS ESQUADRIAS METALICAS LTDA ME
VALOR CONTRATUAL: 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos)
reais.
VIGÊNCIA: 60 dias.
DATA ASSINATURA: 06 de novembro de 2017 –
Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin.
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N.º 07/2017
Objeto: Contratação da Associação de Radio Taxi de Guarapuava pelo período de 12 (doze) meses. Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – PROTEGER.
A Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto
n.º 6256/2017 de 16 de agosto de 2017 e com base no Artigo
25, I da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como no
parecer n.º 124/2017 da Procuradoria do Município RATIFICA
a INEXIGIBILIDADE, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta
e cinco mil reais), para a contratação da empresa ASSOCIAÇÃO DE RADIO TAXI DE GUARAPUAVA inscrita no CNPJ n.º
84.789.098/0001-06.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
LIDIANE DE CASSIA MARTINS A. VATRIN
Presidente
PREGÃO PRESENCIAL N.º 17/2017
HOMOLOGAÇÃO
A Presidente da Fundação Proteção Especial da Juventude e
Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
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através do Decreto n.º 6256/2017 de 16 de agosto de 2017,
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger n.º 119/2017,
HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe.
LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

DESERTO

01

Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente
PREGÃO PRESENCIAL N.º 18/2017
HOMOLOGAÇÃO
A Presidente da Fundação Proteção Especial da Juventude e
Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto n.º 6256/2017 de 16 de agosto de 2017,
com base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pela Senhora
Pregoeira Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico
emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger n.º 118/2017,
HOMOLOGO, o resultado do processo licitatório em epígrafe,
conforme os lotes adjudicados para as seguintes empresas:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

VALOR

V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS
ME

01

R$ 15.054,40

Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente
AVISO DE REVOGAÇÃO
A Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º
6256/2017 de 16/08/2017, considerando que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é competente para determinar a contratação,
podendo ainda revogar de “ex officio” a licitação, tendo em vista solicitação de CANCELAMENTO feito pela Direção Administrativa, conforme dispõe memorando n.º 2099/2017 com fulcro
no artigo 49 da Lei Federal n.º 8.666/93.
RESOLVE: Tornar pública a REVOGAÇÃO da DISPENSA N.º
21/2017, referente à contratação de empresa para concerto de
automóvel Saveiro placa ANR 2144.
Guarapuava, 06 de novembro de 2017.
LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente
CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA N° 073/2017
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava,
Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
Art. 1º - Determinar para a data de 03 de novembro de 2017
PONTO FACULTATIVO para o expediente deste Poder Legislativo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava,
em 1º de novembro de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
resolve homologar o procedimento licitatório em epígrafe em
favor da empresa: T.M. de Araújo – ME, inscrita no CNPJ/MF
19.988.744/001-94, com o valor global de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil), para aquisição de Tintas, Materiais
e mão-de-obra para a pintura interna e externa do prédio da
Câmara Municipal de Guarapuava – PR.
Guarapuava, 8 de Novembro de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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