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LEI Nº 2063/2012 

DECRETO Nº 2664/2012

DECRETO Nº 2673/2012

 SÚMULA: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a desafetar imóvel e 
dá outras providências.

 A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a desafetar o imóvel 
que menciona e especifica: Terreno 
Urbano, com as seguintes características 
e confrontações: 15,01 metros de frente 
para a Avenida Aragão de Mattos Leão 
Filho; na lateral direita, de quem olha para 
a Rua, confrontando com área de 
propriedade Antônio Leocádio Souza 
Pupo (Matrículas 23.816 e 24.209 ambas 
do SRI – 2º Ofício), mede 92,44 metros; 
nos fundos, confrontando com a Avenida 
Moacir Júlio Silvestri, mede 21,10 metros; 
e finalmente, na lateral esquerda, 
confrontando com imóvel de propriedade 
de Sucessores de Joaquim Manoel de 
Souza, mede 107,94 metros, totalizando 
uma área de 1.502,87 m² (mil, quinhentos 
e dois metros e oitenta e sete centímetros 
quadrados), parte do Lote nº 0460, da 
Quadra 0603, localizado no Bairro dos 
Estados, Cidade de Guarapuava, Estado 
do Paraná.

 Parágrafo Único - O imóvel a que 
se refere o caput deste Artigo é 
caracterizado como “excesso de terreno 
urbano” e tem como origem a Carta Régia.

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Guarapuava, em 21 de agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal 

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Designa membros 
para comporem o Conselho Municipal de 
Defesa do Consumidor – CONFMDC.

 O Prefeito do Município de 

Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido na Lei Municipal nº 
1572/2006 e no Art. nº 67, do Decreto 
Municipal nº 1506/2007,

 R E S O L V E

 Art. 1º - Designar membros para 
comporem o Conselho Municipal de 
Defesa do Consumidor – CONFMDC:

PRESIDENTE - PROCURADOR GERAL 
DO MUNICÍPIO
Alisson do Nascimento Adão

S E C R E T Á R I O  E X E C U T I V O  -  
COORDENADOR MUNICIPAL DO 
PROCON
Isabel de Fátima Schneider

R E P R E S E N TA N T E  M I N I S T É R I O  
P Ú B L I C O  D A  C O M A R C A  D E  
GUARAPUAVA
Michele Nader

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO
Titular: Martha Magno Becks
Suplente: Maria Lúcia Mendes dos Santos

REPRESENTANTE DA VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA
Titular: Jair Kultz Júnior
Suplente: Leidiane Júlia Pacheco

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE 
FINANÇAS
Titular: David Almeida Santos
Suplente: Luciano Gren Araújo Silveira

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA
Titular: Sergio de Oliveira dos Santos
Suplente: Vilmar Kaghofer

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE 
ADMIISTRAÇÃO
Titular: João Maria Fernandes Santos
Suplente: Marilene Marcante de Medeiros

REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Titular: João Domingos Rambo
Suplente: Dionízio Kerniski

REPRESENTANTE DA ORDEM DOS 
ADVOGADOS DO BRASIL SUBSEÇÃO 
DE GUARAPUAVA
Titular: Alfeu Ribas Kramer

Suplente: Jadir Roberto Vieira Júnior

REPRESENTANTES DE ENTIDADES 
CIVIS LEGALMENTE CONSTITUÍDAS, 
DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Luis Antonio Saporiti
Rogê Carlos Dias Regiani

 Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 01 de agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Retifica o Artigo 1º, do 
Decreto Municipal nº 2579, de 21 de maio 
de 2012 e dá outras providências.

 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 - Retificar o Artigo 1º, do 
Decreto Municipal nº 2579, de 21 de maio 
de 2012, onde se lê: “Terreno Urbano com 
área de 225,00 m² (duzentos e vinte e 
cinco metros quadrados)...”, leia-se: 
“Terreno Urbano com 81,25 m² (oitenta e 
um metros e vinte e cinco centímetros 
quadrados)...”

 Art. 2º - Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 10 de agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração
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DECRETO N° 2674/2012

DECRETO N° 2676/2012

 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. 1° - Nomear, em virtude de habilitação em Concurso 
Público, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988, Inciso I, da Lei Complementar 
Municipal nº 01, de 23 de dezembro de 1991 e Lei Municipal nº 
950, de 27 de abril de 2000, a partir de 25 de julho de 2012, 
conforme seguem:

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 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. 1° - Nomear a Senhora ALISSANDRA SCHIER DO 
NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Assessor Técnico II, a 
partir de 01 de agosto de 2012.

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.08.2012, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de 
agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal 

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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DECRETO N° 2679/2012

DECRETO N° 2680/2012

DECRETO N° 2684/2012

DECRETO N° 2683/2012

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, em 
conformidade com o Art. 22, da Lei Municipal nº 1576/2006

 R E S O L V E

 Art. 1º - Nomear a Professora MARIA ANDRADE 
BIANCO, para exercer o Cargo de DIRETORA DA ESCOLA 
MUNICIPAL HIPÓLYTA NUNES DE OLIVEIRA, a partir de 01 de 
julho de 2012, em substituição a Professora MARIANA FÁTIMA 
RIBEIRO BASTOS, nomeada através do Decreto Municipal nº 
2262/2011.
   
 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.07.2012, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de 
agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 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. 1° - Nomear a Senhora REGINA BELLI BOCHNIA, 
para exercer o Cargo de Diretor de Departamento, a partir de 01 de 
agosto de 2012.

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.08.2012, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de 
agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal 

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.3620/64, e 
no Art. 6º, da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011.

 D E C R E T A

 Art. 1º – Fica aberto no Orçamento do Município de 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais) com recursos 
provenientes do Excesso de Arrecadação para as Dotações 
Orçamentárias abaixo relacionadas:

 Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo 
anterior os recursos indicados são provenientes do Excesso de 
Arrecadação da Fonte de Recurso 000 – Recursos Ordinários 
Livres - Exercício Corrente nas Linhas da Receita 7, 213, 214, 219 
e 234, conforme determina o Artigo 43, § 1°, inciso II da Lei 
4.320/64, de acordo com as Categorias da Receita discriminadas 
abaixo:

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 
revogando as disposições em contrário.                      

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 22 de 
agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e no 
Art. 6º, da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011.

 D E C R E T A

 Art. 1º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de 
R$490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), para as 
Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas:
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 Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo anterior 
os recursos indicados são provenientes da Anulação Parcial e ou total 
de dotações, conforme o contido no Artigo 43, § 1º, incisos III, da Lei 
Federal nº. 4.320/64, de acordo com a discriminação abaixo:

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando 
as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 22 de agosto 
de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 PORTARIA N° 158/2012

PORTARIA N° 160/2012

PORTARIA N° 164/2012

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e considerando o 
Memorando nº 551/2012, oriundo da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura,

 R E S O L V E

 Art. 1º - Designar a professora Eliane Terezinha Grube dos 
Santos, para exercer a função de Diretora do Centro Municipal de 
Educação Infantil Vitória, a partir de 01 de julho de 2012, em 
substituição a servidora Cilse de Fátima Cardoso Kunst, designada 
por intermédio da Portaria nº 084/2011.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.07.2012, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de agosto 
de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 
147 da Lei Complementar Municipal nº 01, de 23 de dezembro de 
1991 e pelo Parágrafo Único do Art. 28 da Lei Municipal nº 1644, de 
17 de setembro de 2007,

 R E S O L V E

 Art. 1º - Autorizar a disposição funcional da servidora 
Adriana Fátima de Campos, Professora do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, matrícula nº 16.060/1, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, para exercer o cargo de 
Conselheira Tutelar no Município de Guarapuava/PR, a partir de 
01 de agosto de 2012.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.08.2012, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
agosto de 2012.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

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

 R E S O L V E

 Art. 1º - Designar os servidores: Alcione Bastos Ribas - 
Assessor Jurídico, João Cesar Loures – Fiscal Geral e Gilmar 
Gomes dos Santos – Assessor de Gabinete de Secretário, para, 
sob a presidência do primeiro, compor a COMISSÃO DE 
AVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS, que serão objeto 
de leilão.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando a Portaria nº 015/2012 e demais 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 20 de 
agosto de 2012.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA N° 165/2012

PORTARIA N° 166/2012

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

 R E S O L V E

 Art. 1º - Designar os servidores: 
Alcione Bastos Ribas - Assessor 
Jurídico, Fagner Eduardo Zbierski e 
Lima – Assessor Técnico I, Francisco 
Sani Kramer Pedroso – Professor e Rita 
Ribeiro Cebulski – Enfermeira, para, sob 
a presidência do primeiro, compor a 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS 
PROCESSOS SOBRE ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 016/2012 e 
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 20 de agosto de 2012.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

 O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas 
pelo Art. 146 da Lei Complementar 
Municipal nº 01/91,

 R E S O L V E

 Art. 1º - Autorizar a disposição 
funcional do servidor Cezar Antonio 
Bittencourt Júnior, Coordenador de 
Programa de Geração de Trabalho e 
Renda, matrícula nº 13.711/1, para prestar 
serviços na Prefeitura Municipal de São 
José dos Pinhais/PR, no período de 
31/07/2012 a 31/12/2012, sem ônus para o 
órgão de origem.

 Art. 2º - Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria nº 075/2012 e 
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 20 de agosto de 2012.

(a)LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a)ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações e 
Contratos

AVISO
PREGÃO Nº 203/2012 – ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de Gabinete 
torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 203/2012 – 
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a 
aquisição de material para expediente. 
Secretarias Municipais de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos e Assistencia Social.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
10h00m do dia 31 de agosto de 2012 às 
09h29m do dia 13 de Setembro de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
09h30m do dia 13 de setembro de 2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 10h00m do dia 13 de 
setembro de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Tiago Camargo
INFORMAÇÕES:  Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro 
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 23 de Agosto de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

AVISO
PREGÃO Nº 230/2012 – ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de Gabinete 
torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 230/2012 – 
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a 
aquisição de material didático/expediente. 
Recurso: Bloco de Financiamento – 
Proteção Social Básica – Piso Básico 
Variável I, Projovem/Governo Federal.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
09h00m do dia 06 de setembro de 2012 às 
08h29m do dia 19 de setembro de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
08h30m do dia 19 de setembro de 2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 09h00m do dia 19 de 
setembro de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES:  Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro 
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 23 de agosto de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

AVISO
PREGÃO Nº 231/2012 – ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de Gabinete 
torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 231/2012 – 
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a 
aquisição de material para oficinas de 
artesanatos. Recursos: Piso Fixo Média 
C o m p l e x i d a d e ,  S e n t i n e l a  
PFMC/GOVERNO FEDERAL. Secretaria 
Municipal de Assistência Social
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
09h00m do dia 10 de setembro de 2012 às 
08h29m do dia 20 de setembro de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
08h30m do dia 20 de setembro de 2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 09h00m do dia 20 de 
setembro de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES:  Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro 
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 23 de agosto de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

AVISO
PREGÃO Nº 232/2012 – ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de Gabinete 
torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 232/2012 – 
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a 
aquisição de material de limpeza e 
higienização. Recursos: Bloco de 
Financiamento da Proteção Social 
Espec ia l /PVMC/Governo  Federa l .  
Secretaria Municipal de Assistência Social
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
09h00m do dia 06 de setembro de 2012 às 
13h29m do dia 19 de setembro de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
13h30m do dia 19 de setembro de 2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 14h00m do dia 19 de 
setembro de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Tiago Camargo
INFORMAÇÕES:  Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro 
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 23 de agosto de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
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AVISO
PREGÃO Nº 233/2012 – ELETRÔNICO

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor 
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 233/2012 – ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a aquisição de material 
permanente para enfermagem. Recursos: Atenção de Média e Alta 
Complexidade. Secretaria Municipal de Saúde
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, através da Bolsa de 
Licitações e Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 10 de 
setembro de 2012 às 13h29m do dia 20 de setembro de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h30m do dia 20 de 
setembro de 2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00m do 
dia 20 de setembro de 2012.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Tiago Camargo
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito à 
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira 
das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 23 de agosto de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

A V I S O
PREGÃO N º 234/2012 - PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor 
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 234/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a contratação de 
empresa especializada na locação de veículos. Recuso: Ordinário 
(Livre) Exercício. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 
1168/2006.
DATA: 12 de setembro de 2012.
HORÁRIO: 09h e 30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Tiago Camargo
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à 
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-290. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira 
das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º 
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em 
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia 
para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail) 
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF).
Guarapuava, 23 de agosto de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 072/2012

PROCESSO Nº. 0292/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de cestas básicas. Recursos: Piso fixo de Média 
Complexidade PFMC – Governo Federal. Secretaria Municipal de 
Assistência Social”, marcada para 11.04.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 087/2012 

PROCESSO Nº. 0380/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de equipamentos de informática. Recurso: Índice de 
Gestão Descentralizada.  Secretaria Municipal de Assistência 
Social”, marcada para 15.05.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 088/2012 

PROCESSO Nº. 0381/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de materiais e equipamentos para o departamento de 
especialidades odontológicas. Recurso: Atenção Básica.  
Secretaria Municipal de Saúde.”, marcada para 15.05.2012 às 
09h00m:

Guarapuava, 21 de agosto de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0123/2012 

PROCESSO Nº. 0512/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de violões. Recurso: Índice de Gestão 
Descentralizada – IGD/Governo Federal. Secretaria Municipal de 
Assistência Social.”, marcada para 04.06.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0164/2012 

PROCESSO Nº. 0719/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “locação de máquina motoniveladora. Recursos: Ordinários 
(livre) - Exercício. Secretaria Municipal de Obras”, marcada para 
19.07.2012 às 09h30m:

Guarapuava, 27 de julho de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº. 0187/2012

PROCESSO Nº. 0819/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº. 
128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de caixa térmica rígida. Recurso: Vigilância em Saúde – 
Exercício Corrente. Secretaria Municipal de Saúde.”, marcada 
para o dia 13/08/2012 às 14h00m:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) Tiago Marigliani de Camargo
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº. 0189/2012

PROCESSO Nº. 0832/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº. 
128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de material para curso de bordado. Recurso: Ordinário 
(Livre) Exercício. Secretaria Municipal de Assistência Social.”, 
marcada para o dia 16/08/2012 às 14h00m:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) Tiago Marigliani de Camargo
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0190/2012 

PROCESSO Nº. 0834/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “contratação de empresa para confecção e instalação de toldos 
em lona. Recurso: FUNDEB 40% – Exercício Corrente. Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.”, marcada para 10.08.2012 às 
09h00m:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0195/2012 

PROCESSO Nº. 0846/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de cobertores, colchões de espuma casal e colchões 
de espuma solteiro. Recurso: Recursos Ordinários (livres) - 
Exercício. Secretaria Municipal de Assistencia Social”, marcada 
para 14.08.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº. 0212/2012

PROCESSO Nº. 0906/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº. 
128/2012 torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“contratação de empresa para prestação de serviços de 
engenharia, topografia e geodésia para elaboração de projetos 
correspondentes a regularização de loteamentos de acordo com a 
Lei Federal 11.977/2009. Recuso: Ordinário (livre) Exercício. 
Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo.” marcada para o 

dia 21/08/2012 às 09h30m:

Guarapuava, 23 de agosto de 2012.
(a) Tiago Marigliani de Camargo
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº. 0214/2012

PROCESSO Nº. 0981/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº. 
128/2012 torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“Contratação de empresa prestadora de serviços para execução 
de terraplanagem. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.”, 
marcada para o dia 20/08/2012 às 09h30m:

Guarapuava, 21 de agosto de 2012.
(a) Tiago Marigliani de Camargo
Pregoeiro Oficial do Município

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 005/2012 – FUNREBOM

PROCESSO Nº. 038/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
 O Assessor Especial de Gabinete, no uso das atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 29/05/2012, com fulcro na Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado na modalidade TOMADA DE PREÇOS, com 
trâmite sob o n.º 010/2012, nada havendo de irregular, ADJUDICA 
o objeto da licitação para a empresa declarada vencedora pela 
Comissão Permanente de Licitação, conforme resultado de 
julgamento, HOMOLOGANDO o procedimento. 
Guarapuava, 20 de agosto de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARAES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 007/2012

PROCESSO Nº. 0025/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 056/2012

PROCESSO Nº. 265/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2139/2010 de 09/07/2010, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 29 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 062/2012

PROCESSO Nº. 301/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2139/2010 de 09/07/2010, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 29 de maio de 2012.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 075/2012

PROCESSO Nº. 293/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 111/2012

PROCESSO Nº. 447/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 14 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 121/2012

PROCESSO Nº. 507/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 124/2012

PROCESSO Nº. 513/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 133/2012

PROCESSO Nº. 548/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 135/2012

PROCESSO Nº. 550/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 138/2012

PROCESSO Nº. 557/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 144/2012

PROCESSO Nº. 576/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 20 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 157/2012

PROCESSO Nº. 657/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 163/2012

PROCESSO Nº. 707/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

 Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 174/2012

PROCESSO Nº. 742/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 176/2012

PROCESSO Nº. 747/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 178/2012

PROCESSO Nº. 754/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 180/2012

PROCESSO Nº. 780/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

 Guarapuava, 17 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 214/2012

PROCESSO Nº. 981/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 22 de agosto de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

RETIFICAÇÃO
Do Resultado de Julgamento do Pregão - 007/2012 – Eletrônico - 
publicado no Boletim Oficial do Município, Edição n.º 795 de 
09/06/2012 a 15/06/2012, pág. 5.
ONDE SE LÊ:  

Guarapuava, 08 de Junho de 2012.
LEIA-SE: 

Guarapuava, 13 de agosto de 2012.

RETIFICAÇÃO
Do Resultado de Jugamento do Pregão - 111/2012 – Eletrônico - 
publicado no Boletim Oficial do Município, Edição n.º 805 de 
11/08/2012 a 17/08/2012, pág. 4
ONDE SE LÊ:  

LEIA-SE: 

RETIFICAÇÃO
Do Extrato de Contrato Pregão Presencial  n.º 238/2011, publicado 
no Diário Oficial do Município n° 795 de 09/06/2012 a 15/06/2012, 
pág 7
ONDE SE LÊ:  EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO N.º 
238/2012 – PRESENCIAL
CONTRATO N.º: 287/2011
LEIA-SE: EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO N.º 238/2011 – 
PRESENCIAL
CONTRATO N.º: 287/2012

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 009/2012

O Assessor Especial de Gabinete no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
os Decretos n.ºs 2482/2012 de 24/05/2012 e 2583/2012 de 
24/05/2012, e com base no Artigo 25, Inciso III da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do 
Município, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação.
Guarapuava, 18 de julho de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 009/2012
OBJETO: Contratação de espetáculo artístico com o artista 
Guilherme Arantes para se apresentar no dia 29 de setembro de 
2012 no VI Festival de Dança da Melhor Idade. Recurso: 
Ordinários (livres) – Exercício. Secretaria Municipal de Turismo.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: Agência Produtora Edições Musicais Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso III da Lei 8.666/93 e 
alterações.
RATIFICAÇÃO: 18/07/2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 009/2012

OBJETO: Contratação de espetáculo artístico com o artista 
Guilherme Arantes para se apresentar no dia 29 de setembro de 
2012 no VI Festival de Dança da Melhor Idade. Recurso: 
Ordinários (livres) – Exercício. Secretaria Municipal de Turismo.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO N.º 467/2012
CONTRATADA: Agência Produtora Edições Musicais Ltda. 
TOTAL: R$ 30.000,00
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2012.

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 010/2012

O Assessor Especial de Gabinete no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
os Decretos n.ºs 2482/2012 de 24/05/2012 e 2583/2012 de 
24/05/2012, e com base no Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93 e 
alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria do 
Município, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação.
Guarapuava, 16 de agosto de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO N.º 010/2012

OBJETO: Locação de salão de eventos, 
com capacidade para comportar um 
público de no mínimo 1.000 (mil) pessoas 
em área coberta, para a realização do VI 
Festival de Dança da Melhor Idade. 
Recurso: Ordinários (livres) - Exercício. 
Secretaria Municipal de Turismo.
C O N T R ATA N T E :  M u n i c í p i o  d e  
Guarapuava
CONTRATADA: Supermercado Superpão 
Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso I 
da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 16/08/2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

N.º 010/2012
OBJETO: Locação de salão de eventos, 
com capacidade para comportar um 
público de no mínimo 1.000 (mil) pessoas 
em área coberta, para a realização do VI 
Festival de Dança da Melhor Idade. 
Recurso: Ordinários (livres) - Exercício. 
Secretaria Municipal de Turismo.
C O N T R ATA N T E :  M u n i c í p i o  d e  
Guarapuava
CONTRATO N.º 531/2012
CONTRATADA: Supermercado Superpão 
Ltda. 
VALOR TOTAL: R$ 15.000,00
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2012.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 

311/2012.
O Assessor Especial de Gabinete no uso 
das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme os Decretos n.ºs  2468/2012 de 
24/01/2012 e 2475/2012 de 31/01/2012, e 
com base no Artigo 24, Inciso IV, da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como no parecer da Procuradoria do 
Município, RATIFICA a Dispensa de 
Licitação.
Guarapuava, 20 de abril de 2012.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N.º 311/2012 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica 
para prestar o serviço de Transporte 
Escolar no Município de Guarapuava – PR 
durante o período correspondente a 60 
(sessenta) dias letivos no ano de 2012.
C O N T R ATA N T E :  M u n i c í p i o  d e  
Guarapuava.
CONTRATADA: A.C. STAVINSKI – ME e 
DAMAZIO & CIA LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso 
IV, da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 20/04/2012.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 311/2012
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica 
para prestar o serviço de Transporte 
Escolar no Município de Guarapuava – PR 
durante o período correspondente a 60 
(sessenta) dias letivos no ano de 2012.
C O N T R ATA N T E :  M u n i c í p i o  d e  
Guarapuava.
CONTRATO N.º 217/2012
CONTRATADA: A.C. STAVINSKI – ME e 
DAMAZIO & CIA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 22.363,80
DATA DA ASSINATURA: 20/04/2012.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2012

OBJETO: Contratação de Empresa de 
Engenharia para realizar a construção da 
Unidade Básica de Saúde – UBS, área de 
283,23 m² a ser construída, englobando o 
fornecimento de material e mão de obra, a 
preços fixos e sem reajuste, de acordo 
com os Projetos Arquitetônicos, Planilhas 
de Serviço e Cronograma Físico 
Financeiro que fazem parte integrante do 
presente Edital.  Secretaria Municipal de 
Saúde. 
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 274/2012
C O N T R ATA D A :   P R I M O R D I A L  
ENGENHARIA LTDA - EPP.
VALOR TOTAL: R$295.034,94 (duzentos 
e noventa e cinco mil, trinta e quatro reais e 
noventa e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 046/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
limpeza e higienização. Recurso: 
P E T I / P I S O  VA R I Á V E L  M É D I A  
COMPLEXIDADE. Secretaria Municipal 
de Assistência Social.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 511/2012
CONTRATADA:  LOGVEM COMERCIAL 
LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 8.806,75 ( Oito mil, 
oitocentos e seis reais e setenta e cinco 
centavos)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 056/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a Contratação de empresa 
prestadora de serviços de plotagem de 
veículos Recurso: Ordinário (livre) 
exercício. Secretaria Municipal de 
Administração, Habitação, Finanças,  
Obras, Esportes, Assistência Social, 
Educação e Cultura, Saúde, Agricultura e  
Meio Ambiente e desenvolvimento 
florestal.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

CONTRATO N.º: 354/2012
CONTRATADA:  V IE IRA &  L IMA 
COMUNICAÇÃO SOCIAL LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 63.357,00 (sessenta e 
três mil trezentos e cinquenta e sete reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 062/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de semente de milho, 
aquisição de semente de feijão e adubo 
granulado. Recurso: Ordinário (livre) 
exercício. Secretaria Municipal de 
Agricultura.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 374/2012
CONTRATADA:   CAL V ICENTE 
NUTRIÇÃO ANIMAL - ME.
VALOR TOTAL: R$ 19.000,00  (Dezenove 
mil reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de junho de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 062/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de semente de milho, 
aquisição de semente de feijão e adubo 
granulado. Recurso: Ordinário (livre) 
exercício. Secretaria Municipal de 
Agricultura.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 373/2012
CONTRATADA:  AGROPECUÁRIA 
GALPÃO DO BOIADEIRO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 95.230,00 (Noventa e 
cinco mil, duzentos e trinta reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de junho de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 114/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de cargas de gás de 
cozinha (GLP), botijão 13Kg. Recurso: 
PSF – Programa Saúde da Família. 
Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 510/2012
CONTRATADA:  COMERCIAL ÀLVARO 
DE GÁS LTDA.
VALOR TOTAL: $ 7.875,00 (Sete mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 07 de agosto de 
2012.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 137/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de cadeiras giratórias 
e arquivo. Recurso: Ordinário (livre) 
Exercício. Procuradoria Geral do 
Município de Guarapuava.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 517/2012
C O N T R A T A D A :  L A P S Y S T E M  
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
– ME.
VALOR TOTAL: R$ 2.320,00 ( Dois mil 
trezentos e vinte reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa)
DATA DA ASSINATURA: 09 de agosto de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 167/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: O presente contrato tem por 
objeto a aquisição de meio fio. Recursos: 
Ordinários (livre) - Exercício. Secretaria 
Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 519/2012
CONTRATADA: VALDIR SYBRUX – PRÉ 
MOLDADOS – ME.
VALOR TOTAL: R$ 125.000,00 ( Cento e 
vinte e cinco mil reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 10 de agosto de 
2012.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 035/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de gêneros 
alimentícios. 
Recurso: PETI – Piso Variável Media 
Comp lex idade /Governo  Federa l .  
Secretaria Municipal de Assistência 
Social.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
ATA N.º: 06/2012
CONTRATADA:  LOGVEM COMERCIAL 
LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 110.541,30
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 
2012.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 035/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de gêneros 
alimentícios. 
Recurso: PETI – Piso Variável Media 
Comp lex idade /Governo  Federa l .  
Secretaria Municipal de Assistência 
Social.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
ATA N.º: 04/2012
CONTRATADA:  PETRICON LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 18.768,80
VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 27 de julho de 
2012.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO nº 010/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
especializada na construção de caixas de 
captação, assentamento de tubos de 
concreto, execução de concreto armado e 
serviços diversos. Recursos: Ordinários – 
Livre - Exercício. Secretaria Municipal de 
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATO N.º 129/2012
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: CAMYLA VAN HANDEL 
PRESTES DE JESUS - ME.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a 
Cláusula Segunda do contrato celebrado, 
será aditado, no patamar de 25% (vinte e 
cinco por cento), consoante autoriza o 
artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da 
Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta 
f e i t a ,  a c r é s c i m o  n a  m o n t a  d e  
R$130.723,00 (cento e trinta mil 
setecentos e vinte e três reais).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 08 de agosto de 
2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO nº 033/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
especializada no transporte de C.B.U.Q. 
com caminhões basculantes. Recursos: 
Ordinários – Livre - Exercício. Secretaria 
Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos.
CONTRATO N.º 171/2012
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: KOVALSKI SILVA & SILVA 
LTDA - ME.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a 
Cláusula Segunda do contrato celebrado, 
será aditado, no patamar de 25% (vinte e 
cinco por cento), consoante autoriza o 
artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da 
Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta 
f e i t a ,  a c r é s c i m o  n a  m o n t a  d e  
R$137.250,00 (cento e trinta e sete mil 
duzentos e cinqüenta reais).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 08 de agosto de 
2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO nº 104/2011 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
para transporte de servidores em veículo 
van, ano superior a 2001, com capacidade 
mínima de 15(quinze) passageiros, no 
itinerário Guarapuava – Entre Rios. 
Recursos: PSF – Programa Saúde da 
Família. Secretaria Municipal de Saúde.

CONTRATO N.º 250/2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
C O N T R A T A D A :  S E T E T U R  
TRANSPORTES LTDA.
MOTIVO: 1) Os prazos de validade e 
vigência descritos à Cláusula Quinta, 
serão prorrogados, com fulcro no artigo 
57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
até 31 de dezembro de 2012, gerando 
assim o valor total de R$ 37.500,00 (trinta 
e sete mil e quinhentos reais).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 03 de julho de 
2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

DISPENSA 631/2011
OBJETO: Locação de sala comercial, sito 
a Rua Quintino Bocaiúva, 1895, Centro, 
medindo 180m², para a realização de 
eventos e reuniões da secretaria 
interessada pelo período de 12 (doze) 
meses.
CONTRATO N.º 294/2011
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
C O N T R ATA D A :  G A S PA R Z I N H O  
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA.  
MOTIVO: 1) O prazo de vigência, 
respectivamente descritos à Cláusula 
Segunda do contrato celebrado, será 
prorrogado, com fulcro no artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, 
sendo o imóvel utilizado até 31 de 
dezembro de 2012.
MOTIVO: 2) O valor contratual, descrito à 
Cláusula Terceira do contrato celebrado, 
será reajustado, consoante as disposições 
presentes no artigo 65, inciso II, alínea 
“d” da Lei Federal n.° 8.666/93, na 
margem de 6,67% (seis vírgula sessenta e 
sete por cento), conforme índice fixado 
pelo IGP-M, passando assim o valor do 
aluguel mensal para cifra de R$ 1.706,72 
(mil setecentos e seis reais e setenta e 
dois centavos), gerando um valor total de 
R$ 6.826,88 (seis mil oitocentos e vinte 
e seis reais e oitenta e oito centavos) ao 
final da vigência do termo contratual.
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 08 de agosto de 
2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 190/2010 – PRESENCIAL

OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de Pregão Presencial a 
contratação de empresa especializada no transporte de 
passageiros em veículo utilitário com capacidade mínima de 
16(dezesseis) lugares, ano não inferior a 2005, com motorista 
devidamente habilitado. Recursos: FUNDEB 40%. Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATO N.º 616/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: BASSANELLO & BASSANELLO LTDA – ME.
MOTIVO: 1) Os prazos de vigência e validade, descritos à 
Cláusula Décima Quarta, serão prorrogados, com fulcro no artigo 
57, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, até 19 de dezembro de 
2012, gerando, desta feita, o valor total de R$ 40.200,00 (quarenta 
mil e duzentos reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 20 de fevereiro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 45/12
 O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
atendendo o contido no Edital nº 001/2012, CONVOCA os 
candidatos classificados para os cargos abaixo relacionados, a 
comparecerem no período de 22/08/2012 à 20/09/2012, no Setor 
de Perícia Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do 
Município (Paço Municipal), munidos dos exames médicos 
constantes do Edital nº 46/2012, para realizarem avaliações 
médicas pré-admissionais e caso estejam aptos, deverão 
comparecer no Departamento de Pessoal do Município, 
acompanhados da documentação exigida no item 8.6 do Edital do 
Concurso para posse de seus cargos. A escolhas de vagas será 
dia 24/08/2012, as 14h , no Núcleo de Recursos Humanos  do 
Município (Paço Municipal),conforme Anexo I, somente os 
cargos com mais de uma lotação.

*Portadora de Necessidades Especiais 

 O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica 
na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem posterior 
recurso.

Guarapuava, 21  de agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL Nº 46/12

 O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e atendendo o 
contido no Edital nº 001/2012, item 3.1.7, convoca os candidatos 
aprovados para os cargos relacionados no Edital 45/12, a realizarem 
os exames de saúde que constituirá em análise de exames 
laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:

a) EXAMES LABORATORIAIS:
     Hemograma completo;
     Glicose;
     Uréia;
     Creatinina;
     Parcial de Urina com Sedimento Corado
     Raio X de Tórax PA com laudo

 b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
     Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
     Avaliação otorrinolaringológica com áudiometria;
     Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
     Avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, constante do 
anexo I ;
     Avaliação ortopédica com Raio X  de coluna lombo-sacra, com 
laudo;

 De posse dos exames e avaliações mencionadas acima 
neste Edital, os candidatos devem comparecer no Setor de Perícia 
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município (Paço 
Municipal), no período 22/08/2012 à 20/09/2012, para avaliação 
clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município. 
 As despesas com os exames e avaliações clínicas correrão 
por conta do candidato.
 O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na 
tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem posterior 
recurso.

Guarapuava, 21 de agosto de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
PREFEITO MUNICIPAL
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – GUARAPUAVAPREV

SURG - CIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE 
GUARAPUAVA

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2012

A Diretora Presidente no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2529/2012 de 04/04/2012, e com base no Artigo 25, 
Inciso II, e § 1º da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem como 
no parecer da Procuradoria do Município, RATIFICA a Dispensa de 
Licitação.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
instalação, treinamento, manutenção, atualização e suporte 
técnico do sistema de gerenciamento de RPPS, denominado 
SISPREV WEB
CONTRATADA: AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 
INFORMÁTICA LTDA
VALOR: R$ 54.000,00
RATIFICAÇÃO: 08/05/2012

(a)Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº 001/2012

OBJETO: Contratação de empresa para ministrar curso 
presencial sobre Fundamentos de RPPS e Investimentos. 
CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 
INFORMÁTICA LTDA
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso II, e § 1º da Lei 8.666/93 
e alterações posteriores.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00
PRAZO: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 13/06/2012

(a) Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Nº 001/09
OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação 
de serviço na área de administração de passivos previdenciários e 
assistência jurídica do RPPS

ONDE LÊ-SE : INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/08
LEIA-SE:  INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/09 

ONDE LÊ-SE: CONTRATO Nº 001/08
LEIA-SE: CONTRATO Nº 2009.12.11.0037

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

COMUNICADO 004/2012

 O Diretor Administrativo da SURG Companhia de 
Serviços de Urbanização de Guarapuava, no uso das atribuições 
que lhe são auferidas pelo Estatuto Social, torna público que dos 
convocados para exame médico pré-admissional conforme Edital 
de Convocação 009/2012, o classificado em 45º lugar DANILO DE 
SOUZA PADILHA não apresentou comprovante de escolaridade 
exigido para contratação conforme item “1” do Edital 001/2011, 
f i c a n d o  a s s i m  o  c o n v o c a d o  a c i m a  m e n c i o n a d o  
DESCLASSIFICADO, não cabendo posterior recurso.
Guarapuava., 13 de Agosto de 2012.

(a)Sandro Alex Russo Valera
Diretor Administrativo

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

EDITAL Nº 010/2012 

 CONTRATAÇÃO

O Diretor Administrativo da SURG – Companhia de Serviços de 
Urbanização de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são 
auferidas pelo Estatuto Social da Companhia, CONTRATA as 
pessoas abaixo relacionadas para assumirem o cargo para o qual 
foram aprovados no Concurso Publico nº 001/2011 realizado no 
dia 13 de Novembro de 2011.

Guarapuava., 13 de Agosto de 2012.

(a)Sandro Alex Russo Valera
Diretor Administrativo

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2011

EDITAL 011/2012 – EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS CONFORME 
CLASSIFICAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 

13 DE NOVEMBRO DE 2011.

Guarapuava., 13 de Agosto de 2012.

(a)Sandro Alex Russo Valera
Diretor Administrativo

FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E 
INFÂNCIA – PROTEGER - GUARAPUAVA

01)EXTRATO DE CONTRATO Nº 150/2012 – 2º TERMO 
ADITIVO DO PREGÃO Nº 01/2011 – PRESENCIAL – ATA DE 

REGISTRO Nº 01/2011.
OBJETO: 2º Termo Aditivo do Pregão Presencial nº 01/2011 – Ata 
de Registro de Preço nº 01/2011 -   Contratação de Serviço 
Terceirizado (Reparos e materiais) para reforma da estrutura física 
de 11 unidades Projetos Casas Lares  da Fundação PROTEGER - 
Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios, reajuste do referido 
Pregão do ano de 2012, conforme descrito no Anexo I.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e 
Infância.  
CONTRATADA: PEDRO SAMUEL DA SILVA – ME.
VALOR TOTAL : R$ 14.975,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) – Exercícios.
PERÍODO: Agosto/2012
DATA DA ASSINATURA: 13/08/2012.
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02) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 151/2012

PREGÃO  Nº 02/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:  Tem por objeto o presente 
Edital de Pregão, aquisição de Gêneros 
alimentícios constituídos de básicos para 
atender as necessidades das crianças e 
adolescentes. Recursos Ordinários 
(Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago.
VALOR TOTAL : R$ 7.961,18
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

03) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 152/2012

PREGÃO  Nº 03/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:  Tem por objeto o presente 
Edital de Pregão, aquisição de Gêneros 
alimentícios constituídos de perecíveis 
para atender as necessidades das 
crianças e adolescentes. Recursos 
Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago.
VALOR TOTAL : R$ 10.522,14
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

04) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 153/2012

PREGÃO  Nº 04/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:  Tem por objeto o presente 
Edital de Pregão, aquisição de Materiais 
de Higiene e Limpeza para atender as 
necessidades básicas das crianças e 
adolescentes abrigados em Casas Lares e 
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) – 
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Lorena Verdi Zago.
VALOR TOTAL : R$ 2.507,62
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

05) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 154/2012

PREGÃO  Nº 03/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:  Tem por objeto o presente 
Edital de Pregão, aquisição de Gêneros 
alimentícios Perecíveis constituídos de 
básicos para atender as necessidades das 
crianças e adolescentes. Recursos 
Ordinários (Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Casemiro Wionzek.
VALOR TOTAL : R$ 8.022,63
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

06) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 155/2012

PREGÃO  Nº 02/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:  Tem por objeto o presente 
Edital de Pregão, aquisição de Gêneros 
alimentícios constituídos de básicos para 
atender as necessidades das crianças e 
adolescentes. Recursos Ordinários 
(Livres) – Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Casemiro Wionzek.
VALOR TOTAL :  R$ 6.502,79
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

07) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 156/2012

PREGÃO  Nº 04/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:  Tem por objeto o presente 
Edital de Pregão, aquisição de Materiais 
de Higiene e Limpeza para atender as 
necessidades básicas das crianças e 
adolescentes abrigados em Casas Lares e 
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) – 
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Casemiro Wionzek.
VALOR TOTAL : R$ 3.604,44
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

08) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 157/2012

PREGÃO  Nº 04/2012 – PRESENCIAL
OBJETO:  Tem por objeto o presente 
Edital de Pregão, aquisição de Materiais 
de Higiene e Limpeza para atender as 
necessidades básicas das crianças e 
adolescentes abrigados em Casas Lares e 
Projetos. Recursos Ordinários (Livres) – 
Exercícios.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Guaraflex Produtos de 
Limpeza Ltda.
VALOR TOTAL : R$ 4.589,93
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

09) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 158/2012

PREGÃO  Nº 01/2011 – PRESENCIAL
OBJETO:  Contratação de Serviço 
Terceirizado (Reparos e materiais) para 
reforma da estrutura física de 11 unidades 
Projetos Casas Lares  da Fundação 
PROTEGER - Recursos Ordinários 
(Livres) – Exercícios, pelo período 01 mês 
durante  ano de 2012, conforme descrito 
no Anexo I.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Pedro Samuel da Silva.
VALOR TOTAL : R$ 12.480,00  
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.

PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

10) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 159/2012

PREGÃO  Nº 02/2011 – PRESENCIAL
OBJETO:   Contratação de 01 Veículo 
popular em ótimas condições de uso, com 
um motorista que o veiculo possua Seguro 
capacidade para 05 (cinco) pessoas; 
combustível e manutenção do veiculo por 
parte da contratada.O Km rodado é 70 km 
diário, sendo em média 22 dias mensal.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Bassanello & Lemos Ltda.
VALOR TOTAL : R$ 8.440,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

11) EXTRATO DE CONTRATO
Nº 160/2012

PREGÃO  Nº 03/2011 – PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de 01 Veículo 
popular em ótimas condições de uso, com 
um motorista que o veiculo possua Seguro 
capacidade para 12(doze) pessoas; 
combustível e manutenção do veiculo por 
parte da contratada.O Km rodado é 70 km 
diário, sendo em média 22 dias mensal.
CONTRATANTE: Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância.  
CONTRATADA: Bassanello & Lemos Ltda.
VALOR TOTAL : R$ 8.440,00
RECURSO: Recursos Ordinários (Livres) 
– Exercícios.
PERÍODO: Setembro/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/08/2012.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUARAPUAVA

DECRETO Nº 62/2012

 O Pres idente da Câmara 
Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE: 

 Exonerar, a servidora Kamila 
Jonson Silva (511-1) – Coordenadora de 
Gabinete Parlamentar, nomeado em 
17/05/2012 pelo Decreto 35/2012, a partir 
desta data.                              

Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal, em 20 de agosto de 2012.   

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
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RESOLUÇÃO Nº 07/2012

 SÚMULA: Dispõe sobre o 
pagamento de diárias a vereadores e 
servidores da Câmara Municipal de 
Guarapuava/Pr.
 
A Câmara Municipal de Guarapuava 
Estado do Paraná aprovou e o seu 
presidente no uso de suas atribuições, 
PROMULGA a seguinte resolução. 
 
 Art. 1º As diárias serão pagas a 
título de ressarcimento de despesas para 
viagens realizadas, tendo como partida a 
sede do Município de Guarapuava com 
destino a qualquer outro Município ou 
Estado, conforme valores estabelecidos 
no Anexo I desta Resolução, e serão 
pagas quando:
 
 I – Ao Presidente e Vereadores, 
quando em missão de representação 
oficial do Legislativo, ou para participação 
e m  c o n g r e s s o s ,  c o n f e r e n c i a s ,  
seminários,cursos e eventos de interesse 
do Legislativo Municipal.
 
 II – Aos Servidores, quando a 
serviço do Legislativo ou para participação 
em congressos, conferências, seminários 
e palestras de interesse da Câmara 
Municipal, bem como em cursos de 
t r e i n a m e n t o s ,  r e c i c l a g e n s  e  
aperfeiçoamentos voltados para o 
exercício de suas funções, por designação 
do Presidente ou superior hierárquico.
 
 Parágrafo Primeiro: As diárias 
serão pagas por dia de deslocamento.
 
 Parágrafo Segundo: Os valores 
das diárias constantes na tabela do Anexo 
I poderão ser atualizados anualmente, 
mediante Portaria da Mesa Executiva da 
Câmara Municipal de Guarapuava, tendo 
como base a verificação da inflação oficial 
cumulada no intervalo do período de 
atualização.

 Art. 2º O valor da diária destina-
se para custeio de despesas com 
alimentação, transporte e hospedagem do 
usuário solicitante, e a solicitação deverá  
ocorrer preferencialmente no dia anterior a 
realização da viagem.
 
 Parágrafo primeiro: Fica vedado 
qualquer adiantamento de valores 
referente a diárias, salvo determinação 
expressa em lei específica.
 
 Parágrafo segundo: Para a 
liberação da diária, o interessado deverá 
solicitá-la através de formulário especifico, 
informando obrigatoriamente:
 
a)   Nome do solicitante e seu cargo;
b)   Local de destino da Viagem;
c)   Atividade a ser desempenhada;
d)   Período previsto para viagem;
e)   Valor diário e valor total solicitado. 
 
 Parágrafo terceiro: Após a 

realização da viagem o solicitante deverá 
apresentar relatório detalhado da viagem 
ao departamento financeiro. Somente 
após análise do relatório apresentado, o 
liquidante avaliará se a despesa merece 
ou não a l iquidação e posterior 
pagamento.  Se o liquidante entender que 
a atividade realizada não é de interesse do 
legislativo este poderá vetar o pagamento.

 Art. 3º Após a avaliação do 
liquidante, o Presidente do Legislativo, na 
qualidade de ordenador da despesa, 
poderá aceitar ou não o parecer do 
liquidante, e ordenar o pagamento ou vetá-
lo.

 Art. 4º Em caso de viagens 
interestaduais, poderá ser liberada diárias 
com acréscimo de até 100% (cem por 
cento) do valor originário, constante no 
Anexo I, sempre observado o principio da 
eficiência e economicidade. 
 
 Art. 5º Na hipótese de o 
solicitante retornar ao município em prazo 
menor do que o previsto para o seu 
a f a s t a m e n t o ,  e s t e  d e v e r á  
obrigatoriamente informar no relatório de 
viagem e solicitar somente o valor devido 
por dia de afastamento, sob pena de 
devolução ao erário dos valores pagos 
indevidamente. 
 
 Ar. 6º Esta resolução entrará em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as Resoluções nº07/2008, 
nº06/2011 e demais disposições em 
contrário. 
 
Gabinete da Presidência em 20 de agosto 
de 2012. 
 

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exercício

RESOLUÇÃO Nº 11/2012.

 SÚMULA: - Aprova a modalidade 
de licitação denominada pregão, por meio 
presencial ou da utilização de recursos de 
tecnologia da informação (pregão 
eletrônico), para aquisição de bens e 
serviços comuns no âmbito do Poder 
Legislativo do Município de Guarapuava e 
dá outras providências.
 
A Câmara Municipal de Guarapuava 
Estado do Paraná aprovou e o seu 
Presidente no uso de suas atribuições, 
PROMULGA a seguinte resolução. 
 
 Art. 1º - Fica aprovado a 
execução da modalidade de licitação 
denominada pregão, na forma presencial 
ou por meio da utilização de recursos de 
tecnologia da informação, denominado 
pregão eletrônico, respectivamente na 
forma dos Anexos I, II e III desta 
Resolução, para a aquisição de bens e 
serviços comuns, de que trata a Lei 
Federal no 10.520, de 17 de julho de 2002.
 
 Art. 2º - Compete à Presidência 
da Câmara Municipal de Guarapuava 

estabelecer normas e orientações 
complementares sobre a matéria 
regulamentada por esta resolução.
 
 Art. 3º - Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.
                        
Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 21 de 
agosto de 2012.
 

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exercício

ANEXO I
 

REGULAMENTO DA LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE DE PREGÃO 

PRESENCIAL
 
 Art. 1º -  O presente Regulamento 
estabelece normas e procedimentos 
relativos à licitação na modalidade de 
pregão, destinada à aquisição de bens e 
serviços comuns, no âmbito da Câmara  
Municipal de Guarapuava qualquer que 
seja o valor estimado da aquisição. 
 
 Art. 2º - Pregão é a modalidade 
de licitação em que a disputa pelo 
fornecimento de bens ou serviços comuns 
é feita em sessão pública, por meio de 
propostas de preços escritas e lances 
verbais.
 
 Art. 3º - Os contratos celebrados 
para a aquisição de bens e serviços 
c o m u n s  s e r ã o  p r e c e d i d o s ,  
prioritariamente, de licitação pública na 
modalidade de pregão, que se destina a 
garantir, por meio de disputa justa entre os 
interessados, a compra mais econômica, 
segura e eficiente.
 
 Art. 4º - A licitação na modalidade 
de pregão é juridicamente condicionada 
aos princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade 
administrat iva, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo, bem assim aos princípios 
correlatos da celeridade, finalidade, 
razoabi l idade,  proporc ional idade,  
competitividade, justo preço, seletividade 
e comparação objetiva das propostas.
 
 Parágrafo Único - As normas 
disciplinadoras da licitação serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que 
não comprometam o interesse da Câmara 
Municipal , a finalidade e a segurança da 
contratação.
 
 Art. 5º - A licitação na modalidade 
de pregão não se aplica às contratações 
de obras e serviços de engenharia, às 
locações imobiliárias, às alienações em 
geral e às contratações de serviços 
técnicos especializados, que serão 
regidas pela Lei no 8.666/93 e suas 
alterações posteriores.
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 Parágrafo Único -  Consideram-
se bens e serviços comuns aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade 
possam ser concisa e objetivamente 
definidos no objeto do edital, em perfeita 
conformidade com as especificações 
usuais praticadas no mercado.

 Art .  6 º  -  Todos  quantos  
participarem de licitação na modalidade de 
pregão têm direito público subjetivo à fiel 
o b s e r v â n c i a  d o  p r o c e d i m e n t o  
estabelecido neste Regulamento, 
p o d e n d o  q u a l q u e r  i n t e r e s s a d o  
acompanhar o seu desenvolvimento, 
desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos 
trabalhos.
 
 Art. 7º - Compete à Autoridade 
super io r  ou ,  por  de legação  de  
competência, a quem for designado, na 
realização do pregão:
 I - determinar a abertura da 
licitação;
 II - designar o pregoeiro e os 
componentes da equipe de apoio;
 III - decidir os recursos contra atos 
do pregoeiro; e
 IV – homologar o resultado da 
licitação e promover a celebração do 
contrato.

 Parágrafo Único - Somente 
poderá atuar como pregoeiro, o servidor 
que tenha real izado capacitação 
específica para exercer a atribuição.
 
 Art. 8º - A fase preparatória do 
pregão observará as seguintes regras:
 
 I - a definição do objeto deverá ser 
precisa, suficiente e clara, vedadas 
especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou 
frustrem a competição ou a realização do 
fornecimento, devendo estar refletida no 
termo de referência;
 II - o termo de referência é o 
documento que deverá conter elementos 
capazes de propiciar a avaliação do custo 
do bem ou serviço pela Administração, 
conforme orçamento baseado nos preços 
praticados no mercado ou nos preços 
praticados pela Administração Pública, a 
definição dos métodos, a estratégia de 
suprimento e o prazo de execução do 
contrato; 
 III - a autoridade competente ou, 
por delegação de competência, a quem for 
des ignado ou,  a inda,  o  agente  
encarregado da compra no âmbito do 
Órgão licitante, deverá:
 
 a) definir o objeto do certame de 
forma clara, concisa e objetiva, de acordo 
com termo de referência elaborado pelo 
requisitante em conjunto com a área de 
compras, obedecidas as especificações 
praticadas no mercado e o seu valor 
estimado; 

 b)  justificar a necessidade da 
aquisição;

 c) estabelecer os critérios de 
aceitação das propostas, as exigências de 
habilitação, as sanções administrativas 
aplicáveis por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato ou instrumento 
equivalente, tais como carta-contrato, nota 
de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço, 
inclusive com fixação dos prazos e das 
demais condições essenciais para o 
fornecimento; e
 d) designar, dentre os servidores 
do órgão ou da entidade promotora da 
licitação, o pregoeiro responsável pelos 
trabalhos do pregão e a sua equipe de 
apoio; 

 IV - constarão dos autos do 
certame a motivação de cada um dos atos 
especificados no inciso anterior e os 
indispensáveis elementos técnicos sobre 
os quais estiverem apoiados, bem como o 
orçamento estimativo e o cronograma 
físico-financeiro de desembolso, se for o 
caso; e
 V - para julgamento, será adotado 
o critério de menor preço, observados os 
prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e os parâmetros 
mínimos de desempenho e de qualidade e 
as demais condições definidas no edital.

 Art. 9º - São atribuições do 
pregoeiro:
 I  - o credenciamento dos 
interessados;
 II - o recebimento dos envelopes 
das propostas  de preços e  da 
documentação de habilitação; 
 III - a abertura dos envelopes das 
propostas de preços, o seu exame e a 
classificação dos proponentes;
 I V  -  a  c o n d u ç ã o  d o s  
procedimentos relativos aos lances e à 
escolha da proposta ou do lance de menor 
preço;
 V - a adjudicação da proposta de 
menor preço; 
 VI - a elaboração de ata; 
 VII - o recebimento, o exame e a 
decisão sobre recursos; e
 VIII - o encaminhamento do 
processo devidamente instruído, após a 
adjudicação, à autoridade superior, 
visando a homologação e a contratação. 
 
 Art. 10 - A equipe de apoio deverá 
ser integrada, na maioria de seus 
membros, por servidores ocupantes de 
c a r g o  e f e t i v o  o u  e m p r e g o  d a  
Administração, preferencialmente, 
pertencentes ao quadro permanente do 
órgão ou da entidade promotora do 
pregão, para prestar a necessária 
assistência ao pregoeiro.
 
 Art. 11 - A fase externa do pregão 
será iniciada com a convocação dos 
interessados e observará as seguintes 
regras:

 I - a convocação dos interessados 
será efetuada por meio de aviso, 
atendidos os limites dos valores estimados 

das aquisições, publicado como segue:
 a) para bens e serviços com 
valores estimados em até R $ 160.000,00 
(cento e sessenta mil reais):
 1. no Boletim Oficial do Município; 
e
 2. em meio eletrônico na Internet;
 
 b) para bens e serviços de valores 
estimados acima de R$ 160.000,00 (cento 
e sessenta mil reais) até R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinqüenta mil reais):
 1. no Boletim Oficial do Município;
 2. em meio eletrônico na Internet; 
e
 3. no Diário Oficial do Estado;
 
 c) para bens e serviços de valores 
estimados acima de R$ 650.000,00 
(seiscentos e cinqüenta mil reais):
 1. no Boletim Oficial do Município;
 2. em meio eletrônico na Internet; 
e
 3. no Diário Oficial do Estado;
 4. Diário Oficial da União.
 
 II - o aviso referido no inciso I 
conterá, no mínimo, as seguintes 
informações:
 a) modalidade da licitação;
 b) número da licitação; 
 c) órgão licitante; 
 d) resumo do objeto da licitação;
 e) endereço, horário e outros 
meios para obter informações sobre a 
licitação; e
 f) dia, hora e local de realização 
da sessão pública do pregão; 
 
 III - do edital constará definição 
precisa, suficiente e clara do objeto, bem 
como a indicação dos locais, dias e 
horários em que poderá ser lida ou obtida a 
íntegra do edital, e o local onde será 
realizada a sessão pública do pregão;
 IV - o edital fixará prazo não 
inferior a 8 (oito) dias úteis, contados da 
publicação do aviso, para os interessados 
prepararem suas propostas;
 V - no dia, hora e local designados 
no edital, será realizada sessão pública 
para recebimento das propostas e da 
documentação de habilitação, devendo o 
interessado ou seu representante legal 
proceder ao respectivo credenciamento, 
comprovando, se for o caso, possuir os 
necessários poderes para formulação de 
lances e para a prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame;
 VI - aberta a sessão, os 
interessados ou seus representantes 
apresentarão declaração dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de 
habilitação e entregarão os envelopes 
contendo a indicação do objeto e do preço 
oferecidos, procedendo-se a sua imediata 
abertura e à verificação da conformidade 
das propostas com os requisitos 
e s t a b e l e c i d o s  n o  i n s t r u m e n t o  
convocatório;
 VII - não será admitida a 
participação de empresas distintas 
valendo-se de um único representante;
 VIII - o pregoeiro procederá a 
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abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços e classificará o autor 
da proposta de menor preço e aqueles que 
tenham apresentado propostas em 
valores superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente, à proposta de 
menor preço:
 a) não havendo pelo menos 3 
(três) ofertas nas condições definidas 
neste inciso, serão classificados os 
autores das melhores propostas, até o 
máximo de 3 (três), quaisquer que sejam 
os preços oferecidos;
 IX - em seguida será dado início à 
etapa de apresentação de lances verbais 
pelos proponentes, que deverão ser 
formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes;
 X - o pregoeiro convidará 
individualmente os licitantes classificados, 
de forma seqüencial, a apresentar lances 
verbais, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço e os demais, 
em ordem decrescente de valor;
 XI - a desistência em apresentar 
lance verbal, quando convocado pelo 
pregoeiro, implicará a exclusão do licitante 
da etapa de lances verbais e na 
manutenção do último preço apresentado 
pelo licitante, para efeito de ordenação das 
propostas; 
 XII - caso não se realizem lances 
verbais será verificada a conformidade 
entre a proposta escrita de menor preço e 
o valor estimado para a contratação;
 XII I  -  para ju lgamento e 
classificação das propostas, será adotado 
o critério de menor preço, observados os 
prazos máximos para fornecimento, as 
especificações técnicas e parâmetros 
mínimos de desempenho e qualidade 
definidos no edital;
 XIV - declarada encerrada a 
etapa competitiva e ordenadas as 
propostas, o pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, 
quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito;
 XV - a habilitação far-se-á com a 
verificação de que o licitante está em 
situação regular perante a Fazenda 
Municipal, a Seguridade Social e o Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, 
e as Fazendas Federal e Municipais, 
quando for o caso, com a comprovação de 
que atende às exigências do edital quanto 
à habilitação jurídica e qualificações 
técnica e econômico-financeira;
 XVI - constatado o atendimento 
das exigências fixadas no edital, o licitante 
será declarado vencedor; 
 XVII - se a oferta não for aceitável 
ou se o licitante desatender as exigências 
de habilitação, o pregoeiro examinará as 
ofertas subseqüentes, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo à habilitação 
do proponente, na ordem de classificação, 
e assim sucessivamente, até a apuração 
de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado 
vencedor;
 XVIII - nas situações previstas 
nos incisos XI, XII e XVI, o pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço 
melhor;
 XIX - declarado o vencedor, 
qualquer licitante poderá manifestar 
imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o 
prazo de 3 (três) dias úteis para 
apresentação das razões do recurso, 
ficando os demais licitantes desde logo 
intimados para apresentar contra-razões 
em igual número de dias, que começarão a 
correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
autos;
 XX - o recurso contra decisão do 
pregoeiro não terá efeito suspensivo;
 XXI - o acolhimento de recurso 
importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento;
 XXII - a falta de manifestação 
imediata e motivada do licitante prevista 
no inciso XIX, importará a decadência do 
direito de recurso e a adjudicação do 
objeto da licitação pelo pregoeiro ao 
vencedor;
 XXIII - decididos os recursos, a 
autoridade competente fará a adjudicação 
do objeto da licitação ao licitante vencedor;
 XXIV - homologada a licitação 
pe la  au to r i dade  compe ten te ,  o  
adjudicatário será convocado para assinar 
o contrato no prazo definido em edital;
 XXV - se o licitante vencedor 
convocado dentro do prazo de validade de 
sua proposta não celebrar o contrato, 
aplicar-se-á o disposto no inciso XIX; e 
 XXVI - o prazo de validade das 
propostas será de 60 (sessenta) dias se 
outro menor não estiver fixado no edital.

 Art. 12 - Até 2 (dois) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das 
propostas, qualquer cidadão poderá 
solicitar esclarecimentos ou impugnar o 
ato convocatório do pregão.
 
 § 1º - Caberá à autoridade 
superior decidir sobre a petição no prazo 
de 24 (vinte e quatro) horas.
 
 § 2º -  Acolhida a petição contra o 
ato convocatório será designada nova 
data para a realização do certame.
 
 Art. 13 - Para habilitação dos 
licitantes, será exigida, exclusivamente, a 
documentação prevista na legislação 
geral de licitação, relativa à:
 
 I - habilitação jurídica;
 II - qualificação técnica;
 III - qualificação econômico-
financeira;
 IV - regularidade fiscal; e
 V - cumprimento do disposto no 
inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal, conforme estabelecido na Lei 
Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 
1999.
 
 Art. 14 - Quem, convocado dentro 
do prazo de validade da sua proposta, não 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou 
apresentar documentação falsa exigida 

para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo 
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com a União, Estados, 
Distrito Federal ou Municípios.

 § 1º - O licitante ou fornecedor que 
se enquadrar no caput deste artigo, será 
suspenso do Cadastro Central de 
Fo rnecedo res  do  Mun i c í p i o  de  
Guarapuava, pelo prazo de até 2 (dois) 
anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais 
cominações legais.
 
 § 2º - As penalidades aplicadas 
pelos órgãos da Administração Direta e 
Ind i re ta  se rão  obr iga to r iamente  
registradas no Cadastro Central de 
Fornecedores do Município e no caso de 
impedimento do direito de licitar, o licitante 
deverá ser suspenso por igual período.
 
 Art. 15 - É vedado aos Órgãos 
licitantes a exigência de:
 I - garantia de proposta;
 II - aquisição do edital pelos 
l i c i t an tes ,  como cond ição  pa ra  
participação no certame; e
 III - pagamento de taxas e 
emolumentos, salvo os referentes ao 
fornecimento do edital, que não serão 
superiores ao custo de sua reprodução 
gráfica e aos custos de utilização de 
recursos de tecnologia da informação, 
quando for o caso.
 
 Art. 16 - Quando permitida a 
participação de empresas estrangeiras na 
licitação, as exigências de habilitação 
serão atendidas mediante documentos 
equivalentes,  autent icados pelos 
respectivos consulados e traduzidos ao 
idioma nacional por tradutor juramentado.

 Parágrafo único - O licitante 
estrangeiro deverá ter procurador 
residente e domiciliado no País, com 
poderes para receber citação, intimação e 
responder administrativa e judicialmente 
por seus atos, juntando os instrumentos de 
mandato com os documentos de 
habilitação.
 
 Art. 17 - Quando permitida a 
participação de empresas em consórcio, 
aplicar-se-ão ao pregão as seguintes 
normas, conforme o caso:
 
 I - deverá ser comprovada a 
existência de compromisso público ou 
particular de constituição de consórcio, 
com indicação da empresa-líder, a qual 
deverá atender as condições de liderança 
est ipu ladas no ed i ta l  e  será a  
representante das consorciadas perante 
os órgãos ou entidades executoras do 
certame;
 II - cada uma das empresas 
consorciadas deverá apresentar a 
documentação de habilitação exigida no 
ato convocatório;
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 III - a capacidade técnica do 
consórcio será representada pela soma da 
capacidade técnica das empresas 
consorciadas;
 IV - para fins de qualificação 
econômico-financeira, cada uma das 
empresas deverá atender aos índices 
contábeis definidos no edital ou exigidos 
para cadastramento no cadastro de 
fornecedores; 
 V - as empresas consorciadas 
não poderão participar, na mesma 
licitação, de mais de um consórcio ou 
isoladamente;
 VI - as empresas consorciadas 
serão solidariamente responsáveis pelas 
obrigações do consórcio nas fases de 
licitação e durante a vigência do contrato; 
e
 VII - no consórcio de empresas 
brasileiras e estrangeiras, a liderança 
caberá, obrigatoriamente, à empresa 
brasileira, observado o disposto no inciso I 
deste artigo.

 Parágrafo único - Antes da 
celebração do contrato deverá ser 
promovida a constituição e o registro do 
consórcio nos termos do compromisso 
referido no inciso I deste artigo. 
 
 Art. 18 - A autoridade competente 
antes de determinar a contratação poderá 
revogar a licitação em face de razões de 
interesse público, derivadas de fato 
superveniente devidamente comprovado, 
pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, 
de ofício ou por provocação de qualquer 
pessoa,  mediante ato escr i to  e 
fundamentado.
 
 § 1º - A anulação do procedimento 
licitatório induz à do contrato.
 
 § 2º - Os licitantes não terão 
direito à indenização em decorrência da 
anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do contratado de boa-
fé de ser ressarcido pelos encargos que 
tiver suportado no cumprimento do 
contrato.
 
 Art. 19 - Nenhum contrato será 
celebrado sem a efetiva disponibilidade de 
recursos orçamentários para pagamento 
dos encargos dele decorrentes, no 
exercício financeiro em curso.
 
 Art.  20 -  Os Órgãos da 
Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional publicarão no prazo de até 20 
(vinte) dias contados da data da 
assinatura, no Diário Oficial do Estado, o 
extrato dos contratos celebrados, 
contendo no mínimo:
 
 a) indicação da espécie e número 
do ato;
 b) nome das partes contratantes 
ou acordantes; 
 c) identificação do objeto; 
 d) valor do contrato; 
 e) crédito orçamentário e fonte 

dos recursos pelos quais correrá a 
despesa; 
 f) prazo de vigência; 
 g) data de assinatura; e
 h) identificação dos signatários.
 
 P a r á g r a f o  ú n i c o  -  O  
descumprimento do disposto neste artigo, 
sujeitará o servidor responsável à sanção 
administrativa prevista na legislação.
 
 Art. 21 - Os atos essenciais do 
pregão, inclusive os decorrentes da 
execução do certame por meios 
eletrônicos, serão documentados ou 
juntados ao respectivo processo para 
aferição de sua regularidade pelos 
agentes de controle, compreendendo, 
sem prejuízo de outros, os seguintes:

 I - justificativa da contratação;
 II - termo de referência, contendo 
descrição do objeto, orçamento estimativo 
de custos e cronograma físico-financeiro 
de desembolso, se for o caso;
 III - planilhas de custo, quando for 
o caso; 
 IV -  garant ia  de reserva 
orçamentária, com a indicação das 
respectivas rubricas e fonte dos recursos;
 V - autorização de abertura da 
licitação;
 VI - designação do pregoeiro e 
equipe de apoio;
 VII - minuta do ato convocatório 
aprovada por assessoria jurídica;
 VIII - edital e respectivos anexos, 
quando for o caso;
 IX - termo do contrato ou 
instrumento equivalente, conforme o caso;
 X - originais das propostas 
escritas, da documentação de habilitação 
analisada e dos documentos que a 
instruírem;
 XI - pareceres técnicos ou 
jurídicos quando for o caso;
 XII - despacho de adjudicação do 
objeto da licitação e de homologação dos 
licitantes;
 XIII - despacho de anulação ou 
revogação da licitação, quando for o caso;  
 XIV - ata da sessão do pregão, 
contendo, sem prejuízo de outros, o 
registro dos licitantes credenciados, das 
propostas escritas e lances verbais 
apresentados, a ordem de classificação, a 
análise da documentação exigida para 
habilitação e dos recursos interpostos; e
 XV - comprovantes da publicação 
do aviso do edital, do resultado da 
licitação, do extrato do contrato e dos 
demais atos relativos à publicidade do 
certame, conforme o caso.

 A r t .  2 2  -  A p l i c a m - s e  
subsidiariamente, para a modalidade de 
pregão, as normas da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e alterações 
posteriores.
 
 Art. 23 - É vedada a participação 
de empresas suspensas do Cadastro 
Central de Fornecedores do Estado, da 
Diretoria de Materiais e Serviços-DIAM, da 

Secretaria de Estado da Administração - 
SEA ou de cadastros mantidos pelo Órgão 
ou entidade responsável pela licitação, 
nos certames promovidos por Órgãos da 
Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional.

ANEXO II
 

REGULAMENTO DA LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE DE PREGÃO 

ELETRÔNICO
 
 Art. 1º - Este Regulamento 
estabelece normas e procedimentos para 
a realização de licitações na modalidade 
de pregão, por meio da utilização de 
recursos de tecnologia da informação, 
denominado pregão eletrônico, destinado 
à aquisição de bens e serviços comuns, no 
âmbito da Câmara Municipal de 
Guarapuava.
 
 Art. 2º -  O pregão eletrônico será 
realizado em sessão pública, por meio de 
sistema eletrônico que promova a 
comunicação pela Internet.
 
 § 1º - O sistema referido no caput 
utilizará recursos de criptografia e de 
autenticação que assegurem condições 
adequadas de segurança em todas as 
etapas do certame.
 
 § 2º - O pregão eletrônico será 
conduzido pelo órgão promotor da 
licitação, por meio de utilização de 
recursos de tecnologia da informação 
próprios, ou por acordos de cooperação 
técnica junto a terceiros. 
 
 Art. 3º - Serão previamente 
credenciados perante o provedor do 
s is tema e let rôn ico a autor idade 
competente do órgão promotor da 
licitação, o pregoeiro, os membros da 
equipe de apoio, os operadores do sistema 
e os licitantes que participam do pregão 
eletrônico.
 
 § 1º - O credenciamento dar-se-á 
pela atribuição de chave de identificação e 
de senha, pessoal e intransferível, para 
acesso ao sistema eletrônico.
 
 § 2º - No caso de pregão 
promovido por órgão integrante do Poder 
Executivo Municipal, o credenciamento do 
licitante, bem como a sua manutenção, 
dependerá de inscrição atualizada no 
Cadastro de Fornecedores do município 
de Guarapuava.
 
 § 3º -  A chave de identificação e a 
senha poderão ser utilizadas em qualquer 
pregão eletrônico, salvo quando 
cancelada por solicitação do credenciado 
ou em virtude de sua inabilitação perante o 
Cadastro Central de Fornecedores do 
Município de Guarapuava.

 § 4º - A perda da senha ou a 
quebra de sigilo deverão ser comunicadas 
imediatamente ao provedor do sistema, 
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para imediato bloqueio de acesso.
 
 § 5º - O uso da senha de acesso 
pelo licitante é de sua responsabilidade 
exclusiva, incluindo qualquer transação 
efetuada diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor 
do sistema ou ao órgão promotor da 
licitação, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros.
 
 § 6º - O credenciamento junto ao 
provedor do sistema impl ica na 
responsabilidade legal do licitante ou seu 
representante legal e a presunção de sua 
capacidade técnica para realização das 
t ransações inerentes ao pregão 
eletrônico.
 
 Art. 4º - Caberá à Divisão de 
Compras, indicar o provedor do sistema 
eletrônico, e homologar a nomeação dos 
pregoeiros efetuada pelos órgãos 
licitantes integrantes do Sistema.
 
 Art. 5º - Caberá ao pregoeiro a 
abertura e exame das propostas iniciais de 
preços apresentadas por meio eletrônico e 
as demais atribuições inerentes à função. 
 
 Art. 6º - O licitante será 
responsável por todas as transações que 
forem efetuadas em seu nome no sistema 
eletrônico, assumindo como firmes e 
verdadeiras suas propostas e lances.
 
 Parágrafo único - Incumbirá 
ainda ao licitante, acompanhar as 
operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando 
responsável pelo ônus decorrente da 
p e r d a  d e  n e g ó c i o s  d i a n t e  d a  
inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.
 
 Art. 7º - A sessão pública do 
pregão eletrônico, será regida pelas 
regras especificadas nos incisos I a IV, 
XVI, XVII, XIX, XXI, XXII a XXVI do art. 11, 
do anexo I desta Resolução, e pelo 
seguinte:
 
 I - do aviso e do edital deverão 
constar o endereço eletrônico onde 
ocorrerá a sessão pública, a data e hora de 
sua realização e a indicação de que o 
pregão será realizado por meio de sistema 
eletrônico;
 II - todas as referências de tempo 
no edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão obrigatoriamente o 
horário de Brasília - DF e, dessa forma, 
serão registradas no sistema eletrônico e 
na documentação relativa ao certame;
 III - os licitantes ou seus 
representantes legais, deverão estar 
inscritos no Cadastro de Fornecedores d 
da Câmara Municipal de Guarapuava e 
previamente credenciados junto ao órgão 
provedor, no prazo mínimo de 3 (três )dias 
úteis, antes da data de realização do 
pregão;

 IV - a participação no pregão dar-
se-á por meio da digitação da senha 
privativa do licitante e subseqüente 
encaminhamento de proposta de preço 
em data e horário previstos no edital, 
exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico;
 V - como requisito para a 
participação no pregão, o licitante deverá 
manifestar, em campo próprio do sistema 
eletrônico, o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências previstas no 
edital; 
 VI - no caso de contratação de 
serviços comuns, as planilhas de custos 
previstas no edi ta l  deverão ser 
encaminhadas em formulário eletrônico 
específico, juntamente com a proposta de 
preço;
 VII - a partir do horário previsto no 
edital, terá início a sessão pública do 
pregão eletrônico, com a divulgação das 
propostas recebidas e em perfeita 
consonância com as especificações e 
condições de fornecimento detalhadas 
pelo edital; 
 VIII - aberta a etapa competitiva, 
será considerado como primeiro lance a 
proposta in ic ia l  de menor valor  
apresentada. Em seguida, os licitantes 
p o d e r ã o  e n c a m i n h a r  l a n c e s  
exclusivamente por meio do sistema 
e l e t r ô n i c o ,  s e n d o  o  l i c i t a n t e  
imediatamente informado do seu 
recebimento e respectivo horário de 
registro e valor;
 IX - os licitantes poderão oferecer 
lances sucessivos, observado o horário 
fixado e as regras de aceitação dos 
mesmos;
 X - só serão aceitos os lances 
cujos valores forem inferiores ao último 
lance que tenha sido anteriormente 
registrado no sistema;
 XI - não serão aceitos dois ou 
m a i s  l a n c e s  d e  m e s m o  v a l o r,  
prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar;
 XII - durante o transcurso da 
sessão pública, os licitantes serão 
informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado que tenha sido 
apresentado pelos demais licitantes, 
vedada a identificação do detentor do 
lance;
 XIII - a etapa de lances da sessão 
pública, prevista em edital, será encerrada 
mediante aviso de fechamento iminente 
dos lances, emitido pelo sistema 
eletrônico aos licitantes, após o que 
transcorrerá período de tempo de até trinta 
minutos, aleatoriamente determinado 
também pelo sistema eletrônico, findo o 
qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances;
 XIV -  alternativamente ao 
disposto no inciso anterior, poderá ser 
previsto em edital o encerramento da 
sessão pública por decisão do pregoeiro, 
mediante encaminhamento de aviso de 
fechamento iminente dos lances e 
subseqüente transcurso do prazo de trinta 
minutos, findo o qual será encerrada a 
recepção de lances;

 XV - O pregoeiro poderá 
encaminhar pelo sistema eletrônico, 
contraproposta diretamente ao licitante 
que tenha apresentado o lance de menor 
valor, para que seja obtido preço melhor, 
bem assim decidir sobre sua aceitação;
 XVI - o pregoeiro anunciará o 
licitante vencedor imediatamente após o 
encerramento da etapa de lances da 
sessão pública ou, quando for o caso, 
após negociação e decisão pelo pregoeiro 
acerca da aceitação do lance de menor 
valor;
 XVII - O interesse do licitante em 
interpor recurso deverá ser manifestado 
por intermédio do sistema eletrônico, 
imediatamente após o encerramento da 
fase  compet i t i va  do  p regão.  O 
encaminhamento de memorial e contra-
razões será exclusivamente por endereço 
eletrônico, sendo facultado o envio do 
original, observado o prazo de 3 (três) dias 
úteis;
 XVIII - encerrada a etapa de 
lances da sessão pública, o licitante 
detentor da melhor oferta deverá 
comprovar, de imediato, a situação de 
regularidade na forma dos arts. 28 a 31 da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
podendo esta comprovação se dar 
m e d i a n t e  e n c a m i n h a m e n t o  d a  
documentação via fax, com posterior 
encaminhamento do original ou cópia 
autenticada, observado o prazo de 3 (três) 
dias úteis;
 XIX - nas situações em que o 
edital tenha previsto requisitos de 
habilitação não compreendidos pela 
regularidade perante o Cadastro de 
Fornecedores, quando dos procedimentos 
licitatórios realizados por órgãos que se 
utilizem do referido Cadastro, o licitante 
deverá apresentar imediatamente cópia 
da documentação necessária, por meio de 
fax, com posterior encaminhamento do 
original ou cópia autenticada, observado o 
prazo de 3 (três) dias úteis;
 XX - a indicação do lance 
vencedor, a classificação dos lances 
apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública do pregão 
constarão de ata divulgada no sistema 
eletrônico, sem prejuízo das demais 
formas de publicidade previstas  na 
legislação pertinente; e
 XXI - no caso de contratação de 
serviços comuns, ao final da sessão o 
licitante vencedor deverá encaminhar a 
planilha de custos referida no inciso VI, 
com os respectivos valores readequados 
ao valor total representado pelo lance 
vencedor.
 Art. 8º - Se a proposta ou o lance 
de menor valor não for aceitável, ou se o 
licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o pregoeiro examinará a 
proposta ou o lance subseqüente, 
verificando a sua aceitabilidade e 
procedendo a sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital.
 
 Parágrafo único - Na situação a 
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que se refere este artigo, o pregoeiro 
poderá negociar com o licitante para que 
seja obtido preço melhor.
 
 A r t .  9 º  -  C o n s t a t a d o  o  
atendimento das exigências fixadas no 
edital, o licitante será declarado vencedor, 
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
 
 Parágrafo único -  Como 
requisito para a celebração do contrato, o 
vencedor deverá apresentar o documento 
original ou cópia autenticada.

 Art. 10 - A declaração falsa 
relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação sujeitará o licitante às sanções 
previstas no art. 14, do Anexo I desta 
Resolução, e na legislação pertinente.
 
 Art. 11 - No caso de desconexão 
com o pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para a recepção dos lances, 
retomando o pregoeiro, quando possível, 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos 
atos realizados.
 
 Parágrafo único - Quando a 
desconexão persistir por tempo superior a 
dez minutos, a sessão do pregão será 
suspensa e terá reinício somente após 
comunicação expressa aos participantes. 
 
 A r t .  1 2  –  C o m p e t e  a o  
Departamento de Administ ração,  
estabelecer normas e orientações 
complementares sobre a matéria regulada 
neste Resolução, bem como resolver os 
casos omissos.

ANEXO III
 

CLASSIFICAÇÃO DE BENS E 
SERVIÇOS COMUNS

 
Para efeitos da adoção da modalidade de 
l i c i t a ç ã o  d e n o m i n a d a  p r e g ã o ,  
consideram-se:
 
1. BENS COMUNS
 
1.    Bens de Consumo
1.1  Água mineral
1.2  Combustível e lubrificante
1.3  Gás
1.4  Gênero alimentício
1.5  Material de expediente
1.6  Material hospitalar, médico e de 
laboratório
1.7  Medicamentos, drogas e insumos 
farmacêuticos
1.8  Material de limpeza e conservação
1.9  Oxigênio
1.10  Uniforme
 
2. BENS PERMANENTES
 
2.1  Mobiliário
2.2  Equipamentos em geral, exceto bens 
de informática
2.3  Utensílios de uso geral, exceto bens 
de informática

2.4  Veículos automotivos em geral
2.5  Microcomputador de mesa ou portátil 
("notebook"), monitor de vídeo e 
impressora.

3. SERVIÇOS COMUNS
 
1. Serviços de Apoio Administrativo
2. Serviços de Apoio à Atividade de 
Informática
2.1  Digitação
2.2. Manutenção
3. Serviços de Assinaturas
3.1. Jornal
3.2. Periódico
3.3. Revista
3.4 Televisão via satélite
3.5  Televisão a cabo
4.  Serviços de Assistência
4.1. Hospitalar
4.2. Médica
4.3. Odontológica
5.  Serviços de Atividades Auxiliares
5.1. Ascensorista
5.2.. Auxiliar de escritório
5.3. Copeiro
5.4.  Garçom
5.5.  Jardineiro
5.6.  Mensageiro
5.7. Motorista
5.8. Secretária
5.9. Telefonista
6.  Serviços de Confecção de Uniformes
7.  Serviços de Copeiragem
8.  Serviços de Eventos
9.  Serviços de Filmagem
10. Serviços de Fotografia
11.  Serviços de Gás Natural
12.  Serviços de Gás Liqüefeito de 
Petróleo
13.  Serviços Gráficos
 14.  Serviços de Hotelaria
15.  Serviços de Jardinagem
16.  Serviços de Lavanderia
17.  Serviços de Limpeza e Conservação
18.  Serviços de Locação de Bens Móveis
19.  Serviços de Manutenção de Bens 
Imóveis
20.  Serviços de Manutenção de Bens 
Móveis
21.  Serviços de Remoção de Bens Móveis
22.  Serviços de Microfilmagem
23.  Serviços de Reprografia
24.  Serviços de Seguro Saúde
25.  Serviços de Degravação
26.  Serviços de Tradução
27.  Serviços de Telecomunicações de 
Dados
28.  Serviços de Telecomunicações de 
Imagem
29.  Serviços de Telecomunicações de Voz
30.  Serviços de Telefonia Fixa
31.  Serviços de Telefonia Móvel
32.  Serviços de Transporte
33.  Serviços de Vale Refeição
34.  Serviços de Vigilância e Segurança 
Ostensiva
35.  Serviço de Aperfeiçoamento, 
Capacitação e Treinamento

Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 21 de 
agosto de 2012.
 

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente em Exercício



 Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho 
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela, 
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas 
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar 
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação, 
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do 
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito 
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do 
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do 
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1770, data em que se comemorava a 
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que 
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.

 Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais 
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma 
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.
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