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LEI Nº 2077/2012

LEI Nº 2078/2012 

LEI  Nº 2080/2012

LEI  Nº 2079/2012

 SÚMULA: Re-ratifica o Parágrafo Primeiro, do Artigo 1º, 
da Lei Municipal nº 2015, de 20 de dezembro de 2011 e dá outras 
providencias. 

 A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
aprovou, e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei.

 Artigo 1º - Altera o Parágrafo Primeiro, do Artigo 1º, da Lei 
Municipal nº 2015/2011, substituindo os Lotes nºs 05, 06 e 07, da 
Quadra nº 09, objeto das Matrículas nºs 21.986, 21.987 e 21.988, 
pelo Lote nº 07, da Quadra nº 31, Lote nº 26, da Quadra nº 71 e 
Lote nº 28, da Quadra nº 70, objeto das matriculas nºs 22.487, 
23.466 e 23.392.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 06 de 
dezembro de 2012. 

(a) LUIZ FERNADO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

 SÚMULA: Autoriza o Chefe do Executivo Municipal a 
denominar Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Padre Pio 
“Casa Alívio do Sofrimento”, localizada no Bairro Morro Alto. 

 AUTORIA: Vereadores Fernando Alberto dos Santos e 
Gilson Pedro Amaral.

 A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná 
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei

 Art. 1º - Fica autorizado o Chefe do Executivo Municipal a 
denominar Unidade de Pronto Atendimento – UPA – Padre Pio 
“Casa Alívio do Sofrimento”, localizada no Bairro Morro Alto.
    
 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 06 de 
dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 
a abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do 
Município de Guarapuava para o exercício de 2012. 

 A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 

aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1.º - Fica autorizado o Executivo Municipal a efetuar 
abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento vigente do 
Município de Guarapuava, no valor de R$ 130.000,00 (cento e 
trinta mil reais) para as dotações abaixo relacionadas:

 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 - Esta Lei entra em vigor nesta data, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guarapuava, em 12 de 
dezembro 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 Geral do Município de Guarapuava e dá outras 
providências.

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de 
R$3.410.000,00 (três milhões, quatrocentos e dez 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:
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 Art. 3º - Esta Lei entra em vigor nesta data, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 12 de 
dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

DECRETO N° 2230/2012

DECRETO N° 2832/2012

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

 D E C R E T A

 Art. 1° - Conforme determina o Art. 324, da Lei Municipal 
nº 1434, de 21 de dezembro de 2004, o lançamento para o Imposto 
Predial e Territorial Urbano – IPTU para o exercício de 2013, será 
da seguinte forma:

 I - para pagamento a vista em cota única o desconto será 
de 10% (dez por cento) sobre o valor do referido Imposto;

 II - o valor mínimo estipulado por parcela será de R$ 10,00 
(dez reais) não excedendo o número de 08 (oito) parcelas;

 III - o vencimento da cota única fica estipulado para o dia 
31.01.2013 e optando-se pelo parcelamento, os vencimentos 
serão os seguintes:
 a) 1ª parcela – 31 de janeiro de 2013;
 b) 2ª parcela – 28 de fevereiro de 2013;
 c) 3ª parcela – 31 de março de 2013;
 d) 4ª parcela – 30 de abril de 2013;
 e) 5ª parcela – 31 de maio de 2013;
 f) 6ª parcela – 30 de junho de 2013;
 g) 7ª parcela – 31 de julho de 2013;
 h) 8ª parcela – 31 de agosto de 2013.

 Art. 2º - As isenções e descontos previstos na Lei 
Municipal 1108/2001 – CTM, do Art. 137 ao 141, deverão ser 
solicitadas mediante protocolo encaminhado à Secretaria de 
Finanças até 30 de junho de 2013.

 Art. 3º - Conforme determina o Art. 146, Parágrafo único, 
Inciso IV da Lei Municipal 1108/01 – CTM, para lançamento do 
IPTU do exercício de 2013 será aplicado o índice de Atualização 
Monetária (IGPM-FGV), fornecido pelo Governo Federal, de 
novembro de 2011 a outubro de 2012, de 7,52% (sete virgula 
cinquenta e dois por cento).

 Art. 4°- Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
dezembro 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° - Exonerar a pedido os Servidores: ANDREIA DOS 
SANTOS, do Cargo de Servente de Limpeza, a partir de 21 de 
novembro de 2012, nomeada pelo Decreto nº 738/2004, 
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CARMELA SALSAMENDI DE CARVALHO, do Cargo de 
Procuradora, a partir de 23 de novembro de 2012, nomeada pelo 
Decreto nº 2674/2012, EZEQUIEL DE LIMA JUNIOR, do Cargo de 
Operador de Computador, a partir de 23 de novembro de 2012, 
nomeado pelo Decreto nº 2674/2012, FRANCIELEN DE PAULA 
CONCEIÇÃO, do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, a partir 
de 07 de novembro de 2012, nomeado pelo Decreto nº 1661/2008, 
ISIS DOS ANJOS, do Cargo de Professor do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, a partir de 12 de novembro de 2012, 
nomeada pelo Decreto nº 278/2001, ISIS DOS ANJOS, do Cargo 
de Professor do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a partir de 12 
de novembro de 2012, nomeada pelo Decreto nº 699/2004, LUCIA 
VELOSO, do Cargo de Servente de Limpeza, a partir de 01 de 
novembro de 2012, nomeada pelo Decreto nº 65/1994.

 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 07 de 
novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

DECRETO N° 2833/2012

DECRETO N° 2834/2012

DECRETO Nº 2835/2012

 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° - Exonerar a Servidora ADLIMARA REGINA RUIZ, 
do Cargo de Assessor Técnico I, a partir de 06 de dezembro de 
2012, nomeada pelo Decreto nº 1978/2009.

 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 06 de 
dezembro 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, 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, 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 07 de 
dezembro 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 do Município de 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar no valor de 
R$4.144.822,00 (quatro milhões, cento e quarenta e quatro mil e 
oitocentos e vinte e dois 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 na Linha da Receita nº 07; 09 e 369: 
Fonte de Recursos 495 – Atenção Básica - Exercício Corrente na 
Linha da Arrecadação nº 128; Fonte de Recursos 501 – Receitas 
de Alienação de Ativos - Exercício Corrente na Linha da 
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Arrecadação nº 259 e Fonte de Recursos 128 – Transporte Escolar 
- Exercício Corrente na Linha da Arrecadação nº 194, 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 10 de 
dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

DECRETO Nº 2836/2012

DECRETO Nº 2838/2012

DECRETO N° 2839/2012

DECRETO Nº 2837/2012

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em 
vista o que determina o Inciso II, do Art. 12, da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004, c/c no Inciso II, do § 1º, do Art. 40, da 
Constituição Federal, e atendendo ao contido no requerimento 
protocolado sob nº 046/2012 de 07.11.2012.
     
 R E S O L V E

 Art. 1° - Conceder APOSENTADORIA POR IDADE, ao 
Servidor VALDEMAR MORAES, matrícula nº 10.040-4, ocupante 
do Cargo de Guardião, Nível 07, lotado no Quadro Permanente da 
Secretaria Municipal de Administração, com proventos em 
R$336,04 (trezentos e trinta e seis reais e quatro centavos), 
proporcionais ao tempo de contribuição, a partir de 10 de 
dezembro de 2012.

 Art. 2° - Fica assegurada a percepção de um salário 
mínimo nos termos do Art. 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

 Art. 3º - 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 
dezembro 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 e tendo em 
vista o que determina o Inciso II, do Art. 12, da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004, c/c no Inciso II, do § 1º, do Art. 40, da 
Constituição Federal, e atendendo ao contido no requerimento 
protocolado sob nº 047/2012 de 08.11.2012.

 R E S O L V E

 Art. 1° - Conceder APOSENTADORIA POR IDADE, à 
Servidora OLÍVIA POCZENEK, matrícula nº 10.786-7, ocupante 
do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 07, lotado no Quadro 
Permanente da Secretaria Municipal de Educação de Cultura, com 
proventos em R$ 339,41 (trezentos e trinta e nove reais e quarenta 
e um centavos), proporcionais ao tempo de contribuição, a partir 
de 10 de dezembro de 2012.

 Art. 2° - Fica assegurada a percepção de um salário 
mínimo nos termos do Art. 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

 Art. 3º - 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 
dezembro 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 e tendo em 
vista o que determina o Inciso II, do Art. 12, da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004, c/c no Inciso II, do § 1º, do Art. 40, da 
Constituição Federal, e atendendo ao contido no requerimento 
protocolado sob nº 046/2012 de 07.11.2012.
     
 R E S O L V E

 Art. 1° - Conceder APOSENTADORIA POR IDADE, ao 
Servidor HERACLIDES MARIANO GUIMARÃES, matrícula 
nº6.893-4, ocupante do Cargo de Operador de Máquinas, Nível 13, 
lotado no Quadro Permanente da Secretaria Municipal de 
Administração, com proventos em R$ 572,19 (quinhentos e 
setenta e dois reais e dezenove centavos), proporcionais ao tempo 
de contribuição, a partir de 10 de dezembro de 2012.

 Art. 2° - Fica assegurada a percepção de um salário 
mínimo nos termos do Art. 1º, §5º da Lei 10.887/2004.

 Art. 3º - 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 
dezembro 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 e tendo em 
vista o que determina o Inciso III, alínea “a”, do Artigo 12, da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004, o Art. 6º, da Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e atendendo ao contido no requerimento 
protocolado sob nº 049/2012, de 21.11.2012.

 R E S O L V E

 Art.1º - Conceder APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO, à Servidora EUNICE HORST, matrícula nº 
4.760-0, ocupante do Cargo de Professor do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, Classe V, Nível O, lotada no Quadro 
Permanente da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
fixando seus proventos integrais em R$ 1.548,05 (mil quinhentos e 
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quarenta e oito reais e cinco centavos) mensais, a partir de 10 de 
dezembro de 2012.

 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 
dezembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

DECRETO Nº 2840/2012

DECRETO Nº 2842/2012

DECRETO N° 2841/2012

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo em 
vista o que determina os Incisos I, II e III, do Artigo 7º, e Artigos 15 e 
16, da Lei Complementar nº 012/2004, c/c no Inciso I, § 7º, do 
Artigo 40, da Constituição Federal, com redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003 e, atendendo ao contido no 
requerimento protocolado sob n° 050/2012 de 27.11.2012.

 C O N C E D E

 Art. 1º - PENSÃO, a esposa do ex-servidor JOSÉ 
EZALTINO MARCELINO, a Senhora ARMINDA TERRES DE 
FRANÇA MARCELINO, a partir de 29 de outubro de 2012.

 Parágrafo Único - O valor total da pensão será 
correspondente a 100% (cem por cento) dos proventos do Cargo 
de Aposentadoria por Invalidez, totalizando a quantia em 
R$735,07 (setecentos e trinta e cinco reais e sete centavos) 
mensais.

 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 29.10.2012, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
dezembro 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° - Exonerar a pedido o Servidor LUCAS DE 
MORAES FARIAS, do Cargo de Agente de Combate a Endemias, 
a partir de 10 de agosto de 2012, nomeado pelo Decreto nº 
2674/2012, 

 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 
dezembro 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$360.500,00 (trezentos e sessenta mil e quinhentos reais), para 
as Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas:

 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:



Boletim Oficial do Município - 08Ano XVIII - Nº 827Guarapuava, 08 a 14 de Dezembro de 2012

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

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

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

DECRETO N° 2843/2012

DECRETO Nº 2844/2012

 SÚMULA: Declara de Interesse Social e Histórico o 
Imóvel que menciona e especifica 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. 1° - Declarar de Interesse Social e Histórico o Imóvel 
de Propriedade de Edgard Virmond Arruda, localizado à Rua 
Pedro Siqueira, nº 1300, Bairro Alto da XV, Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná.

 Art. 2º - Toda e qualquer alteração na arquitetura externa 
do referido imóvel, bem como a transferência de propriedade, 
deverá obrigatoriamente ter a anuência do Poder Público 
Municipal.

 Art. 3º - 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 
dezembro 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 Geral 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, Art. 
6º, da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011 e Lei 
Municipal nº 2080 de 12 de dezembro de 2012.

 D E C R E T O

 Art. 1º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de 
R$3.410.000,00 (três milhões, quatrocentos e dez 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:
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 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 12 de 
dezembro 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° 229/2012

 O Prefeito do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei e considerando o Memorando nº 
105/2012, emitido pelo Procurador Geral 
do Município,

 R E S O L V E

 Art. 1º - Designar os servidores: 
Patrícia Grisard Ribas Edling, Francisco 
Sani Kramer Pedroso, Edilson Dreviski e 
Franciele Goes Lacerda de Pieri, para, sob 
a presidência da primeira, compor a 
Comissão responsável pela elaboração de 
um Projeto de Lei para reestruturação 
administrativa dos cargos comissionados, 
de acordo com o artigo 37 da Constituição 
Federal, conforme orientações do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, contidas 
no acórdão nº 3074/2012.

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

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 05 de dezembro 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

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0240/2012 

PROCESSO Nº. 01050/2012
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 material permanente para a 
divisão de vigilância epidemiológica. 
Recuso: Ordinário (Livre) Exercício. 
Secretaria Municipal de Saúde”, marcada 
para 10.12.2012 às 10h00m:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA-LOTE 
JVPM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA-01.
Guarapuava, 10 de dezembro de 2012.

(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município

 RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0250/2012 

PROCESSO Nº. 1104/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, 
nomeado 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 de laboratório. 
Recurso: FAE – Fração Ambulatorial 
Especializada. Secretaria Municipal de 

Saúde.” marcada para o dia 21/11/2012 às 
14h00m:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA-LOTE 
C. R. TEDARDI & CIA LTDA-01, 04, 05, 
09, 10 11,12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 27, 30, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 
59, 60, 62, 63, 65, e 67. 
CIRURGICA LONDRINA PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA-57 e 70.
J. R. EHLKE E CIA LTDA-26
SULTEC PRODUTOS E SERVIÇOS 
PARA LABORATÓRIOS LTDA.-02, 03, 
06, 07, 08, 13, 17, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 
35, 38, 46, 61, 64, 66, 68, 69 e 71.
DESERTOS/FRUSTRADOS-14, 18 e 36.
Guarapuava, 11 de dezembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 252/2012 

PROCESSO Nº. 1125/2012
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 especializada 
em manutenção de máquinas de costura 
industrial e doméstica. Recurso: Índice de 
Gestão Descentralizada – IGD/Governo 
Federal – Bolsa Família. Secretária 
Municipal de Assistência Social.”, 
marcada para 22.11.2012 às 14h00m:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA-LOTE 
FRUSTRADO-01 ao 11
Guarapuava, 11 de dezembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0259/2012 

PROCESSO Nº. 01227/2012
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 material de higiene e 
limpeza e copa e cozinha. Recursos: 
Minha Casa Minha Vida. Secretaria 
Municipal de Assistência Social”, marcada 
para  12.11.2012 às 09h00m:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA-LOTE 
IGNACIO TARASIUK NETO E CIA LTDA-
01, 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12.
Guarapuava, 10 de dezembro de 2012.

(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pegoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 271/2012 

PROCESSO Nº. 1315/2012
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 especializada na 
execução de show pirotécnico. Recurso: 
Ordinário (Livre) Exercício Secretaria 
Executiva Municipal.”, marcada para 
10.12.2012 às 09h30m:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA-LOTE 
E. O. L. RODRIGUES PESCA - ME-01 
Guarapuava, 11 de dezembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0272/2012 

PROCESSO Nº. 01336/2012
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 aparelhos de raio-x e 
processadora para filmes de raio-x. 
Recurso: Ordinário (Livre) Exercício 
Secretaria Executiva Municipal”, marcada 
para 10.12.2012 às 14h00m:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA-LOTE 
V S COSTA E CIA LTDA-01.
JARAGUÁ MERCANTIL LTDA-02.
Guarapuava, 10 de dezembro de 2012.

(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA
Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0268/2012 

PROCESSO Nº. 1281/2012
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 mobiliários. 
Recurso: Ordinário (Livre) Exercício. 
Secretaria Municipal de Saúde.”, marcada 
para 03.12.2012 às 09h30m:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA-LOTE 
I. YOKOTA MÓVEIS-13, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26 e 27
M E TA L U R G I C A  H O S P I TA L A R  
I N D U S T R I A E  C O M E R C I O  D E  
APARELHOS ELETROMEDICOS LTDA.-
02, 06, 08,e 11
DESERTOS/FRUSTRADOS-01, 03, 04, 
05, 07, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 28, 29, 30
Guarapuava, 11 de dezembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 239/2012

PROCESSO Nº. 1044/2012
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:
LICITANTE -LOTE 
IAKOPA COMERCIAL M. A. LTDA ME-
01, 02, 03, 06, 11.
E-SELL TECNOLOGIA LTDA-05.
LUIZ FERNANDO CUNHA GRENIER 
ME-07, 08, 09, 10, 12
 Guarapuava, 10 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 240/2012

PROCESSO Nº. 1050/2012
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:
LICITANTE -LOTE 
JVPM COMERCIO E MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA-01.
Guarapuava, 11 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 256/2012

PROCESSO Nº. 1221/2012
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:
LICITANTE -LOTE 
3T COMERCIO DE UTENSÍLIOS LTDA – 
ME-10, 12, 26, 29, 37, 38, 43, 61, 63, 68, 
69, 73, 74
JANAINA DOS SANTOS MARTINS 
ZUCCO ME-13, 14, 18, 21, 22, 24, 28, 39, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 70, 71, 75, 
76, 77
MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS LTDA-01, 07, 08, 09, 11, 15, 
16, 20, 53
PETRICON LTDA-04, 05, 06, 17, 19, 23, 
25, 30, 33, 35, 41, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 
52, 62, 64, 65, 72 
Guarapuava, 10 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 261/2012

PROCESSO Nº. 1238/2012
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:
LICITANTE -LOTE 
ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOS HOSPITALARES LTDA-2, 8, 
9, 10, 31, 97 e 98.
OTRIALA COMERCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 
LTDA-11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 56, 57, 59, 95, 101, 105, 108 e 111.
FUSÃO COMERCIO DE PRODUTOS 
ODONTOLÓGICOS LTDA-4, 5, 20, 22, 
48, 49, 50, 58 e 93.
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA-3.
D E N TA L  M E D  S U L  A R T I G O S  
ODONTOLÓGICOS LTDA-1, 6, 7 e 14.
O D O N T O  M E D I  P R O D U T O S  
ODOTOLOGIOS E HOSPITALARES-69, 
70, 71, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 106 e 107.
ODONTOSUL LTDA-13, 15, 21,30, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 
77, 94, 96, 99, 100, 102, 103, 104, 109 e 
110.
Guarapuava, 11 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 262/2012

PROCESSO Nº. 1233/2012
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:
Homologar os procedimentos do processo 
em epígrafe em favor da empresa:
LICITANTE -LOTE 
ANGELA M. KNUPP E CIA LTDA – ME -
01, 05, 07 e 08
MAPPE BRASIL LTDA – ME -03
DESERTOS/FRUSTRADOS-02, 04, 06
Guarapuava, 11 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 266/2012

PROCESSO Nº. 1242/2012
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:
LICITANTE -LOTE 
H. SCHULZE E CIA LTDA - ME -01 e 02
Guarapuava, 10 de dezembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 203/2012 - ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material para 
expediente.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 733/2012
CONTRATADA:  EMPRESA  K & K 
PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 
EPP.

VALOR TOTAL: R$ 40.764,30 ( Quarenta 
mil, setecentos e sessenta e quatro reais e 
trinta centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro 
de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 203/2012 - ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material para 
expediente.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 734/2012
CONTRATADA:  EMPRESA J. W. 
BLASCZYK & CIA LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 50.705,72 (Cinqüenta 
mil setecentos e cinco reais e setenta e 
dois centavos).
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro 
de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 203/2012 - ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material para 
expediente.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 735/2012
C O N T R ATA D A :  E M P R E S A  3 T  
COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 25.239,31 ( Vinte e 
cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e 
trinta e um centavos),
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 05 de dezembro 
de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º221/2012–ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
expediente.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 674/2012
CONTRATADA: EMPRESA K & K 
PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA 
EPP.
VALOR TOTAL: R$ 5.426,80 (Cinco mil, 
quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA:

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 230/2012–ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de Material 
didático/expediente.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 726/2012.
CONTRATADA: EMPRESA JANAINA 
DOS SANTOS MARTINS ZUCCO ME
VALOR TOTAL: de R$ 3.814,73 ( Três mil, 
oitocentos e quatorze reais e setenta e três 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012,
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro  
de 2012.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 231/2012 –ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de material para 
oficinas de artesanatos.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 722/2012
C O N T R ATA D A :  E M P R E S A  3 T  
COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA - ME. 
VALOR TOTAL: R$ 6.753,40 ( Seis mil, 
setecentos e cinqüenta e três reais e 
quarenta centavos),  
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro 
de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 231/2012 –ELETRÔNICO

OBJETO: Aquisição de material para 
oficinas de artesanatos.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 723/2012
C O N T R ATA D A :  E M P R E S A  G 8  
ARMARINHOS LTDA - EPP 
VALOR TOTAL R$ 5.460,00 ( Cinco mil, 
quatrocentos e sessenta reais):   
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 03 de dezembro 
de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 232./20112 - 

ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
limpeza e higienização.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 729/2012
CONTRATADA: EMPRESA LOGVEM 
COMERCIAL LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 2.759,20 ( Dois mil, 
setecentos e cinqüenta e nove reais e vinte 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro 
de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 232./20112  - 

ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
limpeza e higienização.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 730/2012
CONTRATADA: EMPRESA T. R. CARPES 
EPP.
VALOR TOTAL: R$ 1.601,30 ( Hum mil, 
seiscentos e um reais e trinta centavos
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 04 de dezembro 
de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 237/2012–  ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
consumo.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 739/2012
C O N T R ATA D A :  E M P R E S A  3 T  

COMÉRCIO DE UTENSÍLIOS LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 9.651,00 ( Nove mil, 
seiscentos e cinqüenta e um reais) 
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro 
de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 237/2012–ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
consumo.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 740/2012
CONTRATADA:  EMPRESA T. R. 
CARPES EPP.
VALOR TOTAL: R$ 1.134,00 ( Hum mil, 
cento e trinta e quatro reais),
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: , 06 de dezembro 
de 2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 266/2012 – PRESENCIAL

OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
especializada na montagem, instalação e 
retirada de adereços natalinos.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 741/2012
CONTRATADA: EMPRESA H. SCHULZE 
& CIA. LTDA - ME 
VALOR TOTAL: R$ 18.311,44 ( Dezoito 
mil, trezentos e onze reais e quarenta e 
quatro centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 10 de dezembro 
de 2012.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

TOMADA DE PREÇOS nº 002/2012
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para fornecimento e 
instalação  de elevador panorâmico com 
capacidade para oito passageiros.
CONTRATO N.º 178/2012
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: Empresa elevadores 
EMC LTDA- ME.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a 
Cláusula Segunda do contrato celebrado, 
s e r á  a d i t a d o ,  n o  p a t a m a r  d e  
aproximadamente 13,7% (treze vírgula 
sete por cento), com fulcro no  artigo 65, 
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal 
n.º 8.666/93, gerando, desta feita, 
acréscimo na monta de R$ 19.166,30 
(dezenove mil cento e sessenta e seis 
reais e trinta centavos).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 06 de setembro 
de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO nº 034/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de pedra brita 3/8 ao 

fundo.
CONTRATO N.º 186/2012
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
C O N T R A T A D A :  E M P R E S A  
P A V I M E N T A Ç Õ E S  E  
TERRAPLANAGENS SCHIMITT LTDA.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à 
Cláusula Segunda, será aditado no 
patamar de aproximadamente 25% (vinte 
e cinco por cento), com fulcro no artigo 65, 
inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal 
n.º 8.666/93, gerando, desta feita, 
acréscimo na monta de R$ 154.847,50 
(cento e cinqüenta e quatro mil 
oitocentos e quarenta e sete reais e 
cinqüenta centavos).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 03 de dezembro 
de 2012.

(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO nº 42/2012..– PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a Aquisição, plantio e adubação 
de Grama Esmeralda Imperial  – 
Manutenção e Urbanização de Praças, 
Parques e Jardins – material de Consumo
CONTRATO N.º 195/2012
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: EMPRESA VIVEIRO & 
FLORICULTURA ROMANA LTDA - ME.
MOTIVO: 1) Os prazos de vigência e 
validade, descritos à Cláusula Sexta, 
serão prorrogados, com fulcro no artigo 
57, § 1.º, inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, vigorando assim até 31 de 
dezembro de 2012As demais cláusulas 
contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 31 de agosto de 
2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO nº.119/2012. – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material para 
confecção de figurinos
CONTRATO N.º 442/2012
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: EMPRESA COMERCIAL 
ELVIMAG LTDA.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à 
Cláusula Segunda, será aditado no 
patamar de 15% (quinze por cento), com 
fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 
1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, gerando 
um acréscimo na monta de R$ 8.263,30 
(oito mil duzentos e sessenta e três reais e 
trinta centavos).
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 08 de 
novembro de 2012..
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 142/2012 - PRESENCIAL

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a contratação de 
empresa especializada para realização de show pirotécnico. 
Recursos: 5% sobre transferências constitucionais. Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATO N.º 569/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: EMPRESA E O L RODRIGUES PESCA ME.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será 
aditado no patamar de 20% (vinte por cento), com fulcro no artigo 
65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, 
gerando um acréscimo na monta de R$ 1.718,00 (mil setecentos e 
dezoito reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 06 de setembro de 2012.

(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº148/2012 PRESENCIAL

OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de 
C.B.U.Q. (concreto betuminado usinado a quente) com 
fornecimento de CAP 50/70, preparação de massa grossa e 
massa fina. 
CONTRATO N.º 420/2012 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
C O N T R ATA D A :  E M P R E S A PAV I M E N TA Ç Õ E S  E  
TERRAPLANAGENS SCHIMITT LTDA.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será 
aditado no patamar de aproximadamente 25% (vinte e cinco por 
cento), com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei 
Federal n.º 8.666/93, gerando, desta feita, acréscimo na monta de 
R$ 355.600,00 (trezentos e cinqüenta e cinco mil e seiscentos 
reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 03 de dezembro de 2012.

(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Assessor Especial de Gabinete

1.INTRODUÇÃO

Atendendo à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN 
3.922, de 25 de novembro de 2010, o GUARAPUAVAPREV - 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, apresenta sua Política de 
Investimentos para o exercício de 2013, aprovada por seu órgão 
superior competente.

A elaboração da Política de Investimentos representa uma 
formalidade legal que fundamenta e norteia todo o processo de 
tomada de decisão relativo aos investimentos dos RPPS, 
empregada como instrumento necessário para garantir a 
consistência da gestão dos recursos em busca do equilíbrio 
econômico-financeiro.

Os fundamentos para a elaboração da presente Política de 
Investimentos estão centrados em critérios técnicos de grande 
relevância. Ressalta-se que o principal a ser observado, para que 
se trabalhe com parâmetros sólidos, é aquele referente à análise 
do fluxo de caixa atuarial da entidade, ou seja, o enquadramento 
entre ativo e passivo, levando-se em consideração as reservas 
técnicas atuariais (ativos) e as reservas matemáticas (passivo) 
projetadas pelo cálculo atuarial.

2. OBJETIVO

A Política de Investimentos do GUARAPUAVAPREV - INSTITUTO 
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA tem como objetivo estabelecer as 
diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos 
pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando 
atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu 
equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre 
presentes os princípios da boa governança, da segurança, 
rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

A Política de Investimentos tem ainda, como objetivo específico, 
zelar pela eficiência na condução das operações relativas às 
aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em 
instituições que possuam as seguintes características: solidez 
patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de 
administração de grandes volumes de recursos e em ativos 
de baixo risco.

Para cumprimento do objetivo específico e considerando as 
perspectivas do cenário econômico, a política estabelecerá a 
modalidade e os limites legais e operacionais, buscando a mais 
adequada alocação dos ativos, à vista do perfil do passivo no 
curto, médio e longo prazo, atendendo aos normativos da 
Resolução nº 3922/10 do CMN.

3. CENÁRIO ECONÔMICO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

A presente Política de Investimentos está baseada nas avaliações 
do cenário econômico para o ano de 2013, tendo-se utilizado, para 
tanto, dados e cenários constantes do Relatório de Inflação, 
publicação do Comitê de Política Econômica – COPOM, 
http://www4.bcb.gov.br/?RELINF e o Relatório de Mercado - 
FOCUS,http://www4.bcb.gov.br/pec/GCI/PORT/readout/readout.
asp, ambos na página do Banco Central do Brasil.

O Boletim Focus é um informe que relata as projeções do mercado 
com base em consulta a aproximadamente 100 (cem) instituições 
financeiras, e é divulgado semanalmente.

Retrospectiva 2012

O ano de 2012 iniciou com um ambiente global de investimentos 
bastante desafiador. Na pauta, ainda a crise na zona do Euro e a 
desaceleração do crescimento mundial em curso, em um contexto 
onde as diferenças na capacidade efetiva de reação dos diversos 
países por meio de políticas fiscais e monetárias estavam 
presentes.
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No ambiente doméstico, os indicadores de atividade interna 
continuaram a demonstrar desaceleração com a confirmação do 
PIB do 3º trimestre/2011 apresentando crescimento nulo em 
relação ao trimestre anterior. No campo inflacionário, após o 
repique observado no segundo semestre de 2011, os indicadores 
apontavam para uma desaceleração do IPCA.

O cenário para a queda da taxa básica de juros estava traçado, e o 
COPOM movimentou-se no sentido de manter os cortes 
sucessivos na SELIC, que já vinham ocorrendo desde meados do 
ano. Mais importante que isso, foi à sinalização ao mercado que a 
taxa de juro caminharia para o patamar de um dígito no curto 
prazo.

Neste sentido, criou-se um cenário positivo para a tomada de risco, 
motivando um forte fluxo de capitais para nosso mercado. A bolsa 
de valores se beneficiou desse ambiente, e durante os primeiros 
meses chegou a valorizar em torno de 20%.

No mercado de trabalho, o índice de desemprego manteve a 
trajetória de queda, assim como o aumento da renda real dos 
trabalhadores. Em conjunto, significou um maior poder de compra 
aos consumidores e uma disposição maior pelo endividamento 
das famílias.

O segundo trimestre do ano foi marcado por uma menor aversão 
ao risco, devido ao agravamento da crise na zona do Euro, com o 
rebaixamento do rating da Espanha. O desemprego por lá seguia 
em alta, no pico dos últimos 15 anos.

Tudo isso, somado a divulgação de indicadores nada animadores 
da economia norte-americana, fizeram com que os índices 
acionários devolvessem todos os ganhos do trimestre, passando a 
operar no campo negativo.

Contrariando as expectativas do mercado, o COPOM manteve o 
ritmo no corte do juro, sob o argumento de que a inflação não 
apresentava pressão altista, devido à fraca demanda externa. 
Estava claro que o objetivo do Banco Central era estimular o 
crescimento da produção industrial e do consumo, e 
consequentemente do PIB, via redução da taxa de juro.

Além do fraco desempenho da economia dos EUA, a China 
também enfrentou problemas para manter seu ritmo de 
crescimento acelerado da última década, em razão do declínio da 
economia mundial, aliado a pressões inflacionárias internas. 
Era o golpe que faltava para os mercados acionários passarem a 
andar “de lado”, fazendo com que o Ibovespa operasse na casa 
dos 58.000 pontos.

No mercado de renda fixa, os agentes financeiros passaram a 
precificar os ativos de forma mais alinhada com os sinais do 
COPOM, que a cada reunião sinalizava com novas reduções na 
taxa básica do juro.  Assim, quem apostou nas reduções 
sucessivas da Selic se apropriou do “fechamento” das taxas dos 
ativos pré-fixados.

Perspectiva 2013

As medidas macro prudenciais e a flexibilização da politica 
econômica brasileira, iniciadas em meados de 2011 e mantidas ao 
longo de 2012 parecem apontar para um cenário melhor para a 
economia brasileira em 2013.

As projeções dos analistas de mercado divulgadas através do 
Relatório de Mercado – Focus indicam uma importante elevação 
do crescimento da economia brasileira da ordem de 4,00% em 
2013.

Tais projeções implicam em uma evolução substancial no 
desempenho da economia brasileira ao longo dos primeiros 
meses do ano. O importante é entender se há condições para uma 
mudança substancial de comportamento em um prazo tão curto. O 
cenário econômico global permanece incerto e não se enxerga 

grandes mudanças nas condições de crescimento das principais 
economias, sobretudo na zona do euro.

Pelo lado da indústria, a queda na produção observada desde 
meados de 2011 pode ter contribuído para a redução dos 
estoques, o que pode colaborar para um avanço mais significativo 
da indústria.

A redução do IPI, para o setor automotivo, foi decisiva e contribuiu 
para correção de desequilíbrios.  Os estoques das montadoras 
caíram mais de 45 dias de vendas, convergindo para a 
normalidade.

Não se pode afirmar com 100% de certeza, se o pacote de 
estímulos do governo federal, está tão somente promovendo uma 
antecipação nas vendas ou se estamos observando uma 
recuperação concreta, contudo, é notória a melhora apresentada. 

A retomada do setor automobilístico, principalmente por seu peso 
na economia, pode ser o prenuncio de uma recuperação mais 
ampla.

Por sua vez, no mercado de crédito, há indicações de que a 
inadimplência tenha chegado ao seu limite máximo. Baseados 
neste fato, as instituições financeiras já traçam um cenário de 
aceleração moderada para os próximos meses. Caso se 
concretize, deverá haver crescimento de consumo no segmento 
de bens duráveis.

A principal incerteza está relacionada aos investimentos no 
segmento industrial. O que se observou  de maneira 
surpreendente, nos últimos trimestres, foi a retração da produção 
industrial. Parte dela decorre da insegurança com relação ao setor 
externo. Contudo, a recuperação das vendas, caso se mantenha 
constante, pode finalmente levar os empresários a optar por 
investir em produção.

Finalmente, há os impactos defasados das medidas de estímulos 
implementadas a partir do ano passado, dentre elas a redução em 
5,25% pontos percentuais na taxa básica de juros. A elevação da 
liquidez da economia, promovida pelos Bancos Centrais mundo 
afora também são medidas de impulso, que devem em algum 
momento começar a surtir efeito.

Assim sendo, é presumível, que o PIB – Produto Interno Bruto 
mostre sinais de aceleração ao longo de 2013. A principal dúvida é 
se haverá condições satisfatórias para o país crescer 4,00%, ou se 
as conhecidas barreiras estruturais se mostrarão preponderantes.
As projeções para 2013, como podemos ver, variam muito porque 
o cenário continua muito conturbado. As estimativas mais 
otimistas revelam que a economia norte-americana deve crescer 
1,5%. Em relação à Zona do Euro, o crescimento deve ficar em 
torno de 2,1%. Para a China, crescimento projetado é da ordem de 
8,20%.

Em nosso entender, as projeções para a China e o Brasil estão 
acima da realidade. A China deve apresentar crescimento na faixa 
de 7,00%. A economia chinesa, no terceiro trimestre de 2012, 
apresentou desaceleração em comparação ao semestre anterior, 
mostrando crescimento de 7,4% anualizado.

Uma possível desaceleração da economia chinesa impacta 
negativamente na economia brasileira, uma vez que a China é o 
nosso maior parceiro comercial.

Inflação

Ante as incertezas referentes à recuperação da atividade 
econômica consistente e o comportamento da inflação, deve 
obrigar o Brasil a rever suas políticas de estímulo para frear o 
aumento da inflação. Mesmo assim, grande parte dos analistas do 
mercado financeiro ajustaram suas projeções sobre os próximos 
passos do Banco Central na condução da política monetária ao 
longo de 2013, reduzindo assim suas projeções para a Selic em 
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7,25 % ao ano.

O mercado financeiro estimava que a Selic, que deverá encerrar 
2012 na mínima histórica de 7,25%, só voltaria a ser elevada, 
quando avançariam para 7,75% ao ano, em janeiro de 2014. Em 
março, os juros novamente seriam elevados, agora para 8,00% ao 
ano e, em abril para 8,25% ao ano, encerrando 2014 neste 
patamar.

Há outra corrente do mercado, inclua-se nela os Top 5 (grupo das 
instituições que mais acertam suas projeções no Relatório de 
Mercado – Focus) e a Crédito & Mercado, que já projetava a Selic 
em 2013 em 7,25%, ou seja, a manutenção dos juros no atual 
patamar.

A vontade da politica do governo aliada a fatores 
macroeconômicos, podem contribuir para a manutenção da Selic 
nestes níveis históricos baixos, comparáveis aos de outras 
economias emergentes. As projeções para o índice oficial de 
inflação balizador do sistema de metas para 2013 variam entre 
5,10% e 5,40%.

A estimativa da inflação girando entre 5,00% e 5,50% para 2013, já 
há algum tempo, parece ter propagado a impressão de que a 
autoridade monetária estaria satisfeita com os preços flutuando 
entre o centro e a banda superior da meta. A marca de 5,50% fica 
exatamente no ponto médio dessa banda superior. Logo, não é por 
acaso que os analistas tenham elegido este número, como a 
verdadeira meta de inflação na prática. Porém, o risco para o futuro 
apontam para uma inflação maior, ao avaliar por amostras de 
projeção sob determinadas hipóteses, admitindo preços de 
commodities em alta, taxa de câmbio dando sinais de estabilidade, 
recuperação robusta do crescimento doméstico, mercado de 
trabalho apertado, e perspectivas de inflação ainda acima do 
centro da meta. Mas as reduções de impostos, como o corte do 
custo de energia elétrica, não podem reduzir a inflação. Um 
problema com esse tipo de medida é que isso certamente ajuda a 
mitigar temporariamente a medida oficial de inflação, mas não 
resolve as pressões latentes de inflação. Analgésicos podem 
aliviar as dores, mas não curam as causas.

A incerteza deve ditar os rumos do mercado de renda fixa. Caso a 
inflação mostre sinais de elevação acima da meta oficial de 
inflação, uma provável elevação nas taxas de juros provocaria 
queda no rendimento dos títulos pré-fixados, especialmente na 
ponta mais longa da curva, o que provocaria desvalorização nas 
cotas dos fundos atrelados ao IMA-B.

Renda Variável

Visto um cenário de crescimento da economia pautada pelas 
variáveis macroeconômicas e incentivos do governo, as empresas 
voltadas para o consumo doméstico devem manter a apreciação 
no preço de suas ações no curto prazo.

Assim, os olhos dos investidores voltam-se para os índices do 
mercado de ações que capturam o resultado dessas empresas, 
tais como os índices small cap (SMLL), dividendos (IDIV) e 
consumo (ICON).

Este foi o ritmo verificado em 2012 e deve ser mantido em 2013.

A única certeza que podemos ter é que a busca pela meta atuarial 
no atual cenário torna-se muito difícil, o que vai exigir dos gestores 
dos RPPS's um trabalho mais árduo na administração do 
patrimônio garantidor dos benefícios contratados.

4. CONTROLES INTERNOS

São elaborados pelos responsáveis pela gestão dos recursos do 
GUARAPUAVAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
relatórios de acompanhamento das aplicações e operações de 

aquisição e venda de títulos, valores mobiliários e demais ativos 
alocados nos diversos segmentos de aplicação. Esse relatório 
será elaborado trimestralmente pela empresa de consultoria 
contratada e terá como objetivo documentar e acompanhar a 
aplicação de seus recursos.

Os relatórios supracitados serão mantidos e colocados à 
disposição do Ministério da Previdência Social, Tribunal de Contas 
do Estado, Conselho Fiscal e de Administração e demais órgãos 
fiscalizadores.

Caberá ao comitê de investimentos do RPPS acompanhar a 
Política de Investimentos e sua aderência legal analisando a 
efetiva aplicação dos seus dispositivos.

As operações realizadas no mercado secundário (compra/venda 
de títulos públicos) deverão ser realizadas através de plataforma 
eletrônica autorizada, Sisbex da BM&F e CetipNet da Cetip que já 
atendem aos pré-requisitos para oferecer as rodas de negociação 
nos moldes exigidos pelo Tesouro Nacional e pelo Banco Central. 
O Instituto deverá ainda, realizar o acompanhamento de preços e 
taxas praticados em tais operações e compará-los aos preços e 
taxas utilizados como referência de mercado (ANBIMA).

Dentro da vigência do contrato que o RPPS mantém com a Crédito 
& Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda está contemplada a 
consulta às oportunidades de investimentos a serem realizados no 
âmbito desta política de investimentos.

5. METAS

 5.1 Atuarial

Os recursos financeiros administrados pelo Instituto deverão ser 
aplicados de forma a buscar um retorno superior ao Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acrescido 
de uma taxa de juros de 6% a.a., observando-se sempre a 
adequação do perfil de risco dos segmentos de investimento. Além 
disso, devem ser respeitadas as necessidades de mobilidade de 
investimentos e de liquidez adequadas ao atendimento dos 
compromissos atuariais.

 5.2 Gerencial

 • Segmento de Renda Fixa:

Para o segmento de renda fixa, o benchmark utilizado será o índice 
IMA-Geral Ex-C. No entanto, o RPPS poderá rever o benchmark 
do segmento de renda fixa ao longo do prazo de vigência desta 
Política de Investimentos.

 • Segmento de Renda Variável:

Para o segmento de renda variável, o benchmark utilizado será o 
IBRX 50. Entretanto, o RPPS poderá rever o benchmark do 
segmento de renda variável ao longo do prazo de vigência desta 
Política de Investimentos.

6.ESTRUTURA DE GESTÃO DOS ATIVOS

 6.1 Definição da Aplicação de recursos

Com base nas determinações da Portaria MPS nº 170, de 26 de 
abril de 2012, foi instituído o Comitê de Investimentos no âmbito do 
Regime Próprio de Previdência Social, com a finalidade de auxiliar 
no processo decisório quanto à execução da política de 
investimentos, resgates e aplicações dos recursos financeiros 
resultantes de repasses de contribuições previdenciárias dos 
órgãos patrocinadores, de servidores ativos, inativos e 
pensionistas, bem como de outras receitas do Instituto.

É de competência do Comitê de Investimentos, orientar a 
aplicação dos recursos financeiros e a operacionalização da 
Política de Investimentos do Regime Próprio de Previdência 
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Social. Ainda dentro de suas atribuições, deverá observar:

I - garantir o cumprimento da legislação e da política de 
investimentos;

II - fazer avaliação de conveniência e adequação dos 
investimentos;

III - monitorar o grau de risco dos investimentos;

IV - garantir que a rentabilidade dos recursos esteja de acordo com 
o nível de risco assumido pela entidade;

V - garantir a gestão ética e transparente.

Sua atuação será pautada na avaliação das alternativas de 
investimentos com base nas expectativas quanto ao 
comportamento das variáveis econômicas e ficará limitada às 
determinações desta Política.

É relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está 
sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar 
adversamente o seu retorno, entre eles:

 • Risco de Mercado – é o risco inerente a todas as 
modalidades de aplicações financeiras disponíveis no mercado 
financeiro; corresponde à incerteza em relação ao resultado de um 
investimento financeiro ou de uma carteira de investimento, em 
decorrência de mudanças futuras nas condições de mercado. É o 
risco de variações, oscilações nas taxas e preços de mercado, tais 
como taxa de juros, preços de ações e outros índices. É ligado às 
oscilações do mercado financeiro.

 • Risco de Crédito - também conhecido como risco 
institucional ou de contraparte, é aquele em que há a possibilidade 
de o retorno de investimento não ser honrado pela instituição que 
emitiu determinado título, na data e nas condições negociadas e 
contratadas;

 • Risco de Liquidez - surge da dificuldade em se 
conseguir encontrar compradores potenciais de um determinado 
ativo no momento e no preço desejado. Ocorre quando um ativo 
está com baixo volume de negócios e apresenta grandes 
diferenças entre o preço que o comprador está disposto a pagar 
(oferta de compra) e aquele que o vendedor gostaria de vender 
(oferta de venda). Quando é necessário vender algum ativo num 
mercado ilíquido, tende a ser difícil conseguir realizar a venda sem 
sacrificar o preço do ativo negociado.

6.2 Modelo de Gestão

De acordo com as hipóteses previstas na legislação, Resolução Nº 
3922/10 do Conselho Monetário Nacional, a aplicação dos ativos 
será realizada por gestão, própria, terceirizada ou mista.
Para a vigência desta Política de Investimentos, a gestão das 
aplicações dos recursos do Instituto será própria.

 6.2.1 Gestão Própria

A adoção deste modelo de gestão significa que o total dos recursos 
ficará sob a responsabilidade do RPPS, com profissionais 
qualificados e certificados por entidade de certificação 
reconhecida pelo Ministério da Previdência, conforme exigência 
da Portaria MPS nº 519/11, que para tanto irá gerenciar a aplicação 
de recursos, escolhendo os ativos, delimitando os níveis de riscos, 
estabelecendo os prazos para as aplicações, sendo obrigatório o 
Cadastramento da Instituição Financeira junto ao RPPS, para 
avaliação do Comitê de Investimentos.

O RPPS tem ainda a possibilidade de contratação de empresa de 
consultoria, de acordo com os critérios estabelecidos na 
Resolução 3922/10, para prestar assessoramento às aplicações 
de recursos.

 6.3Precificação e Custódia

Os Ativos Mobiliários integrantes da carteira do regime próprio do 
Instituto deverão ser marcados e comercializados a valor de 
mercado, buscando otimizar ganhos e minimizar a realização de 
possíveis perdas, observadas as regras e os procedimentos 
estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social.
Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS 
deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: 
SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela 
CVM.

 6.3.1 Stop Loss

O RPPS utilizará o modelo de stop loss com o objetivo de eliminar 
perdas financeiras em conseqüência de movimentos adversos do 
mercado. O limite de stop loss adotado será o utilizado no modelo 
de controle de risco descrito no item 6.4, tanto para os segmentos 
de renda fixa e renda variável.

 6.3.2Realização de Lucros

Para o segmento de renda fixa e variável, o RPPS adotará a 
estratégia de realizar o lucro excedente à variação do limite por 
artigo estabelecido para alocação dos recursos. O valor resgatado 
deverá ser realocado no segmento de renda fixa.

 6.4 Controle do Risco de Mercado

O RPPS, adota o VaR - Value-at-Risk para controle do risco de 
mercado, utilizando os seguintes parâmetros para o cálculo do 
mesmo:

 • Modelo não paramétrico;
 • Intervalo de confiança de 95% (noventa e cinco por 
cento);
 • Horizonte temporal de 21 dias úteis.

Os limites estabelecidos são:
 
 • Segmento de Renda Fixa: 2,5% (dois e meio por cento) 
do valor alocado neste segmento.
 
 • Segmento de Renda Variável: 15% (quinze por cento) do 
valor alocado neste segmento.

 6.5 Controle do Risco de Crédito

Na hipótese de aplicação de recursos financeiros do RPPS, que 
exijam classificação do risco de crédito das emissões e dos 
emitentes (instituições financeiras) serão considerados como de 
baixo risco os que estiverem de acordo com a tabela abaixo:

Tabela 1. Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos

As agências classificadoras de risco supracitadas estão 
devidamente autorizadas a operar no Brasil e utilizam “rating” para 
classificar o nível de risco de uma instituição, fundo de 
investimentos e dos ativos integrantes de sua carteira.

7. ALOCAÇÃO ESTRATÉGICA DOS RECURSOS 

Antes das aplicações, a gestão do RPPS terá de ter recebido visita 
de representante do produto financeiro ofertado para verificação 
do atendimento a ser recebido, bem como de verificação do 
enquadramento do produto, seu histórico de rentabilidade, riscos e 
perspectiva de rentabilidade satisfatória no horizonte econômico 
esperado.
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Todos os ativos e valores mobiliários adquiridos pelo RPPS 
deverão ser registrados nos Sistemas de Liquidação e Custódia: 
SELIC, CETIP ou Câmaras de Compensação autorizadas pela 
CVM. A gestão do RPPS sempre fará a comparação dos 
investimentos com a sua meta atuarial para identificar aqueles 
com rentabilidade insatisfatória, ou inadequação ao cenário 
econômico, visando possíveis indicações de solicitação de 
resgate.

Para fundos do segmento de Crédito Privado e FIDC fica 
estabelecido que o fundo tenha nota de classificação de risco, por 
agencia de rating, conforme Tabela 1 do item 6.5 Controle do Risco 
de Crédito; sendo que os ativos de emissores privados integrantes 
da carteira também devem atender a este requisito. Fundos com 
prazo para conversão de cotas e pagamento de resgate superior a 
180 dias não poderão receber aportes.

 7.1 Segmentos de aplicação

Esta Política de Investimentos é determinada em concordância 
com a Resolução CMN no. 3922, de 25/11/2010, e prevê os 
seguintes segmentos de atuação:

 7.1.1Segmento de Renda Fixa

As aplicações dos recursos financeiros do GUARAPUAVAPREV - 
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA em ativos de renda fixa 
poderão ser feitas por meio de carteira própria e/ou fundos de 
investimento abertos ou fechados, os quais deverão estar aptos a 
receber aplicações desta categoria de cotista, segundo a 
legislação em vigor.

 7.1.2 Segmento de Renda Variável

As aplicações dos recursos financeiros do RPPS em ativos de 
renda variável poderão ser feitas por meio de fundos de 
investimento abertos e referenciados em índice do mercado de 
ações, fundos de índice de ações, desde que referenciados em 
Ibovespa ou IBrX e ainda em fundos de investimentos em 
participações e fundos de investimentos imobiliários fechados nos 
parâmetros estabelecidos pela resolução 3922/10.

 7.1.3 Segmento de Imóveis

Conforme o artigo 8º da Resolução CMN no. 3922/10, as 
alocações no segmento de imóveis serão efetuadas, 
exclusivamente, com os terrenos ou outros imóveis vinculados por 
lei ao Regime Próprio de Previdência Social.

Os imóveis repassados pelo Município deverão estar devidamente 
registrados em Cartório de Imóveis e possuir as certidões 
negativas de IPTU e vinculado ao Regime Próprio de Previdência. 

Os imóveis poderão ser utilizados para a aquisição de cotas de 
fundos de investimento imobiliário, cujas cotas sejam negociadas 
em ambiente de bolsa de valores. Deverá ser observado também 
critérios de Rentabilidade, Liquidez e Segurança.

 7.2  Ativos Autorizados – Segmento de Renda Fixa

Serão considerados ativos elegíveis para o segmento de renda 
fixa, os títulos e valores mobiliários permitidos pela legislação 
vigente aplicável aos Regimes Próprio de Previdência Social.

As aplicações em títulos ou valores mobiliários de emissão de uma 
mesma pessoa jurídica, de sua controladora, de entidade por ela 
direta ou indiretamente controlada e de coligada ou quaisquer 
outras sociedades sob controle comum, não podem exceder, no 
seu conjunto, 20% (vinte por cento) dos recursos em moeda 
corrente do regime próprio de previdência social.

Neste contexto, obedecendo-se os limites permitidos pela 
Resolução CMN n° 3922/10, propõe-se adotar o limite de no 

mínimo 80% (oitenta por cento) e no máximo 100% (cem por 
cento) das aplicações no segmento de renda fixa.

A negociação de títulos e valores mobiliários no mercado 
secundário (compra/venda de títulos públicos) obedecerá ao 
disposto, Art. 7º, inciso “a” da Resolução CMN n° 3922/10, e 
deverão ser comercializados através de plataforma eletrônica ou 
oferta pública do Tesouro Nacional e registrados no Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), não permitindo 
compra de títulos com pagamento de Cupom com taxa inferior à 
Meta Atuarial.

 7.3 Ativos Autorizados – Segmento de Renda Variável

Em relação ao segmento de renda variável, cuja limitação legal 
estabelece que os recursos alocados nos investimentos, 
cumulativamente, não poderão exceder a 30% (trinta por cento) da 
totalidade dos recursos em moeda corrente do Regime Próprio de 
Previdência Social, sendo relevante observar que os 
investimentos poderão ocorrer em relação a:
 
 • Fundos de investimentos previdenciários classificados 
como ações;
 
 • Fundos de investimentos referenciados em índices de 
ações, admitindo-se exclusivamente os índices Ibovespa, IBrX e 
IBrX-50;

 • Fundos de investimentos em ações;

 • Fundos de investimentos classificados como 
multimercado;

 • Fundos de Investimentos em Participação – FIP – 
Fechado;

 • Fundos de Investimentos Imobiliários.

Obs.: As aplicações previstas neste artigo, cumulativamente, 
limitar-se-ão a 20% (vinte por cento) da totalidade dos recursos em 
moeda corrente do regime próprio de previdência social.                                                              

Cabe ressaltar que o limite nas modalidades, Multimercado, FIP, 
somados ao limite de aplicação em fundos referenciados em 
índice de ações não devem exceder 20%.

 7.4 Ativos Autorizados – Segmento de Imóveis

As aplicações no segmento de imóveis serão efetuadas 
exclusivamente com os imóveis vinculados por lei ao regime 
próprio de previdência social.

As aplicações de que trata este artigo não compõem os limites de 
aplicações em moeda corrente previstos na Resolução 3922/10. 

Objetivo de Alocação

É importante ressaltar que, seja qual for à alocação de ativos, o 
mercado apresentará períodos adversos, que poderá afetar ao 
menos parte da carteira. Daí ser imperativo um horizonte de tempo 
que possa ajustar essas flutuações e permitir a recuperação da 
ocorrência de ocasionais perdas. Desta forma, o RPPS deve 
manter-se fiel à política de investimentos definida originalmente a 
partir do seu perfil de risco. 

E de forma organizada, remanejar a alocação inicial em momentos 
de alta (vendendo) ou baixa (comprando) com o objetivo de 
rebalancear sua carteira de investimentos. Três virtudes básicas 
de um bom investidor são fundamentais: disciplina, paciência e 
diversificação.

As aplicações realizadas pelo Instituto passarão por um processo 
de análise, para o qual serão utilizadas algumas ferramentas 
disponíveis no mercado, como o histórico de cotas de fundos de 
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investimentos, abertura de carteira de investimentos, informações 
de mercado on-line, pesquisa em sites institucionais e outras.

Além de estudar o regulamento e o prospecto dos fundos de 
investimentos, será feita uma análise do gestor/emissor e da taxa 
de administração cobrada. Esses investimentos serão controlados 
através de uma valorização diária da carteira consolidada e por 
aplicação, e constantemente serão avaliados através de 
acompanhamento de desempenho, da abertura da composição 
das carteiras e avaliações de ativos da carteira própria.

Seguindo a Portaria nº 170, de 25 de abril de 2012, do Ministério da 
Previdência Social, na gestão própria, antes da realização de 
qualquer operação, o RPPS, na figura de seu Comitê de 
Investimentos, deverá assegurar que as instituições escolhidas 
para receber as aplicações tenham sido objeto de prévio 
cadastramento.

Para tal cadastramento deverão ser observados, e formalmente 
atestados pelo representante legal do RPPS e submetido à 
aprovação do Comitê de Investimentos, no mínimo, quesitos 
como:

a) atos de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo Banco Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários 
ou órgão competente;

b) observação de elevado padrão ético de conduta nas operações 
realizadas no mercado financeiro e ausência de restrições que, a 
critério do Banco Central do Brasil, da Comissão de Valores 
Mobiliários ou de outros órgãos competentes desaconselhem um 
relacionamento seguro.

Quando se tratar de fundos de investimento, o cadastramento 
previsto recairá sobre a figura do gestor e do administrador do 
fundo.

As avaliações são feitas para orientar as definições de estratégias 
e as tomadas de decisões, de forma a aperfeiçoar o retorno da 
carteira e minimizar riscos.

Em resumo, os investimentos do Instituto, em 2013, seguirão a 
seguinte distribuição:

 7.5 Vedações

1.Aplicar os recursos em cotas de fundos de investimentos, cuja 
atuação em mercados de derivativos gere exposições superiores 
ao respectivo patrimônio líquido;
 
2.Aplicar recursos em fundos que mantenham, em suas carteiras, 
títulos e valores mobiliários de emissores privados, exceto ações, 
sem rating ou nota inferior as descritas na Tabela 1 do item 6.5 - 
Controle do Risco de Crédito da presente Politica de 
Investimentos.

3.Realizar as operações denominadas day-trade, assim 
consideradas aquelas iniciadas e encerradas no mesmo dia, 
independentemente do RPPS possuir estoque ou posição anterior 
do mesmo ativo, com exceção dos fundos de investimento 
multimercado;

4.Atuar em modalidades operacionais ou negociar com duplicatas, 
títulos de crédito ou outros ativos que não os previstos na 
Resolução CMN n° 3922/10;

5.Aplicar recursos na aquisição de cotas de fundos de 
investimentos em direitos creditórios, cuja carteira contenha, 
direta ou indiretamente, direitos creditórios e títulos 
representativos desses direitos em que o ente federativo figure 
como devedor ou preste fiança, aval, aceite ou coobrigação sob 
qualquer outra forma, e em cotas de fundos de investimentos em 
direitos creditórios não padronizados;

6. As aplicações em cotas de um mesmo fundo de investimento ou 
fundo de investimento em cotas de fundos de investimento a que 
se referem o art. 7º, incisos III e IV, e art. 8º, inciso I da Resolução 
3.922/10, não podem exceder a 20% (vinte por cento) das 
aplicações dos recursos do regime próprio de previdência social;

7. O total das aplicações dos recursos do regime próprio de 
previdência social em um mesmo fundo de investimento deverá 
representar, no máximo, 25% (vinte e cinco por cento) do 
patrimônio líquido do fundo.

8. POLÍTICA DE TRANSPARÊNCIA

As informações contidas na Política de Investimentos e em suas 
revisões deverão ser disponibilizadas aos interessados, no prazo 
de trinta dias, contados de sua aprovação, observados os critérios 
estabelecidos pelo Ministério da Previdência Social. À vista da 
exigência contida no art. 4º, incisos I, II, III e IV, parágrafo primeiro e 
segundo e ainda, art. 5º da Resolução 3922/10, a Política de 
Investimentos deverá ser disponibilizada no site do RPPS, Diário 
Oficial do Município ou em local de fácil acesso e visualização, sem 
prejuízo de outros canais oficiais de comunicação.

9. DISPOSIÇÕES GERAIS

A presente Política de Investimentos poderá ser revista no curso 
de sua execução e monitorada no curto prazo, a contar da data de 
sua aprovação pelo órgão superior competente do RPPS, sendo 
que o prazo de validade compreenderá o ano de 2013.

Reuniões extraordinárias junto ao Conselho do RPPS serão 
realizadas sempre que houver necessidade de ajustes nesta 
política de investimentos perante o comportamento/conjuntura do 
mercado, quando se apresentar o interesse da preservação dos 
ativos financeiros e/ou com vistas à adequação à nova legislação.

Durante o ano de 2013 deverão estar certificados os responsáveis 
pelo acompanhamento e operacionalização dos investimentos do 
RPPS, através de exame de certificação organizado por entidade 
autônoma de reconhecida capacidade técnica e difusão no 
mercado brasileiro de capitais, cujo conteúdo abrangerá, no 
mínimo, o contido no anexo a Portaria 519/11 do MPAS. 

A comprovação ocorrerá mediante o preenchimento dos campos 
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específicos constantes do demonstrativo da política de 
investimentos e do demonstrativo de investimentos e 
disponibilidades financeiras. 

As Instituições Financeiras que operem e que venham a operar 
com o RPPS, poderão a título institucional, dar apoio técnico 
através de cursos, seminários e workshops ministrados por 
profissionais de mercado e/ou funcionários das Instituições para 
capacitação de servidores e membros dos órgãos colegiados do 
RPPS; bem como, contraprestação de serviços e projetos de 
iniciativa do RPPS, sem que haja ônus ou compromisso 
vinculados aos produtos de investimentos.

Os novos recursos aportados deverão ser aplicados nos produtos 
de investimentos que apresentarem melhor rentabilidade líquida 
num período de avaliação de no mínimo 6 (seis) meses anteriores 
à data de aplicação, e estejam de acordo com os limites descritos 
na Tabela apresentada no Item 7.4, respeitando os 
enquadramentos definidos nesta Política de Investimentos.
Casos omissos nesta Política de Investimentos remetem-se à 
Resolução CMN n° 3922/10.

É parte integrante desta Política de Investimentos cópia da Ata do 
órgão superior competente, que aprova o presente instrumento, 
devidamente assinada por seus membros.

(a) VANDERLEY ROSA EDLING
Profissional Certificado pela    
Conforme Portaria MPS nº 519/11

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 49/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Drenagem de águas, regularização e 
compactação do leito existente, sub base com rachão e brita 
graduada, base de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com 
CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 50/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Drenagem de águas, regularização e 
compactação do leito existente, sub base com rachão e brita 
graduada, base de brita graduada, imprimação, capa asfáltica com 
CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

Guarapuava, 05 de Novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  

Guarapuava, 05 de Novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCÁDIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças  



Boletim Oficial do Município - 21Ano XVIII - Nº 827Guarapuava, 08 a 14 de Dezembro de 2012

SURG

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°015/2012

OBJETO: Aquisição de 1 (um) Sistemas de Engenharia - 
Topograph completo.
CONTRATANTE: Cia. de Serviços Urbanos de Guarapuava - 
SURG.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 02/11/2012 – Guarapuava,

(a) SANDRO ALEX RUSSO VALLERA
Diretor Administrativo da SURG

EXTRATO DOS CONTRATOS
CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 015/2012. 
OBJETO: Aquisição de 1 (um) Sistemas de Engenharia - 
Topograph completo.
CONTRATO N.º 052/2012
ASSINATURA: 08/11/2012
VIGENCIA: Até 31 de dezembro de 2012.
CONTRATADA: TARGETWARE INFORMATICA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 5.737,00 (cinco mil, setecentos e trinta e sete 
reais).

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°018/2012

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e 
mão de obra para conserto do Rolo AP 26.
CONTRATANTE: Cia. de Serviços Urbanos de Guarapuava - 
SURG.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso V da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 28/11/2012 – Guarapuava,

(a) SANDRO ALEX RUSSO VALLERA
Diretor Administrativo da SURG

EXTRATO DOS CONTRATOS
CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 018/2012. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e 
mão de obra para conserto do Rolo AP 26.
CONTRATO N.º 060/2012
ASSINATURA: 28/11/2012
VIGENCIA: 40 (quarenta dias) dias.
CONTRATADA: KRAPEMA COMERCIO DE PEÇAS E 
MECANICA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 6.677,00 (seis mil, setecentos e setenta e sete 
reais).

EXTRATO DOS CONTRATOS
CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2012 – Registro de Preço. 
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto para execução de 
galerias pluviais
CONTRATO N.º 061/2012

ASSINATURA: 05/12/2012    
CONTRATADA: PATRICIA MANENTE MELHEM ME
VALOR TOTAL: R$ 26.100,00 (vinte e seis mil e cem reais).

ERRATA
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 025/2012
Licitação realizada dia 21 de novembro de 2012 – 09h30min
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto para execução de 
galerias pluviais.
Onde se lê:
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: GRAMEIRA NEGRELLO LTDA, 
CNPJ/MF sob o n.º 78.070.281/0001-46.  Lote 01 item 01
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: PATRICIA MANENTE MELHEM M, 
CNPJ/MF sob o n.º 04.366.919-0001-54. Lote 01 item 01, 02, 03, 
04, 05.
LEIA SE:
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: PATRICIA MANENTE MELHEM M, 
CNPJ/MF sob o n.º 04.366.919-0001-54. Lote 01 item 01, 02, 03, 
04 e 05.
TIPO: Menor Preço – Sistema Registro de Preço.
Guarapuava, 23 de novembro de 2012.
VALDECIR ESTEVES RIBEIRO - Pregoeiro Oficial da SURG.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2012

Licitação realizada dia 07 de dezembro de 2012 – 09h30m
OBJETO: Aquisição de peças para veículos da SURG.
EMPRESA ADJUDICATÁRIA: MACHADO, GRAD & KURTA 
LTDA ME, CNPJ/MF sob o n.º 03.379.226/0001-33
LOTE 01  VEICULO CORSA 
item 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07
LOTE 02  VEICULO D – 20
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10
LOTE 03 VEICULO TOYOTA 
item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11e 12
LOTE 04  VEICULO GOL 
item 01, 02, 03, 04 e 05
LOTE 05  VEICULO ONIBUS MB 1113
item 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10
LOTE 06  VEICULO MICRO ONIBUS
item 01, 02, 03, 04 e 05
Guarapuava, 07 de dezembro de 2012.

(a) VALDECIR ESTEVES RIBEIRO
Pregoeiro Oficial da SURG.

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 026/2012

O Diretor Administrativo da COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o que preceitua o 
Estatuto da Companhia, com base na Lei Federal n.º 10.520/2002, 
Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto Municipal n.º 1168/2006, 
e, subsidiariamente, na Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações 
posteriores, analisando o processo licitatório, em epígrafe, nada 
havendo de irregular, HOMOLOGA o resultado do procedimento, 
para a empresa Adjudicatária. Guarapuava, 10 de dezembro de 
2012.

(a) SANDRO ALEX RUSSO VALLERA
Diretor Administrativo da SURG.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DE QUANTIDADE E 
PRAZO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REF. AO 

PREGAO 16/2012
CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG.
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 016/2012 
OBJETO DA ATA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA  O 
FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O 
MAQUINÁRIO DA SURG 
ASSINATURA: 03 de setembro de 2012. 
VIGÊNCIA: 30/01/2013
CONTRATADA: FÁBIO CRESTANI – ME.
A quantidade descrita na CLAÚSULA SEGUNDA do contrato em 
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epígrafe, será majorado no patamar 
correspondente a 25%, com fulcro no 
artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da 
Lei Federal n.º 8.666/93, majorando para 
R$ 6.981,36 (seis mil, novecentos e 
oitenta e um reais e trinta e seis centavos), 
o valor do contrato.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DE 
QUANTIDADE DO CONTRATO 

DO CONTRATO 37/2012
CONTRATANTE: COMPANHIA DE 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE 
GUARAPUAVA – SURG.
P R E G Ã O  P R E S E N C I A L  –  N º  
020/2012 
OBJETO DA ATA: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA  O FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA O 
MAQUINÁRIO DA SURG 
ASSINATURA: 03 de setembro de 2012.  
CONTRATADA: PESADA COMÉRCIO 
S E R V I Ç O S  M E C A N I C O S  E  
MANUTENÇÃO LTDA.
A quantidade será majorado no patamar 
correspondente a 25% (vinte e cinco por 
cento), com fulcro no artigo 65, inciso I, 
alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º 
8.666/93, majorando para R$10.625,00 
(dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais), o 
valor do contrato.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUARAPUAVA – PR

EXTRATO DE CONTRATO nº 16/2012

OBJETO: O presente CONVITE tem por 
objeto a Contratação de pessoa jurídica 
para prestar os serviços de reforma e 
pintura do Plenário e parte do prédio da 
Câmara Municipal de Guarapuava – 
Estado do  Paraná.

 C O N T R ATA N T E :  C â m a r a  
Municipal de Guarapuava - Pr

 CONTRATADA: Shine Serviços 
L t d a  i n s c r i t a  n o  C N P J / M F  n º  
10.652.914/0001-90.

 ESPÉCIE: Licitação Modalidade 
Carta Convite nº. 011/2012 - Menor Preço 
Global.

 VALOR: R$ 68.095,29 (sessenta 
e oito mil e noventa e cinco reais e vinte e 
nove centavos)
  
 ASSINATURA: 07/12/2012

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUARAPUAVA – PR

EXTRATO DE CONTRATO nº 17/2012

 OBJETO: Contratação de 
pessoa jurídica para prestar os serviços de 
readaptação dos gab inetes  dos 
vereadores da Câmara Municipal de 
Guarapuava – Estado do Paraná, bem 
como a readaptação das salas do saguão 

superior, com uma metragem de 
aproximadamente 30 metros quadrados.

 OBSERVAÇÃO: A empresa 
deverá fornecer a mão de obra e materiais 
necessários para a execução dos serviços 
descritos no objeto

 CONTRATANTE:  CÂMARA 
MUNICIPAL DE GUARAPUAVA - PR

 CONTRATADA:  LOPES E 
NIEMA E CIA LTDA - ME inscrita no 
CNPJ/MF nº 08783886/0001-07

 ESPÉCIE: Licitação Modalidade 
Carta Convite nº. 012/2012 - Menor Preço 
Global.

 VALOR:  valor global de R$ 
13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) 

 ASSINATURA: 07/12/2012

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº.006/2012

CONTRATO Nº. 018/2012

OBJETO: Constitui objeto do presente 
contrato a aquisição de itens, visando à 
decoração natalina da parte interna do 
Poder Legislativo do Município de 
Guarapuava.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL 
DE GUARAPUAVA – PR

CONTRATADA: Maria Clair de Almeida 
Gomes – CNPJ 77.028.082/0001-07

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso 
II da lei 8.666/93.

VALOR TOTAL: R$ 6.700,00 (seis mil e 
setecentos reais)

PRAZO: prazo para a entrega do objeto 
será de 02 (dois) dias.

DATA DA ASSINATURA: 11/12/2012.

(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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