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PORTARIA N° 006/2013

PORTARIA Nº 007/2013

 PORTARIA N° 008/2013

 PORTARIA N° 009/2013

 PORTARIA N° 011/2013

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

 R E S O L V E

 Autoriza a disposição funcional 
do servidor Jorge Carlos Ferreira, Fiscal 
Geral, matrícula n° 5.389/9, para prestar 
serviços na Agência da Receita Estadual 
de Guarapuava/PR, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, com o ônus para 
os órgãos de origem.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 17 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) Ivanês Josefi
Secretário Municipal de Administração

 O  P r e f e i t o  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

 RESOLVE
 
 Designar o Sr. JOÃO MARIA 
FERNANDES DOS SANTOS, funcionário 
desta Munic ipal idade, lotado no 
Departamento de Pessoal da Secretaria 
de Administração, portador da C.I. nº 
1.193.271-PR, para exercer as funções de 
rep resen tan te  do  Mun ic íp io  de  
Guarapuava, perante todas as Varas 
Cíveis e Juizados Especiais da Comarca 
de Guarapuava; Vara Federal e Juizado 
Especial Federal  Cível e Criminal de 
Guarapuava; todas as Varas do Trabalho 
da Comarca de Guarapuava; Ministério do 
Trabalho; 1ª e 2ª Junta de Conciliação e 
Julgamento da Comarca de Guarapuava; 
Ministério da Previdência Social; Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS; 
Ministério da Fazenda; Receita Estadual; 
Receita Federal; Procuradoria da Fazenda 
Nacional; Secretaria da Receita Federal 
do Brasil; bem como, homologação e 
rescisão de Contrato de Trabalho de 
nossos funcionários no decorrer do 
período de suas atividades.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Guarapuava, em 21 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

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

 R E S O L V E

 Art. 1° - Designar os servidores: 
Rober ta  Corde i ro  Marcondes ,  
Margarete Aparecida Felema e Eduardo 
José Ramalho Stroparo, para sob a 
presidência da primeira, compor a 
C O M I S S Ã O  P E R M A N E N T E  D E  
LICITAÇÃO, a partir de 10 de janeiro de 
2013.

 Art. 2° - Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria n° 033/2012 e 
demais disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 17 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANÊS JOSEFI
Secretário de Administração

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

 R E S O L V E

 Art. 1° - Designar os Pregoeiros 
Oficiais do Município de Guarapuava, bem 
como os membros para compor a Equipe 
de Apoio, a partir de 10 de janeiro de 2013.

PREGOEIROS
Laffite Guimarães Rodrigues
Denise Caroline Pinto Bahls

EQUIPE DE APOIO

Inez Czovny Dangui
Clarilei Fátima Dal Posso Panisson

 Art. 2° - Esta portaria entra em 
vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria n° 034/2012 e 
demais disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 17 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANÊS JOSEFI
Secretário de Administração

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

 R E S O L V E

 Autoriza a disposição funcional 
do servidor Ubiratan da Trindade, para 
prestar serviços na Delegacia de Polícia 
Federal de Guarapuava, no período de 
01/01/2013 a 31/12/2013, com o ônus para 
o órgão de origem.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 22 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 018/2013

 PORTARIA N° 019/2013

 PORTARIA N° 020/2013

 PORTARIA N° 021/2013

LEI Nº 2088/2013

 O  P r e f e i t o  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por 
Lei,

 RESOLVE
 
 Designar a Sra. MARCIA ELIANE 
XARAM DE OLIVEIRA WOIMAROWSKI, 
funcionário desta Municipalidade, lotado 
no Departamento de Pessoal da 
Secretaria de Administração, portador da 
C.I. Nº 3.414.316-PR, para exercer as 
funções de representante do Município de 
Guarapuava, perante todas as Varas 
Cíveis e Juizados Especiais da Comarca 
de Guarapuava; Vara Federal e Juizado 
Especial Federal  Cível e Criminal de 
Guarapuava; todas as Varas do Trabalho 
da Comarca de Guarapuava; Ministério do 
Trabalho; 1ª e 2ª Junta de Conciliação e 
Julgamento da Comarca de Guarapuava; 
Ministério da Previdência Social; Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS; 
Ministério da Fazenda; Receita Estadual; 
Receita Federal; Procuradoria da Fazenda 
Nacional; Secretaria da Receita Federal 
do Brasil; bem como, homologação e 
rescisão de Contrato de Trabalho de 
nossos servidores no decorrer do período 
de suas atividades.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Guarapuava, em 22 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

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

 R E S O L V E

 Autoriza a disposição funcional 
do servidor Rene José Moreira dos 
Santos, Cirurgião Dentista, matrícula nº 
6.247/2 para prestar serviços na 
Secretaria da Saúde – Estado do 
Paraná, no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, com o ônus para o órgão de 
origem.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 23 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração

 SÚMULA: Dispõe sobre o 
parcelamento  de tributos municipais com 
vistas a regularização fiscal dos 
contribuintes e dá outras providências.
    
 A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Vereadores de Guarapuava, Estado do 
Paraná, aprovou e eu, Prefeito do 
Municipal de Guarapuava, sanciono a 
seguinte Lei:

 A Secretária de Administração 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 - Delegar poderes ao 
senhor Adão Alcione Monteiro, Diretor 
de Departamento de Receita, para o fim 
especifico de representar em caso de 
ausência justificada o senhor Anderson 
Luis Neitzke, Secretário Municipal de 
Finanças podendo assinar as certidões 
negativas, alvarás de licença e imposto 
sobre transmissão de bens imóveis.

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

Gabinete do Secretário Municipal de 
Administração de Guarapuava, em 14 de 
janeiro de 2013.

(a) ANDERSON LUIS NEITZKE 
Secretário Municipal de Finanças

(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração

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

 R E S O L V E

 Art. 1º - Prorroga a disposição 
funcional da servidora Maria Selma da 
Luz Tokarski, Auxiliar Administrativo, 
matrícula nº 2.624/7, para prestar serviços 
na 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava-
PR, no período de 01/01/2013 a 
31/12/2013, com o ônus para o órgão de 
origem.

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

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 28 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

(a) IVANES JOSEFI
Secretário Municipal de Administração

 Art. 1º - Os créditos tributários 
devidos em decorrência da legislação do 
IPTU-Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana, Taxas, ISSQN-
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer 
Natureza e Contribuição de Melhoria, 
constituídos ou não, objeto ou não de 
execução fiscal, bem aqueles cuja 
exigibilidade esteja suspensa, poderão ser 
pagos ou parcelados em até 24 (vinte e 
quatro) meses, com anistia progressiva da 
multa e da atualização monetária sobre ela 
incidente e remissão progressiva dos 
juros, mediante requerimento do 
contribuinte, nos termos, forma, prazo e 
condições estabelecidos nesta Lei e em 
Decreto do Poder Executivo.

 § 1º - Para os fins do disposto no 
caput deste artigo, poderão ser pagas ou 
parceladas as dívidas de pessoas físicas 
ou jurídicas, que tenham sido objeto de 
parcelamento anterior, não integralmente 
quitado, ainda que cancelado por falta de 
pagamento.

 § 2º - Os créditos tributários objeto 
de execução fiscal, só poderão ser 
parcelados, nos termos da presente lei e 
do  respec t i vo  r egu lamen to ,  se  
comprovada a quitação das custas e 
despesas judiciais e dos honorários 
advocatícios.

 § 3º - Sem prejuízo do disposto no 
parágrafo 1º, no que se refere a 
comprovação da quitação das custas e 
despesas judic ia is  e honorár ios 
advocatícios, o sujeito passivo que possuir 
ação judicial em curso, inclusive embargos 
a execução fiscal, na qual discute ou 
questiona o crédito tributário que pretende 
parcelar, deverá, como condição para 
valer-se das prerrogativas da presente Lei, 
desistir da respectiva ação ou discussão 
judicial e renunciar a qualquer alegação de 
direito sobre a qual se funda a referida 
ação ou discussão, protocolando 
requerimento de extinção do processo 
com resolução do mérito, nos termos do 
inciso V do caput do art. 269 da Lei nº 
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, comprovando tal conduta 
no prazo de até 30 (trinta) dias após a data 
do protocolo do pedido de parcelamento.

 § 4º - Da mesma forma, caberá ao 
sujeito passivo desistir de eventual 
discussão administrativa existente sobre o 
crédito tributário que deseja parcelar, 
protocolando requerimento de desistência 
e  e n c e r r a m e n t o  d o  p r o c e s s o  
administrativo, comprovando tal proceder 
no prazo de até 30 (trinta) dias após a data 
do protocolo do pedido de parcelamento.

 § 5º - O não pagamento de 03 
( três) parcelas, consecut ivas ou 
alternadas, nos prazos fixados, bem como 
o advento de nova inscrição em dívida 
ativa de débitos durante o prazo concedido 
para o pagamento do crédito tributário, 
importará na rescisão do parcelamento, 
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EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO N.º 185/2012 - ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de vestuário e 
calçado.
CONTRATO N.º 140/2011
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: GESTPAR COMÉRCIO 
DE MÁQUINAS COPIADORAS E 
IMPRESSOS LTDA
MOTIVO: 1) Os prazos de validade e 
vigência descritos, respectivamente, à 
Cláusula Sexta, serão prorrogados, com 
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 
n.8.666/93, sendo o serviço prestado até 
30 de junho de 2013.
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro 
de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES ROGRIGUES

Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO N.º 128/2012 - ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de equipamentos 
para ATI e Parque Infantil.
CONTRATO N.º 527 /2012
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: LUCINDO ZANCO - ME
MOTIVO: 1) O prazo de execução dos 
serviços e vigência, descrito na cláusula 
quinta do contrato celebrado, será 
prorrogado, com fulcro no artigo 57, inciso 
II, da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo o 
serviço prestado até 31 de março de 2013.
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro 
de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES ROGRIGUES

Assessor Especial de Gabinete.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS

Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – PROTEGER

PORTARIA Nº 01/2013
  
 Autoridade Competente da 
Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – PROTEGER, no 
Município de Guarapuava – Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei Federal nº 10.520/02 e 
subsidiariamente a Lei Federal nº 
8.666/93,

 RESOLVE

 Art. 1º- Designar Pregoeiros 
Oficiais do Município, bem como os 
membros para comporem a Equipe de 
Apoio.

PREGOEIRO:  
Mirian das Graças Vasco  – CPF: 
957.226.109-68
EQUIPE DE APOIO: 
Dulce Margarida Marcon de Oliveira   – 
CPF: 034.808.619-97
Helena Francisca Alves - CPF: 
093.557.928-16
Maria Cristina Santos Amaral – CPF: 
597.248.469-20

 Art. 2º- Esta Portaria entra em 
vigor na data de sua publicação e demais 
disposição em contrário. 

Gabinete da Autoridade Competente da 
Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – PROTEGER  em  
23/01/2013
  
Guarapuava, 23 de janeiro de 2013

(a) José Silton Justus 
Presidente

com a adoção das medidas cabíveis à 
cobrança do saldo devedor, inclusive com 
a retomada das execuções fiscais, caso 
nos 30 (trinta) dias subsequentes não 
ocorra a regularização das parcelas em 
atraso.

 § 6º - Na hipótese de rescisão do 
parcelamento:

 i. serão cancelados todos os 
benefícios desta lei;
 ii. será efetuada a apuração do 
valor original do débito, com a incidência 
dos acréscimos legais, até a data da 
rescisão;
 iii. serão reduzidas do valor 
referido no inciso II deste parágrafo as 
parcelas pagas, com acréscimos legais 
até a data da rescisão.
 
 § 7º - O disposto neste artigo não 
enseja a restituição ou compensação de 
crédito tributário já extinto.

 § 8º - Para os efeitos desta Lei, 
aos que procurarem a Secretaria 
Municipal de Finanças, no prazo 
estabelecido em regulamento, para 
Denunciar Espontaneamente, nos termos 
do artigo 138 do CTN (Código Tributário 
Nacional), crédito tributário relativo ao 
ISSQN-Imposto Sobre Serviços de 
Quaisquer Natureza, não declarado ou 
não lançado, relativo a fatos geradores 
ocorridos até data especificada em 
Decreto do Poder Executivo, serão 
estendidos os benefícios previstos no 
"caput" deste artigo.

 § 9º - A adesão ao parcelamento a 
que se refere a presente Lei, importa em 
confissão irrevogável e irretratável dos 
débitos por ele indicados para compor o 
referido parcelamento, nos termos dos 
artigos 348, 353 e 354 da Lei n o 5.869, de 
11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, e condiciona o sujeito 
passivo à aceitação plena e irretratável de 
todas as condições estabelecidas nesta 
Lei e no seu regulamento.

 § 10º - A dívida objeto do 
parcelamento será consolidada na data do 
seu requerimento e será dividida pelo 
número de prestações que forem 
ind icadas  pe lo  su je i to  pass ivo ,  
observados os valores mínimos atinentes 
a cada espécie tributária e respeitadas as 
condições que serão estabelecidas em 
regulamento, nos moldes do caput deste 
artigo.
 § 11º - O valor de cada uma das 
parcelas, observadas as premissas 
estabelecidas no parágrafo 10º, será 
corrigido de acordo com a variação da 
UFM – Unidade Fiscal Municipal, nos 
termos do regulamento.

 § 12º - Em havendo atraso no 
pagamento da prestação, o valor da 
parcela será acrescido de juros 
correspondentes à variação mensal da 
Taxa de Juros de Longo Prazo – TJLP, sem 

prejuízo do previsto nos parágrafos 5º, 6º e 
11º desta Lei.

 Art. 2º - No prazo de até 60 
(sessenta) dias contados da data de sua 
publ icação, a presente Lei será 
regulamentada por Decreto do Poder 
Executivo.

 Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Guarapuava, em 18 de Janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal 

(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO

PREGÃO N.º 125/2012 - ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de coffe-
break e lanches.
CONTRATO N.º 522 /2012
CONTRATANTE:  MUNICIPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATADA: DULCEMAR KIRIAN - 
ME
MOTIVO: 1) O prazo de execução dos 
serviços e vigência, descrito na cláusula 
quinta do contrato celebrado, será 
prorrogado, com fulcro no artigo 57, inciso 
II, da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo o 
serviço prestado até 15 de março de 2013.
As demais cláusulas contratuais 
permanecem sem qualquer alteração.
DATA DE ASSINATURA: 17 de dezembro 
de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES ROGRIGUES

Assessor Especial de Gabinete
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SURG - Companhia de Serviços de 
Urbanização de Guarapuava

PORTARIA n.º 004/2013
Fernando Damiani, Diretor Administrativo 
da SURG - Companhia de Serviços de 
Urbanização de Guarapuava, no uso de 
suas atribuições legais, de conformidade 
com o que preceitua o Estatuto da 
Companhia, DESIGNA Os funcionários 
Sandro Alex Russo Valera, Paulo Cezar 
Tracz, Claudio Marcelino, Ruth Galiciolli e 
Maria de Fátima Werneck Lange, para a 
presidência dos dois primeiros conforme o 
objeto, para comporem a comissão 
permanente de licitação, julgando e 
acompanhando os processos licitatórios 
da modalidade de Concorrência Publica, 
Tomada de Preços e Convite, a partir 
dessa data, ficando revogada a portaria 
01/2013 com esse ato.
Guarapuava, 23 de Janeiro de 2013.

(a) Fernando Damiani
Diretor Administrativo.

PORTARIA 05/2013
Fernando Damiani, Diretor Administrativo 
da SURG - Companhia de Serviços de 
Urbanização de Guarapuava, no uso de 
suas atribuições legais, de conformidade 
com o que preceitua o Estatuto da 
Companhia, RESOLVE Designar os 
Pregoeiros Oficiais da Empresa, bem 
como os membros para comporem a 
Equipe de Apoio, a partir dessa data.
PREGOEIROS OFICIAIS
Sandro Alex Russo Valera
Paulo Cezar Tracz
EQUIPE DE APOIO
Maria de Fátima Werneck Lange 
Claudio Marcelino 
Ruth Galiciolli
Guarapuava, 23 de janeiro de 2013.

(a) Fernando Damiani
Diretor Administrativo.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 003/2013

A companhia de serviços de urbanização 
de Guarapuava – SURG, através do seu 
direto administrativo, torna publico que, 
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 
N° 003/2013 
DATA: 06/02/2013
HORARIO: 08h30m
OBJETO: Contratação de empresa para 
prestar serviço de manutenção nas 
máquinas de xerox e impressoras, bem 
como fornecimento de toners e cartuchos, 
pelo período de 12 (doze) meses.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10 .520 /02 ,  Decre to  Federa l  n . º  
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Decreto 
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, 
localizada em sua sede administrativa, na 
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava no 
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de 
Compras da SURG, situado em sua sede 
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 

0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 
às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de 
cópia a ser adquirida no Departamento de 
Licitações, mediante recolhimento de taxa 
no valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou 
gratuitamente, por meio eletrônico, 
através de solicitação via e-mail – 
jurídico@surg.com.br.
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava, 24 de janeiro de 2013.

(a)  FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 004/2013

A companhia de serviços de urbanização 
de Guarapuava – SURG, através do seu 
direto administrativo, torna publico que, 
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 
N° 004/2013 
DATA: 06/02/2013
HORARIO: 13h30m
OBJETO: Aquisição de flor Tagetes 
amarela, para plantar nas avenidas do 
município.
Valor total disponível: R$ 5.500,00 
(cinco mil e quinhentos reais) 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10 .520 /02 ,  Decre to  Federa l  n . º  
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Decreto 
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, 
localizada em sua sede administrativa, na 
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava no 
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de 
Licitações da SURG, situado em sua sede 
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 
às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de 
cópia a ser adquirida no Departamento de 
Licitações, mediante recolhimento de taxa 
no valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou 
gratuitamente, por meio eletrônico, 
através de solicitação via e-mail – 
jurídico@surg.com.br 
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava, 24 de janeiro de 2013.

(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 005/2013

A companhia de serviços de urbanização de 
Guarapuava – SURG, através do seu direto 
administrativo, torna publico que, realizara a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 
005/2013 
DATA: 07/02/2013
HORARIO: 08h30m
OBJETO:  Aqu i s i ção  de  Conc re to  
Betuminoso Usinado a Quente. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10.520/02, Decreto Federal n.º 5.450/2005, 
Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Decreto Municipal n.º 

1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, 
localizada em sua sede administrativa, na 
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava no Estado 
do Paraná;
INFORMAÇÕES:  Depar tamento de 
Licitações da SURG, situado em sua sede 
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 
17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: cópia a ser 
adquirida no Departamento de Licitações, 
mediante recolhimento de taxa no valor de 
R$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, 
por meio eletrônico, através de solicitação via 
e-mail – jurídico@surg.com.br 
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava, 24 de janeiro de 2013.

(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 006/2013

A companhia de serviços de urbanização de 
Guarapuava – SURG, através do seu direto 
administrativo, torna publico que, realizara a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 
006/2013 
DATA: 07/02/2013
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Contratação de empresa para a 
execução de perfuração e detonação de 
basalto fraturado na pedreira Palmeirinha. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10.520/02, Decreto Federal n.º 5.450/2005, 
Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e Decreto Municipal n.º 
1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, 
localizada em sua sede administrativa, na 
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava no Estado 
do Paraná;
INFORMAÇÕES:  Depar tamento de 
Licitações da SURG, situado em sua sede 
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 
17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a 
ser adquirida no Departamento de Licitações, 
mediante recolhimento de taxa no valor de 
R$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, 
por meio eletrônico, através de solicitação via 
e-mail – jurídico@surg.com.br 
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava, 24 de janeiro de 2013.

(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.
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A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 007/2013

A companhia de serviços de urbanização 
de Guarapuava – SURG, através do seu 
direto administrativo, torna publico que, 
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 
N° 007/2013 
DATA: 08/02/2013
HORARIO: 09h00m
OBJETO: Contratação de empresa para 
prestar serviço com caminhões toco, para 
o transporte de pessoas, ferramentas e 
massa asfáltica nas obras de manutenção 
corretiva e preventiva de Ruas e Avenidas 
do Município de Guarapuava. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10 .520 /02 ,  Decre to  Federa l  n . º  
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Decreto 
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, 
localizada em sua sede administrativa, na 
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava no 
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de 
Licitações da SURG, situado em sua sede 
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 
às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de 
cópia a ser adquirida no Departamento de 
Licitações, mediante recolhimento de taxa 
no valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou 
gratuitamente, por meio eletrônico, 
através de solicitação via e-mail – 
jurídico@surg.com.br 
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava, 24 de janeiro de 2013.

(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.

A V I S O
PREGÃO PRESENCIAL N º 008/2013

A companhia de serviços de urbanização 
de Guarapuava – SURG, através do seu 
direto administrativo, torna publico que, 
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 
N° 008/2013 
DATA: 08/02/2013
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Contratação de empresa para 
fabricação, montagem e reforma nas 
caixas de Chorume com fornecimento de 
materiais. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10 .520 /02 ,  Decre to  Federa l  n . º  
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Decreto 
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, 
localizada em sua sede administrativa, na 
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava no 
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de 
Licitações da SURG, situado em sua sede 
administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 

CÂMARA MUNICIPAL DE 
GUARAPUAVA

às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de 
cópia a ser adquirida no Departamento de 
Licitações, mediante recolhimento de taxa 
no valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou 
gratuitamente, por meio eletrônico, 
através de solicitação via e-mail – 
jurídico@surg.com.br 
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava, 25 de janeiro de 2013.

(a) FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG.

PORTARIA Nº. 04/2013

 O Presidente em exercício da 
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE

 NOMEAR os servidores Abigail 
Duarte Petrini – Assistente Técnico, José 
Aguinaldo Regiane de Souza – 
Motorista, Rubens Rodrigues Galvão – 
Chefe de Serviços Gerais e Marcelo do 
Nascimento Cerqueira - Motorista, para 
comporem a Comissão de Levantamento 
e Reavaliação de Bens Patrimoniais com o 
término dos trabalhos a findar-se até 
28/02/2013.

 Gabinete da Presidência da 
Câmara Municipal de Guarapuava, em 04 
de janeiro de 2013.

(a) Edony Antonio Kluber
Presidente

PORTARIA Nº. 05/2013

 O Presidente em exercício da 
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE

 DESIGNAR o servidor José 
Aguinaldo Regiane de Souza – 
Motorista, para executar os serviços 
referentes à alimentação de dados no 
sistema de Controle de Frotas a partir 
desta data durante o exercício 2013.

Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 04 de 
janeiro de 2013.

(a) Edony Antonio Kluber
Presidente

PORTARIA Nº. 06/2013

 O Presidente em exercício da 
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE

 NOMEAR o servidor Pedro Vilso 
Padilha da Rosa – Analista Financeiro, 
para conferir e assinar as liquidações das 
despesas referentes a compras e 
serviços em geral para o exercício 2013.

 Gabinete da Presidência da 
Câmara Municipal de Guarapuava, em 04 
de janeiro de 2013.

(a) Edony Antonio Kluber
Presidente

PORTARIA Nº. 07/2013 

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

RESOLVE: 

          Nomear os servidores Marcelo do 
Nascimento Cerqueira – Motorista, 
Roberto Kulka – Consultor Técnico e 
Amauri Opuchkevitch – Diretor de 
Gestão Legislativa, para comporem a 
Comissão de Licitação para o exercício 
2013 sob a presidência do primeiro, a 
partir desta data, revogando-se as 
Portarias anteriores.   
          
 Gabinete da Presidência da 
Câmara Municipal de Guarapuava, em 21 
de janeiro de 2013.

(a) Edony Antonio Kluber
Presidente

PORTARIA Nº. 08/2013 

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

RESOLVE: 

 Designar os servidores, Carlos 
Ribas de Campos Pinto – Analista de 
Sistemas, e João Augusto Keche – 
Auxiliar Administrativo, para efetuarem o 
Recebimento de Matérias /e ou Serviços 
para o exercício 2013, a partir desta data, 
revogando-se as Portarias anteriores. 
  
Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 21 de 
janeiro de 2013.

(a) Edony Antonio Kluber
Presidente
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DECRETO Nº 24/2013  
                           
 O Pres idente da Câmara 
Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE 

 Nomear a servidora LIBERACI 
FERNANDES DOS SANTOS, portadora 
da  RG nº .  3 .886 .599-4  e  CPF 
682.441.189-20, para exercer o cargo em 
comissão de Coordenadora de Gabinete 
Parlamentar, nível CCL-n3, lotada no 
gabinete do Ver. Valdemar Calixtro dos 
Santos a partir desta data. 
                       
Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal, em 16 de janeiro de 2013.   

(a) Edony Antonio kluber
Presidente

DECRETO Nº 25/2013  
                           
 O Pres idente da Câmara 
Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE 

 Nomear o servidor ARISTIDES 
LUIZ GUARNÉRI, portador da RG nº. 
051363541-7 e CPF 125.550.109-04, para 
exercer o cargo em comissão de 
Coordenador de Gabinete Parlamentar, 
nível CCL-n3, lotado no gabinete da Ver. 
Ademir Fabiane a partir desta data. 
                       
Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal, em 16 de janeiro de 2013.   

(a) Edony Antonio kluber
Presidente

DECRETO Nº 26/2013
                           
 O Pres idente da Câmara 
Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando de atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE 

 Nomear o servidor efetivo 
Marcelo Pereira Maciel, matrícula 
funcional 164-1, para exercer o cargo de 
p r o v i m e n t o  e m  c o m i s s ã o  d e  
C o o r d e n a d o r  d e  S e r v i ç o s  
Administrativos, nível FG/ef, lotado na 
Diretoria de Gestão Administrativa a partir 
desta data. 
                       
Gabinete do Presidente da Câmara 
Municipal, em 21 de janeiro de 2013.   

(a) Edony Antonio Kluber
Presidente
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/13

 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 28/01/2013 à 26/02/2013, no Setor de Perícia Médica, 
anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município (Paço 
Municipal), munidos dos exames médicos constantes do Edital nº 
002/2013, 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, 
conforme vagas constante do anexo I. 

 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, 25  de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI  FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL Nº 002/13

 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 001/12, 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 28/01/2013 à 26/02/2013, 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, 25 de janeiro de 2013.

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



 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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