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Lei Municipal Nº 354/93
LEI 2123/2013
SÚMULA: “O presente destinase a regulamentar o passe das crianças de
02 (dois) a 05 (cinco) anos, no transporte
coletivo rodoviário urbano e distrital,
determinando que essas não passem sob
as catracas ou roletas e sim, como os
demais passageiros fazem, possam
transpor esses mecanismos,
gratuitamente, mediante utilização de
cartão ou vale eletrônico, dando assim
cumprimento ao Inciso III, Art. 01 da CF,
Art. 3, 4, 5, 15 e 70 do Estatuto da Criança
e do Adolescente Lei nº 8.069/1990, Art. 33
e Inciso I do Art. 58, da Lei Municipal nº
1203/2002.”
Autor: Vereador Márcio Luis
Carneiro do Nascimento
A Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná aprovou,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído em todo
município de Guarapuava, que as
empresas de Transportes Coletivos
Regulares Urbanos e Distritais, que
utilizam catracas ou roletas para controle
de cobrança, subordinadas ao Poder
Público Municipal, deverão cadastrar e
fornecer cartão ou vale eletrônico às
crianças de 02 (dois) à 05 (cinco) anos,
que a partir dai, gratuitamente,
continuarão a utilizar os serviços, mas
agora de forma paritária aos demais
usuários.
Art. 2º - As empresas de
Transportes Coletivos Regulares Urbanos
e Distritais, no prazo máximo de até 60
(sessenta) dias, contados da publicação
da presente Lei, deverão gratuitamente
adequar seu sistema e começar a
cadastrar e fornecer o cartão ou vale
eletrônico.
Parágrafo Único: As segundas
vias do cartão ou vale eletrônico poderão
ser cobradas pelas empresas, que
utilizaram as mesmas regras e custos
impostos aos demais usuários.
Art. 3º - Para concessão do
cartão ou vale eletrônico, as empresas
p o d e r ã o e x i g i r q u e o m e n o r,
acompanhado de qualquer um de seus
pais, avôs ou responsável autorizado,
compareçam munidos dos seguintes
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documentos: a) certidão de nascimento do
menor ou cédula de identidade; b)
documento de identificação (identidade,
CTPS, CNH) do responsável; c) cópia do
comprovante de residência atualizado.
Parágrafo Único: Entende-se
com responsável autorizado, aquele for
autorizado pelos pais ou avôs do menor,
mediante apresentação de documento
escrito com firma reconhecida em cartório
ou determinação judicial.
Art. 4º - Ao completar 05 (cinco)
anos idade, a criança perde o direito a
gratuidade e consequentemente a
empresa de transportes poderá bloquear e
recolher o cartão ou vale eletrônico.
Art. 5º - O interesse para o
cadastro e regularização, para que os
menores de 05 (cinco) anos façam uso do
benefício previsto nesta Lei, são
primeiramente dos seus pais e/ou
responsáveis.

Nº 856
Art. 1º - Fica alterada a Rua Nova
Fronteira – Bairro Vila Bela – Loteamento
Vila Planalto, para Rua Professora
Gabriela Hugo Rios do Nascimento.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
LEI 2125/2013
SÚMULA: “Denomina a Travessa
– Código 17648 – Bairro Vila Bela, para
Rua Antonio Carlos Knuppel”.
Autor: Vereador Élcio José
Melhem

Art. 6º - As crianças até 02 (dois)
anos de idade e que ainda não podem
andar, não necessitam do cartão ou vale
eletrônico, pois transpõe sobre as
catracas ou roletas, com o auxilio de outro,
não necessitando passar sob as mesmas.
Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor
na ata de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

A Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná aprovou,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Art. 1º - Fica denominada
a Travessa – Código 17648 – Bairro Vila
Bela, para Rua Antonio Carlos Knuppel.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.

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

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.

(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

LEI 2124/2013
SÚMULA: “Altera a Rua Nova
Fronteira – Bairro Vila Bela – Loteamento
Vila Planalto, para Rua Professora
Gabriela Hugo Rios do Nascimento”.
Autor: Vereador Élcio José
Melhem
A Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná aprovou,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:

(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
LEI 2126/2013
SÚMULA: “Denomina a Rua
Projetada 2 - Código 17800 – Bairro
Boqueirão, para Rua Vereador Esmael
Toledo”.
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A Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná aprovou,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:

Autor: Vereador Élcio José

Art. 1º - Fica alterada a Rua Nova
Fronteira – Bairro Vila Bela – Loteamento
Vila Planalto, para Rua Lourival Maciel
Ribas - Badico.

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

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

Melhem

Art. 1º - Fica denominada a Rua
Projetada 2 - Código 17800 – Bairro
Boqueirão, para Rua Vereador Esmael
Toledo.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
LEI 2127/2013
SÚMULA: “Denomina a Travessa
2 – Código 14583 – Bairro Alto Cascavel,
de Rua Rosangela Maria Maciel Chaves”.
Autor: Vereador Élcio José
Melhem
A Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná aprovou,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º - Fica denomina a
Travessa 2 – Código 14583 – Bairro Alto
Cascavel, de Rua Rosangela Maria Maciel
Chaves.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
LEI 2128/2013
SÚMULA: “Denomina a Rua
Projetada 5 – Código 19316 – Bairro Alto
Cascavel, de Rua Lourival Maciel Ribas –
Badico”.
Autor: Vereador Élcio José
Melhem

Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
LEI 2129/2013
SÚMULA: “Faculta a publicidade
em veículos de transporte remunerado de
pessoas de natureza privada”.
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Art. 4º - A dimensão, formato, o
material e a visibilidade que deve ser feito
o anúncio publicitário, ficará a critério do
anunciante e do permissionário, desde
que obedeçam as normas do Código
Nacional de Transito Brasileiro (CTB).
Art.5º - O anunciante poderá ser
qualquer pessoa física ou jurídica, que
pretenda mediante contrato de prestação
de serviço, divulgar suas atividades em
veículos permissionários de transporte
remunerado de passageiros de natureza
privada.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para a
exibição dos anúncios publicitários nos
veículos de transporte remunerado de
pessoas de natureza privada, o
Permissionário sujeitar-se-á as normas
legais vigentes e os critérios estabelecidos
pelo Município.
Art.6º - O anunciante firmará
contrato com o permissionário, contendo
obrigatoriamente teor dos dizeres do
anúncio e demais elementos, prazo de
validade e valores a serem pagos.

Kluber

Art.7º - É vedada a veiculação de
mais de uma publicidade em um mesmo
veículo.

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

Art.8º - O contrato firmado entre o
anunciante e o permissionário,
não
poderá ter prazo superior a 01(um) ano.

Art. 1º - É facultado aos
permissionários do serviço de transporte
remunerado de pessoas de natureza
privada, a exibição de publicidade nos
veículos de sua propriedade, devidamente
licenciados para o Transporte.

Art. 9º - A fiscalização do
cumprimento do estabelecido na presente
Lei, caberá ao
Departamento de
Trânsito de Guarapuava
(GUARATRAN), que gerencia o sistema
de trânsito do município.

§ 1º - Define-se veículos de
transporte remunerado de pessoas de
natureza privada, o transporte escolar de
modalidade coletivo privado e os veículos
de aluguel-taxi.

Art.10º - As penalidades
passíveis aos infratores das normas serão
aplicadas
pelo Poder Executivo
Municipal, através do órgão competente,
estabelecendo-se as seguintes sanções:

§ 2º - Para efeito desta Lei, fica
definido o seguinte:

I – Advertência;
I I – Multa de 10(dez) UFMs;
III - Proibição da veiculação da
publicidade;
IV – Cassação da licença de
publicidade;
V – Cassação da Permissão.

Autor: Vereador Edony Antonio

I - O permissionário é a pessoa
física ou jurídica, detentor de permissão
pelo Poder Público do Município.
II - O exibidor ou anunciante,
será sempre a pessoa física ou jurídica,
interessada em divulgar suas atividades
comerciais ou de prestação de serviços.
Art.2º - É vedada a veiculação de
publicidade relativas a cigarros, bebidas
alcoólicas ou qualquer publicidade que
atente contra os princípios da moralidade.
Art.3º - A área de exposição da
publicidade de que trata esta Lei, deverá
estar de acordo com a Resolução no 73
/98 do Conselho Nacional de
Transito(CONTRAN), devendo ocupar
toda a extensão do vidro traseiro, sempre
aplicada de cima para baixo.

Art. 11º - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, mediante
regulamentação pelo Executivo Municipal,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
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LEI 2130/2013

LEI 2131/2013

LEI 2132/2013

SÚMULA: “Institui o benefício da
meia entrada aos portadores de
necessidades especiais, de qualquer
natureza e classificadas como
irreversíveis, no município
de
Guarapuava”.

SÚMULA: “Autoriza o Poder
Executivo e o Poder Legislativo Municipal
a destinar espaço físico de memorização
dos cidadãos honorários e beneméritos de
Guarapuava.”

SÚMULA: “Acrescenta à Lei nº.
1333/2004 o parágrafo §4º com a seguinte
redação.”

A u t o r : Ve r e a d o r e s C l e t o
Tamanini, Antonio Geraldo Pacheco
Barbosa, Germano Toledo Alves e Rodrigo
Sereno Crema.

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

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

Art. 1º - Acrescenta à Lei nº:
1333/2004 o parágrafo §4º com a seguinte
redação:

A Câmara Municipal de
Guarapuava, Estado do Paraná aprovou,
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituída, no
município de Guarapuava, o benefício do
pagamento de meia entrada aos
portadores de necessidades especiais, de
qualquer natureza e classificadas como
irreversíveis, em estabelecimentos
culturais, de lazer, esportivos, musicais e
demais estabelecimentos congêneres.
Art. 2º. Não poderá haver
restrição de horário para o benefício ao
pagamento da meia entrada aos
portadores de necessidades especiais
abrangidos na presente lei.
Art. 3º. Os estabelecimentos que
não cumprirem a presente lei, estarão
sujeitos as seguintes penalidades:
I - Advertência, por escrito, da
autoridade competente, esclarecendo
que, em caso de reincidência, o infrator
estará sujeito à multa;
II - multa de 25 (vinte e cinco)
Unidades Fiscais do Município (UFM), na
segunda infração;
III - Multa de 50 (cinquenta)
Unidades Fiscais do Município (UFM), na
terceira infração;
IV - Multa de 100 (cem) Unidades
Fiscais do Município (UFM), na quarta
infração;
Art. 4º. Caberá ao órgão de
defesa do consumidor municipal a
fiscalização do cumprimento da presente
lei.
Art. 5º. Os recursos, advindos da
aplicação das multas, serão revertidos ao
Fundo Municipal do Procon de
Guarapuava.
Art. 6º. Esta lei entra em vigor no
prazo de 90 (noventa) dias após a data de
sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Art. 1º - Ficam os Poderes
Executivo e Legislativo do Município
autorizados a definir um espaço para a
memorização
das pessoas
homenageadas com Títulos Honoríficos
do Município de Guarapuava.
Parágrafo único: O referido
espaço de memorização prevista no caput
poderá ser físico e/ou virtual.
Art.2º - A memorização das
pessoas homenageadas com Títulos
Honoríficos do Município, referida no
artigo 1º, deverá ser feita por foto e breve
biografia, expostos cronologicamente por
data de concessão do Título,
especificando a respectiva Lei.
Art. 3º - Caberá ao Poder
Executivo e ao Poder Legislativo o
cumprimento da presente Lei, podendo
efetuar o mesmo através de:
I – Confecção de livro ou brochura;
II – Postagem nos sites oficiais dos
respectivos Poderes;
III - Utilização dos espaços físicos já
existentes e de titularidade dos Poderes.
§1º. Nas hipóteses dos incisos
anteriores, a memorização deverá
obedecer ao disposto no artigo 2º.
§2º. A presente Lei poderá ser
cumprida através de outras formas de
memorização não previstas neste artigo, a
critério dos Poderes Executivo e
Legislativo.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário
Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Autor: Vereador Cleto Tamanini

§ 4º- O estacionamento que não
cumprir com o estabelecido no §1º deste
art. ficará sujeito à penalidade de 200UFM
ao dia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação, revogada as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de
Guarapuava, em 12 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
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DECRETO Nº. 3234/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização
contida no art. 6º da Lei nº 2076/2012 e na Lei nº 2108/2013
RESOLVE
Art.1º - Fica aberto ao Orçamento do Município de
Guarapuava, para o exercício financeiro de 2013, um crédito
adicional SUPLEMENTAR, conforme se especifica a seguir, na
importância de R$ 485.241,79 (quatrocentos e oitenta e cinco mil,
duzentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos).
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6)REPRESENTANTE DAS INSTITUIÇÕES DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA:
Titular: Mariana Ferreira
Suplente: Taciane Baratto
7)REPRESENTANTE DA CÃMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES
Titular: Nerci Aparecida Guiné
Suplente: Ademir Fabiane
Art.2º: Este Decreto entrará em vigor na data de
publicação, revogando disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 17
de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Art.2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
SUPLEMENTAR aberto no artigo anterior são resultante do
SUPERÁVIT da fonte de recursos livres do exercício anterior

DECRETO Nº. 3236/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização
contida no art. 6º da Lei nº 2076/2012 e na Lei nº 2108/2013

Art.3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 13
de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

RESOLVE
Art.1º - Fica aberto ao Orçamento do Fundo da Infância e
Adolescência - FIA , para o exercício financeiro de 2013, um crédito
adicional SUPLEMENTAR, na importância de R$ 658.718,37
(Seiscentos e cinqüenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e
trinta e sete centavos), conforme se especifica a seguir

(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO N° 3235/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por
Lei.
RESOLVE
Art.1º: Designar membros para comporem o Conselho
Municipal de Educação de Guarapuava, conforme determina a Lei
Municipal nº.1978/2011.
1)REPRESENTANTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL:
Titular: Elizabeth Maria Pacheco
Suplente: Ana Paula Werzel da Rocha

Art.2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
SUPLEMENTAR aberto no artigo anterior são resultante do
SUPERÁVIT da fonte de recursos nº 76 do exercício anterior
Art.3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 17
de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO Nº. 3237/2013

2)REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPA, DE
EDUCAÇÃO E CULTURA:
Titular: Doraci Senger Luy
Suplente: Daniela Buch Zavadski
3)REPRESENTANTE DOS CONSELHOS ESCOLARES DAS
ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO:
Suplente: Jussara de Fátima Abdala
4)REPRESENTANTE DOS DIRETORES DAS UNIDADES
ESCOLARES MUNICIPAIS DE ENSINO:
Suplente: Neuza de Jesus dos Santos Brachak
5 ) R E P R E S E N TA N T E D O S P R E S I D E N T E S D A S
ASSOCIAÇÕES DE PAIS E PROFESSORES DAS ESCOLAS
MUNICIPAIS:
Titular: Gilberto Iberê Abreu Andrade
Suplente: Paulo Sérgio de Oliveira

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização
contida no art. 6º da Lei nº 2076/2012 e na Lei nº 2108/2013
RESOLVE
Art.1º - Fica criado e aberto ao Orçamento do Município
de Guarapuava, para o exercício financeiro de 2013, um crédito
adicional ESPECIAL, conforme se especifica a seguir, na
importância de R$ 16.774,26 (Dezesseis Mil, setecentos e setenta
e quatro reais e vinte e seis centavos).

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
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Art.2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
ESPECIAL aberto no artigo anterior são resultante do SUPERÁVIT
da fonte de recursos nº 556 do exercício anterior
Art.3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração
DECRETO Nº. 3238/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme autorização
contida na Lei nº 2108/2013
RESOLVE
Art.1º - Ficam criadas as seguintes despesas e aberto ao
Orçamento do Município de Guarapuava, para o exercício
financeiro de 2013, através de crédito adicional ESPECIAL,
conforme se especifica a seguir, na importância de
R$1.303.000,00 (Um milhão, trezentos e três mil reais).

Boletim Oficial do Município - 05
DECRETO N° 3239/2013

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Designar a Senhora ROSELI HAIK VITORASSI,
nomeada pelo decreto nº. 2971/2013, para responder,
integralmente, como Secretária interina junto à Secretaria
Municipal de Assistência Social, enquanto se justificar a ausência
da Secretária titular ISABEL CRISTINA RAUEN SILVESTRI.
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 18
de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO N° 3240/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas
considerando a Emenda Constitucional nº. 70, de 29 de março de
2012 e atendendo ao contido no Processo nº. 42632-8/07, do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
RESOLVE
Art. 1° - Fica alterada, a partir de 29 de março de 2012, a
composição dos proventos de aposentadoria concedida através
do Decreto nº 1425/2007, a Servidora AUREA PACHECO DE
SIQUEIRA, para incluir a diferença resultante da aplicação da
Emenda Constitucional nº. 70/2012, passando para o valor de
R$317,61 (Trezentos e dezessete reais e sessenta e um
centavos).
Art. 2º - 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, retroagindo seus efeitos a 29 de março de 2012,
revogando o decreto nº. 2837/2012.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 16
de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Art.2º - Os recursos indicados para a cobertura do crédito
ESPECIAL aberto no artigo anterior são resultantes do EXCESSO
DE ARRECADAÇÃO da fonte de recursos nº 556 – SANEPAR
Compensação Financeira sobre o Meio Ambiente e ainda da fonte
de recursos livres – ICMS ecológico
Art.3º - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 18
de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANES JOSEFI
Secretário de Administração
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DECRETO N° 3241/2013

PORTARIA N° 233/2013

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
considerando a Emenda Constitucional nº.
70, de 29 de março de 2012 e atendendo
ao contido no Processo nº. 47137-7/05, do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

O Secretário Municipal de
Administração do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo §1º. do art. 228 da Lei Complementar
Municipal nº. 01/91
RESOLVE

RESOLVE
Art. 1° - Fica alterada, a partir de
29 de março de 2012, a composição dos
proventos de aposentadoria concedida
através do Decreto nº 1126/2005, a
Servidora ANILDE MAIER FERREIRA,
para incluir a diferença resultante da
aplicação da Emenda Constitucional nº.
70/2012, passando para o valor de
R$772.58 (Setecentos e setenta e dois
reais e cinqüenta e oito centavos).
Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 29 de março de
2012, revogando o decreto nº. 2765/2012.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 16 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO N° 3241/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
considerando a Emenda Constitucional nº.
70, de 29 de março de 2012 e atendendo
ao contido no Processo nº. 6767-9/08, do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
RESOLVE
Art. 1° - Fica alterada, a partir de
29 de março de 2012, a composição dos
proventos de aposentadoria concedida
através do Decreto nº 1513/2007, ao
Servidor JOÃO MARIA DE OLIVEIRA,
para incluir a diferença resultante da
aplicação da Emenda Constitucional nº.
70/2012, passando para o valor de
R$833,88 (oitocentos e trinta e três reais e
oitenta e oito centavos).
Art. 2º - Este Decreto entra em
vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 29 de março de
2012, revogando o decreto nº. 2783/2012.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 16 de junho de 2013.
(a) CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
(a) IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Art. 1º – Designar a partir de 18 de
Junho de 2013, a servidora DORACI
SINGER LUY, Professor de 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental, em substituição à
Servidora CLARILEI DAL POSSO
PANISSON, Técnico(a) em contabilidade,
como membro(a) da COMISSÃO,
responsável por conduzir o PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em
desfavor da servidora LUCILENE VIEIRA
DOS SANTOS BOGUCHEWSKI,
instaurada através da Portaria nº.
205/2013.
Art. 2º – A Comissão terá o prazo
de 90 (noventa) dias, a contar desta data,
para apresentação do relatório final.
Gabinete do Secretario Municipal
de Administração, em 18 de junho de
2013.
(a) IVANÊS JOSEFI
Secretário Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N.º 001/2013 –
TÉCNICA E PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa
prestadora de serviços de assessoria em
formação de índice FPM (Fundo de
Participação dos Municípios) e ICMS, nos
termos do Anexo I – Termo de Referência.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 200/2013.
CONTRATADA: MAURO S. KRINSKI &
CIA. LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 60.000,00(sessenta
mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 097/2013 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 097/2013 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de camisetas para
realização de campanhas. Secretaria
Municipal de Educação.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço Unitário por Lote, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto Municipal
n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das
08h00m do dia 25 de junho de 2013 às
12h00m do dia 05 de julho de 2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
09h00m do dia 05 de julho de 2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 09h00m do dia 05 de julho de
2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz.
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar –
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 36213000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 06/2013 –
FUNREBOM
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão n.º 06/2013 –
PRESENCIAL - FUNREBOM
OBJETO: aquisição de carroceria furgão
em alumínio para caminhão. Recursos:
Próprios -Taxa de Combate a Incêndio -

FUNREBOM. Secretaria Municipal de
Finanças.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto Municipal
n° 1168/2006.
DATA: dia 04 de julho de 2013
HORÁRIO: às 09h00m
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz.
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP:
85.010-290. Telefone (42) 3621-3000 –
r a m a l 3 11 0 , o u e - m a i l
prefeituradeguarapuava@hotmail.com de
segunda a sexta-feira das 13h00 às 17h00
horas.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 19/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 083/2013 – ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 083/2013 –
ELETRÔNICO.
OBJETO: Aquisição de material de
consumo – material de expediente.
Secretaria Municipal de Administração.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço Unitário por Lote, através da Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto Municipal
n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das
08h00m do dia 24 de junho de 2013 às
13h29m do dia 04 de julho de 2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
13h30m do dia 04 de julho de 2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 14h00m do dia 04 de julho de
2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz.
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP:
85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 –
ramal 3110, de segunda a sexta-feira das
13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

AVISO
PREGÃO N º 079/2013 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 079/2013 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de materiais e
medicamentos para campanha de castração
que será realizada pelo canil municipal.
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos:
VISA Vigilância Sanitária
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Global,
através da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das
08:00 horas do dia 24/06/13 às 13:29 horas
do dia 05/07/13.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13:30
horas do dia 05 de julho de 2013
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 14:00 do dia 05 de julho de
2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
N.º 001/2013
O Assessor Especial de Gabinete no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo
Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
os Decretos n.ºs 2925/2013 de 15/01/2013 e
2983/2013 de 29/01/2012, e com base no
“CAPUT” do Artigo 25, da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/02/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N.º 001/2013
OBJETO: Prestação de Serviços Postais.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
CONTRATO Nº : 003/2013
VALOR TOTAL: Valor estimado do presente
contrato é de R$400.000,00 (quatrocentos
mil reais).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: “CAPUT” do Artigo
25, da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/02/2013.
(a) ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
Assessor Especial de Gabinete
Departamento de Licitações e
Contratos.

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
AVISO
PREGÃO N º 99/2013 – PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 99/2013 –
PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de materiais para
manutenção, reforma e confecção de
manilhas, pontes e bocas de lobo –
Recursos Livres
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço –
Unitário por Lote
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto Municipal
n° 1168/2006.
DATA: 09 de julho de 2013.
HORÁRIO: 14h00min.
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP:
85.010-290. Telefone (42) 3621-3000 –
ramal 3110, de segunda a sexta-feira das
13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e
Contratos, localizado no 2º andar do Paço
Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná,
mediante fornecimento de mídia para
gravação (pen drive) ou por meio eletrônico
(
e
m
a
i
l
)
prefeituradeguarapuava@hotmail.com.br.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 19/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 020/2013 – PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 020/2013 –
PRESENCIAL.
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital
de Pregão, a contratação de empresa
especializada para operação de rádio
comunicador em Estação Permissionária
de Telecomunicações e Tráfego Aéreo EPTA, para operar no Aeródromo Tancredo
Thomaz de Faria. Secretaria Municipal de
Administração.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço Global
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto Municipal
n° 1168/2006.
DATA: 08 de julho de 2013.
HORÁRIO: 09h00m
LOCAL: Auditório da Prefeitura Municipal,
localizado no 1º andar do Paço Municipal, à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777– CEP
85.010-210, em Guarapuava, Estado do
Paraná.
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PREGOEIRO: Denise Caroline Pinto
Bahls.
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP:
85.010-210. Telefone (42) 3621-3000 –
r a m a l 3 11 0 , o u e - m a i l
prefeituradeguarapuava@hotmail.com de
segunda a sexta-feira das 13h00 às 17h00
horas.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 217/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 250/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente
contrato a aquisição de materiais de
laboratório. Recurso: FAE – Fração
Ambulatorial Especializada. Secretaria
Municipal de Saúde.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 084/2013.
CONTRATADA: C.R. TEDARDI & CIA.
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 46.341,66(quarenta e
seis mil trezentos e quarenta e um reais e
sessenta e seis centavos).
VIGÊNCIA: Até 31/12/2013.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 217/2013
OBJETO: Locação de Imóvel situado na
Rua Pedro Alves, n.º 207, Centro, para
abrigar a Secretaria de Políticas Públicas
para Mulher. Recursos: Livre – Exercício.
Secretaria Municipal de Administração.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATADA: P. SILVESTRE & CIA.
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 21.600,00 (vinte e um
mil e seiscentos reais).
CONTRATO n.°: 087/2013
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 250/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente
contrato a aquisição de materiais de
laboratório. Recurso: FAE – Fração
Ambulatorial Especializada. Secretaria
Municipal de Saúde.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 083/2013.
CONTRATADA: SULTEC PRODUTOS E
SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 47.049,30(quarenta e
sete mil quarenta e nove reais e trinta
centavos).
VIGÊNCIA: Até 31/12/2013.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 250/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente
contrato a aquisição de materiais de
laboratório. Recurso: FAE – Fração
Ambulatorial Especializada. Secretaria
Municipal de Saúde.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 082/2013.
CONTRATADA: J. R. EHLKE & CIA. LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 2.082,00(dois mil
oitenta e dois reais).
VIGÊNCIA: Até 31/12/2013.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 128/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 128/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na
Rua Cinco de Outubro n.º 392, Bairro
Santana, para abrigar o funcionamento da
Pré – Escola Municipal Princesinha.
Recurso: 40% FUNDEB – Exercício.
Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATADA: MITRA DIOCESANA DE
GUARAPUAVA.
VALOR TOTAL: R$ 32.400,00 (trinta e dois
mil e quatrocentos reais).
CONTRATO n.°: 092/2013
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 155/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 155/2013
OBJETO: Locação de Imóvel situado na
Rua Saturnino Varela, n.º 772, Bairro Vila
Planalto, para o funcionamento do PETI
(Programa de Erradiação do Trabalho
Infantil). Recursos: Livre – Exercício.
Secretaria Municipal de Assistência
Social.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
C O N T R ATA D A : E V I D Ê N C I A
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 8.400,00 (oito mil e
quatrocentos reais).
CONTRATO n.°: 078/2013
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 129/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 129/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na
Rua Cinco de Outubro, n. 1.338, bairro
Centro, para abrigar as instalações do
Programa de Atendimento Psicossocial
mantido pelo Município. Recurso: próprios
- Exercício. Secretaria Municipal de
Saúde.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
C O N T R ATA D A : G A S PA R Z I N H O
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 15.625,93 (quinze mil
e seiscentos e vinte e cinco reais e noventa
e três centavos).
CONTRATO n.°: 086/2013
PRAZO: 06 (seis) meses.
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FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 267/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, Incisos IV da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem
como no parecer da Procuradoria do
Município, RATIFICA a Dispensa de
Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 267/2013
OBJETO: Aquisição de medicamentos
para a paciente em tratamento médico
Julia Pereira Cortes. Recursos: FAE –
Fração de Atendimento Especializado.
Secretaria Municipal de Saúde.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 107/2013.
CONTRATADA: FARMACIA 3000 LTDA
EPP.
VALOR TOTAL: R$ 1.277,44 (um mil
duzentos e setenta e sete reais e quarenta
e quatro centavos).
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 12/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
ERRATA DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 02/2013 FUNREBOM
1. No Boletim Oficial do Município nº 850:
I - Onde se lê:
“PREGÃO Nº 02/2013 – ELETRÔNICOFUNREBOM
Sistema de Registro de Preço
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete
torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 02/2013 –
ELETRÔNICO – Sistema de Registro de
Preço
OBJETO: Tem por objeto o presente edital
a aquisição de gêneros alimentícios.
Recursos: Próprios -Taxa de Combate a
Incêndio - FUNREBOM. Secretaria
Municipal de Finanças.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por
lote, através da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das
09h00m do dia 13 de junho de 2013 às
08h29m do dia de 01 de julho de 2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
08h45m do dia 01 de julho de 2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
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PREÇOS: às 09h00m do dia 01 de julho de
2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
P R E G O E I R O : L a ff i t e G u i m a r ã e s
Rodrigues.
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP:
85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 –
ramal 3110, de segunda a sexta-feira das
13h00m às 17h00m.”
Leia-se:
“AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 02/2013 –
FUNREBOM
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão n.º 02/2013 –
PRESENCIAL – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇO
O B J E TO : a q u i s i ç ã o d e g ê n e r o s
alimentícios. Recursos: Próprios -Taxa de
Combate a Incêndio - FUNREBOM.
Secretaria Municipal de Finanças.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto
Municipal n° 1168/2006.
DATA: dia 05 de agosto de 2013
HORÁRIO: às 09h00m
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
P R E G O E I R O : L a ff i t e G u i m a r ã e s
Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP:
85.010-290. Telefone (42) 3621-3000 –
r a m a l 3 11 0 , o u e - m a i l
prefeituradeguarapuava@hotmail.com de
segunda a sexta-feira das 13h00 às 17h00
horas.
Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília
(DF).”
DATA DA ASSINATURA: 05/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 272/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 12/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 272/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado a
Rua Guaicurus, n.º 763, bairro Vila Carli,
para abrigar o funcionamento do
Programa Mais Educação da Escola
Domingos Sávio. Recurso: FUNDEB 40%
- Exercício . Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
C O N T R ATA D A : I N S P E T O R I A
SALESIANA SÃO PIO X.
VALOR TOTAL: R$ 138.000,00 (cento e
trinta e oito mil reais).
CONTRATO n.°: 108/2013
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 12/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 013/2013 – PRESENCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 015/2013
C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
GUARAPUAVA
C O N T R ATA D A : M O R A D A N O VA
C O M É R C I O D E M AT E R I A I S D E
CONSTRUÇÃO LTDA EPP.
OBJETO: Aquisição de materiais e
equipamentos para prestação de serviços
de manutenção. Secretaria Municipal de
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
Recurso: Ordinário Livre.
VALOR TOTAL: R$23.452,50 (vinte e três
mil quatrocentos e cinqüenta e dois reais e
cinqüenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ACESSO A ATA:
www.guarapuava.pr.gov.br
DATA DA ASSINATURA: 29/05/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 273/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 273/2013
OBJETO: Contratação de empresa para
realização de transporte escolar de alunos
do Ensino Médio e Técnico, das Colônias
Vi t ó r i a , S o c o r r o , J o r d ã o z i n h o e
Samambaia para o Colégio Estadual Ana
Vanda Bassaro, Colégio Estadual
Francisco Carneiro Martins e CEEBEJA,
no período noturno, a fim de atender a
Rota n.° 218.
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C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 122/2013.
C O N T R ATA D A : B E L O S U L
TRANSPORTES LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 29.880,00 (vinte e
nove mil e oitocentos e oitenta reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias letivos.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 15/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 277/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 274/2013
OBJETO: Contratação de empresa para
realização de transporte escolar de alunos
matriculados no CEEBEJA – Centro
Estadual de Educação Básica do Jovem e
Adulto e dos alunos da APAE, da Escola
Anne Sulivam, nos períodos, matutino e
noturno a fim de atender a Rota n.° 277.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 128/2013.
CONTRATADA: ALVES BATISTA & CIA
LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 22.410,00 (vinte dois
mil, quatrocentos e dez reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias letivos.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 17/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 276/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 276/2013
OBJETO: Contratação de empresa para
realização de transporte escolar de alunos
da APADEVI (Associação de Pais dos
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Deficientes Visuais), no período matutino e
vespertino, a fim de atender a Rota n.° 386.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 121/2013.
CONTRATADA: DAMAZIO E CIA LTDA
ME.
VALOR TOTAL: R$ 17.010,00 (dezessete
mil e dez reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias letivos.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 15/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 277/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 15/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 277/2013
OBJETO: Contratação de empresa para
realização de transporte escolar de alunos
com necessidades especiais para os
Colégios Estaduais Antonio Tupy Pinheiro,
Francisco Carneiro Martins, Professor
Amarílio e CEEBEJA – Centro Estadual de
Educação Básica do Jovem e Adulto, nos
períodos, matutino e vespertino a fim de
atender a Rota n.° 359B.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATO Nº: 123/2013.
CONTRATADA: ROSELI DAS GRAÇAS
FERREIRA RIBAS & CIA LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 17.532,00 (dezessete
mil, quinhentos e trinta e dois reais).
PRAZO: 90 (noventa) dias letivos.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 15/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 234/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 234/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua
Marechal Floriano Peixoto, n° 1.399, bairro
Centro, para abrigar o funcionamento do
Centro de Artes e Criatividade Iracema
Trinco Ribeiro, pelo período de 09 (nove)
meses. Recurso: livres - Exercício.
Secretaria Municipal de Educação e Cultural.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATADA: J. LOSSO ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 28.854,00 (vinte e oito
mil oitocentos e cinquenta e quatro
centavos).
CONTRATO n.°: 077/2013
PRAZO: 09 (nove) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 321/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo
Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
os Decretos n.ºs 2925/2013 de 15/01/2013 e
2983/2013 de 29/01/2013, e com base no
Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como no parecer da
Procuradoria do Município, RATIFICA a
Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 321/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na rua
Xavier da Silva, n° 1931, Centro, para abrigar
as instalações do Conselho Municipal de
Educação e Conselho Municipal do
FUNDEB, pelo período de 09 (nove) meses.
Recurso: FUNDEB 40% - Exercício.
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
CONTRATADA: ESCALADA IMOBILIÁRIA
E EMPREENDIMENTOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 5.130,00 (cinco mil e
cento e trinta reais).
CONTRATO n.°: 147/2013
PRAZO: 09 (nove) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/05/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 122/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo
Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme
os Decretos n.ºs 2925/2013 de 15/01/2013 e
2983/2013 de 29/01/2013, e com base no
Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como no parecer da
Procuradoria do Município, RATIFICA a
Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
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EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 122/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na
rua XV de Novembro, n° 3.430, sala 302,
bairro Centro, para abrigar as instalações
da Delegacia de Serviço Militar, pelo
período de 12 (doze) meses. Recurso:
próprios - Exercício. Secretaria Municipal
de Administração.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
C O N T R ATA D A : G A S PA R Z I N H O
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 9.883,56 (nove mil
oitocentos e trinta e três reais e cinquenta
e seis centavos).
CONTRATO n.°: 089/2013
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 121/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 121/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na
Rua Saldanha Marinho, n° 2.837, bairro
Centro, para abrigar as divisões
administrativas do PROCON de
Guarapuava, pelo período de 12 (doze)
meses. Recurso: próprios - Exercício.
Secretaria Municipal de Administração.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
C O N T R ATA D A : G A S PA R Z I N H O
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 22.267,08 (vinte e
dois mil duzentos e sessenta e sete reais e
oito centavos).
CONTRATO n.°: 088/2013
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 213/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
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parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 213/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na
rua Saldanha Marinho, n° 1.336, Esquina
com Senador Pinheiro Machado, bairro
Centro, para abrigar as instalações da
Casa do Artesão, pelo período de 12
(doze) meses. Recurso: próprios Exercício. Secretaria Municipal de
Indústria e Comércio e Turismo.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
C O N T R ATA D A : G A S PA R Z I N H O
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 21.600,00 (vinte e um
mil e seiscentos reais).
CONTRATO n.°: 090/2013
PRAZO: 12 (doze) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.º 125/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013, e
com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 125/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na
Rua Barão do Rio Branco, n° 368, bairro
Centro, para abrigar as instalações do
Programa de Atendimento a Saúde Mental
da Secretaria Municipal de Saúde, pelo
período de 06 (seis) meses. Recurso:
próprios - Exercício. Secretaria Municipal
de Saúde.
C O N T R ATA N T E : M u n i c í p i o d e
Guarapuava.
C O N T R ATA D A : G A S PA R Z I N H O
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 10.452,00 (dez mil
quatrocentos e cinquenta e dois reais).
CONTRATO n.°: 085/2013
PRAZO: 06 (seis) meses.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO: 01/04/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 034/2013
O procedimento licitatório em epígrafe
resta ANULADO, com fulcro no artigo 49
da Lei Federal n.º 8.666/93, ante a
presença de vícios editalícios.
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 98/2013 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 98/2013 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de material de
divulgação (IMPRESSOS) para
campanhas da Secretaria Municipal de
Assistência Social, Recursos
PFMC/Governo Federal.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço Global, através da Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto
Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até
as 13h:30min do dia 08 de julho.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
14h:00min do dia 08 de julho de 2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 14h:01min do dia 08 de julho
de 2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
P R E G O E I R O : L a ff i t e G u i m a r ã e s
Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar –
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 36213000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília
(DF).
DATA DA ASSINATURA: 17/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 102/2013 – PRESENCIAL.
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão n.º 102/2013 –
PRESENCIAL.
OBJETO: O presente Edital de Pregão
tem por objeto a contratação de empresa
especializada na manutenção de
computadores. Secretaria Municipal de
Administração. Recursos Ordinários
Livres.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto
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Municipal n° 1168/2006.
DATA: 05 de julho de 2013.
HORÁRIO: 15h00m.
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRA: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP:
85.010-290. Telefone (42) 3621-3000 –
r a m a l 3 11 0 , o u e - m a i l
prefeituradeguarapuava@hotmail.com de
segunda a sexta-feira das 13h00 às 17h00
horas.
Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília
(DF).
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 70/2013 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 70/2013 PRESENCIAL
OBJETO: O presente Edital de Pregão
Presencial tem por objeto a locação de
retro escavadeira, rolo compactador e
caminhão trucado com caçamba para
manutenção de 90Km de ruas sem
pavimento na sede do Município de
Guarapuava.Recursos: Ordinários
(Livres) Exercício. Secretaria Municipal de
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e suas
alterações posteriores e Decreto
Municipal n° 1168/2006.
DATA: 27 de junho de 2013.
HORÁRIO: 14h00m
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Denise Carolini Pinto Bahls
INFORMAÇÕES: Departamento de
licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep:
85.010-290. Telefone (42) 3621-3000 –
ramal 3110, de segunda a sexta-feira das
13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e
Contratos, localizado no 2º andar do Paço
Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná,
mediante fornecimento de mídia para
gravação (pen drive) ou por meio
e l e t r ô n i c o
( e - m a i l )
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília
(DF).
DATA DA ASSINATURA: 27/05/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
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AVISO
PREGÃO Nº 103/2013 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Assessor Especial de Gabinete torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 103/2013 –
ELETRÔNICO.
OBJETO: O presente Edital de Pregão tem
por objeto a Contratação de empresa
especializada na confecção de grades em
ferro e no fornecimento e execução de
divisórias leves eucatex – eucaplac c/ perfis
em aço esmaltado e 25 (vinte e cinco) portas
completas.Recursos: 5% sobre
Transferências Constitucionais e 40%
FUNDEB. Secretaria Municipal de Educação
e Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote,
através da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das
09h00m do dia 25 de junho de 2013 às
09h29m do dia 5 de julho de 2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 05 de
julho de 2013
HORÁRIO: 09h30m.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR
LANCES: às 10h00m do dia 07 de julho de
2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
PREGOEIRA: Karolini Tokarski
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO N º 100/2013 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através
do Assessor Especial de Gabinete,
devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 100/2013 –
ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de material para
manutenção das Escolas, Vila Palmira, União
Brasileira e Programa Mais Educação Hipólita
Nunes de Oliveira – Recursos 5% Transf.
Constitucional e 40% FUNDEB.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Global,
através da Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02
Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até as
08h:30min do dia 09 de julho de 2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09:00 do
dia 09 de julho de 2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 09:01 do dia 09 de julho de
2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Lafite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro
Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de
segunda a sexta-feira das 13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 19/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013

Ano XIX - Nº 856

AVISO DE PRORROGAÇÃO
ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI, Assessor Especial de
Gabinete, no uso de suas atribuições que lhe são inerentes
COMUNICA: Que fica prorrogado a data da Chamada Pública n.º
01/2013, que foi publicada no Boletim Oficial do Município nº 853,
pág. 11, o qual tem por objeto aquisição de GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO
EMPREENDEDOR RURAL PARA A MERENDA ESCOLAR
MUNICIPAL, para o dia 25 de julho de 2013 às 09h00m.
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
AVISO
PREGÃO Nº 101/2013 – Presencial
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 101/2013 – Presencial – SISTEMA
REGISTRO DE PREÇOS.
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de
materiais permanente devido instalação de UPA – Unidade de
Conservação. Secretaria Municipal de Saúde. Recurso: UPAUnidade de Pronto Atendimento. Também tem por objeto
aquisição de materiais diversos para confecção de brinquedos.
Secretaria Municipal de Esportes e Recreação. Recursos
Próprios. Ambas de Recurso Livre.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
DATA: 09 de julho de 2013.
HORÁRIO: 09h00m
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito à
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira
das 13h às 17h00m.
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2013.
(a) Roberto de Almeida Gemignani
Assessor Especial de Gabinete.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 064/2013
PROCESSO Nº. 496/2013
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeado pela Portaria nº.
009/2013 torna público para o conhecimento dos interessados, o
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia
à “a aquisição de água mineral. Secretaria Municipal de Educação
- Recurso FUNDEB 5% sobre transferências constitucionais e
Secretaria de Saúde – Recurso Atenção Básica.”, marcada para
20.06.2013 às 14h00m:
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2013.
(a) DENISE CAROLINE PINTO BAHLS
Pregoeira Oficial do Município.
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SECRETARIA DE ESPORTE
CONVÊNIO Nº 001/2013
Termo de Convênio que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e
a FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JIU
JITSU BRASILEIRO.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA,
pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ nº. 76.178.037/0001-76, com
sede e Prefeitura situada na Rua
Brigadeiro Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
FILHO, adiante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a FEDERAÇÃO
PA R A N A E N S E D E J I U J I T S U
BRASILEIRO, inscrita no CNPJ nº.
15.392.543/0001-79, com sede na Rua
Santa Catarina, nº. 33, Bairro Água Verde,
na cidade de Curitiba/PR, neste ato
representada pelo Presidente
SEBASTIAN AUGUSTO LALLI, portador
da Cédula de Identidade nº. 2.393.699-2,
inscrito no CPF 003.431.389-30, adianta
denominada ENTIDADE, os quais
resolvem celebrar o presente CONVÊNIO,
mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem por objeto
difundir no MUNICÍPIO a modalidade
esportiva cuja ENTIDADE é a
representante, no intuito de estimular aos
já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou adesão
à referida modalidade esportiva, ao
desenvolvimento de atletas, e, além disso,
propiciar a participação em disputas e
campeonatos existentes, cuja
transferência de recursos somente poderá
ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a)Realização de eventos
esportivos e de lazer (campeonatos,
torneios, treinos) junto à comunidade
guarapuavana;
b)Pagamento de inscrições,
anuidade, transferência e despesas de
atletas, passagens (terrestres e aéreas),
material esportivo e de expediente,
arbitragem, alimentação, transporte,
hospedagem, combustível,
medicamentos, por ocasião de
participação de Campeonatos, Torneios e
Jogos Oficiais;
c)Efetuar pagamento de Técnicos
Esportivos para as Seleções e Escolinhas
Municipais desde que possua objeto ou
programa especifico;
Parágrafo Único - O plano de aplicação a
que se refere o objeto deste termo passa a
fazer parte integrante do mesmo,
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento do
objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil reais),
repassados mensalmente, até o 10º
(décimo) dia útil de cada mês subseqüente
ao vencido, sendo (08) oito parcelas de R$
1.500,00 (Hum e Quinhentos reais).
§1º – A parcela remuneratória especificada
nesta Cláusula, deverá ser repassada
Federação Paranaense de Jiu-Jitsu
Brasileiro através de depósito na Conta
13001774-1, Agência 4257, Banco
Santander em Curitiba – Paraná.
§2º - Os recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO, enquanto não empregados
na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência a partir da
data de assinatura do convênio à 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data de assinatura por ambas as partes,
podendo ser prorrogado por igual período,
ou rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se
assim deliberar o MUNICÍPIO, por sua
própria conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato
serão atendidas por conta da dotação
Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00 –
Subvenções Sociais – conforme plano de
aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente dos recursos recebidos ao
MUNICÍPIO, incluindo as
INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS –
SIT, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e nas
Normativas 61 e 68/2012 do TCE/PR,
devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos os
documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com a
legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha de
pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).

§2º - A liberação da parcela subseqüente
do Convênio fica condicionada a análise
prévia da prestação de contas do mês
anterior que, após o parecer favorável,
será imediatamente efetuado o repasse
que é de direito.
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o Município de Guarapuava
a u t o r i z a d o a f i s c a l i z a r, s o l i c i t a r
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação dos
recursos está sendo efetuada de forma
correta, através de visitas e emissão de
relatórios que comprovem a execução da
aplicação dos recursos e transmissão das
informações no SIT. Representado por seu
fiscal nomeado Sr. Alexandre Von
Hoonholtz Danziato, R.G.: 1.907.020-4 e
C.P.F.: 320.192.709-00, Matrícula 51039.
CLÁUSULA SÉTIMA
RESPONSABILIDADES

–

DAS

O MUNICÍPIO não possui qualquer
responsabilidade com a contratação de
pessoal, funcionários, técnicos, atletas,
árbitros, no que se refere à eventuais
débitos ou demandas trabalhistas,
previdenciárias, ou outra relacionada,
além de estar isento de qualquer espécie
de responsabilidade civil, criminal ou
qualquer outra que possa ser existente em
decorrência do presente Convênio, seja
com atletas ou quaisquer pessoas, visto
que é efetuado com o objetivo de apoiar e
difundir os benefícios da modalidade
esportiva a que a ENTIDADE é
representante.
CLÁUSULA
DOCUMENTOS

O I TAVA

–

DOS

Para a formalização deste Convênio
deverá a ENTIDADE apresentar todos os
documentos que expressem seus
elementos constitutivos e de
representatividade, que constem a
qualificação da ENTIDADE e de seu
representante legal, bem como quaisquer
outros que forem solicitados pelo
MUNICÍPIO, em qualquer tempo, sob
pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Convênio poderá ser rescindido
automaticamente, independente de
formalização de instrumento, no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas
Cláusulas, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em
finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
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b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Convênio por parte
da ENTIDADE importará na suspensão
dos repasses de verbas e/ou devolução
dos valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, bem
como impedirá, ainda, o recebimento de
outras verbas repassadas pelo Município
de Guarapuava.
CLÁUSULA DÉCIMA –
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

DA

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE
ao MUNICÍPIO, de eventual saldo de
recursos, na data de encerramento,
denúncia ou rescisão deste Convênio,
conforme abaixo discriminado:
a)Efetuar em nome do
MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou
a devolução de valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente
atualizados monetariamente de
conformidade com a Portaria nº 453/94 do
Tribunal de Contas, acrescidos de juros de
mora calculados conforme preconizado na
Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de
1967;
b)Para proceder a devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitado
orientações ao Departamento Financeiro
junto à Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE deverá
restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data
do recebimento, acrescido dos juros
legais, na forma da legislação aplicável,
nas seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam
o presente Termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas
abaixo assinadas, para que produzam
seus jurídicos e legais efeitos.
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Guarapuava, 27 de maio de 2013.
(a) PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
(a) FEDERAÇÃO PARANAENSE DE
JIU JITSU BRASILEIRO
Sebastian Augusto Lalli
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:
CPF:
CONVÊNIO Nº 003/2013
Termo de Convênio que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e
a A S S O C I A Ç Ã O G U A R A P U AVA
FUTSAL FEMININO.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA,
pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ nº. 76.178.037/0001-76, com
sede e Prefeitura situada na Rua
Brigadeiro Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
FILHO, adiante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a ASSOCIAÇÃO
GUARAPUAVA FUTSAL FEMININO,
inscrita no CNPJ nº. 07.928.311/0001-64,
com sede na Rua Brigadeiro Rocha, s/n
B a i r r o Tr i a n o n , n a c i d a d e d e
Guarapuava/PR, neste ato representada
pelo Presidente SERGIO LEOCÁDIO
MIRANDA, portador da Cédula de
Identidade nº. 3.147.981-9, inscrito no
CPF 372.621.579-49, adiante
denominada ENTIDADE, os quais
resolvem celebrar o presente CONVÊNIO,
mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
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torneios, treinos) junto à comunidade
guarapuavana;
b)Pagamento de inscrições,
anuidade, transferência e despesas de
atletas, passagens (terrestres e aéreas),
material esportivo e de expediente,
arbitragem, alimentação, transporte,
hospedagem, combustível,
medicamentos, por ocasião de
participação de Campeonatos, Torneios e
Jogos Oficiais;
c)Efetuar pagamento de Técnicos
Esportivos para as Seleções e Escolinhas
Municipais desde que possua objeto ou
programa especifico;
Parágrafo Único - O plano de aplicação a
que se refere o objeto deste termo passa a
fazer parte integrante do mesmo,
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento do
objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de R$ 48.800,00 (Quarenta e oito mil
e oitocentos reais), repassado
mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil de
cada mês subsequente ao vencido, sendo
(08) parcelas de R$ 6.100,00 (Seis mil e
cem reais).
§1º – A parcela remuneratória especificada
nesta Cláusula, deverá ser repassada
para a Associação Guarapuava Futsal
Feminino através da Conta 4716103-5,
Agência 0600, Banco Santander em
Guarapuava – Paraná.
§2º - Os recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO, enquanto não empregados
na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência a partir da
data de assinatura do convênio à 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data de assinatura por ambas as partes,
podendo ser prorrogado por igual período,
ou rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se
assim deliberar o MUNICÍPIO, por sua
própria conveniência.

O presente CONVÊNIO tem por objeto
difundir no MUNICÍPIO a modalidade
esportiva cuja ENTIDADE é a
representante, no intuito de estimular aos
já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou adesão
à referida modalidade esportiva, ao
desenvolvimento de atletas, e, além disso,
propiciar a participação em disputas e
campeonatos existentes, cuja
transferência de recursos somente poderá
ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:

As despesas oriundas deste contrato
serão atendidas por conta da dotação
Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00 –
Subvenções Sociais – conforme plano de
aplicação.

a)Realização de eventos
esportivos e de lazer (campeonatos,

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS

C L Á U S U L A Q U A R TA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente dos recursos recebidos ao
MUNICÍPIO, incluindo as
INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS –
SIT, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e nas
Normativas 61 e 68/2012 do TCE/PR,
devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos os
documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com a
legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha de
pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela subseqüente
do Convênio fica condicionada a análise
prévia da prestação de contas do mês
anterior que, após o parecer favorável,
será imediatamente efetuado o repasse
que é de direito.
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o Município de Guarapuava
a u t o r i z a d o a f i s c a l i z a r, s o l i c i t a r
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação dos
recursos está sendo efetuada de forma
correta, através de visitas e emissão de
relatórios que comprovem a execução da
aplicação dos recursos e transmissão das
informações no SIT. Representado por seu
fiscal nomeado Sr. Alexandre Von
Hoonholtz Danziato, R.G.: 1.907.020-4 e
C.P.F.: 320.192.709-00, Matrícula 51039.
CLÁUSULA SÉTIMA
RESPONSABILIDADES

–

DAS

O MUNICÍPIO não possui qualquer
responsabilidade com a contratação de
pessoal, funcionários, técnicos, atletas,
árbitros, no que se refere à eventuais
débitos ou demandas trabalhistas,
previdenciárias, ou outra relacionada,
além de estar isento de qualquer espécie
de responsabilidade civil, criminal ou
qualquer outra que possa ser existente em
decorrência do presente Convênio, seja
com atletas ou quaisquer pessoas, visto
que é efetuado com o objetivo de apoiar e
difundir os benefícios da modalidade
esportiva a que a ENTIDADE é
representante.
CLÁUSULA
DOCUMENTOS

O I TAVA

–

DOS

Para a formalização deste Convênio
deverá a ENTIDADE apresentar todos os
documentos que expressem seus
elementos constitutivos e de
representatividade, que constem a
qualificação da ENTIDADE e de seu
representante legal, bem como quaisquer
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outros que forem solicitados pelo
MUNICÍPIO, em qualquer tempo, sob
pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Convênio poderá ser rescindido
automaticamente, independente de
formalização de instrumento, no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas
Cláusulas, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:

Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.

a) Quando os recursos forem utilizados em
finalidade diversa da estabelecida no
Termo;

E, por estarem de comum acordo, firmam o
presente Termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas
abaixo assinadas, para que produzam
seus jurídicos e legais efeitos.

b) A não execução do objeto conveniado

Guarapuava, 28 de maio de 2013.

c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Convênio por parte
da ENTIDADE importará na suspensão
dos repasses de verbas e/ou devolução
dos valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, bem
como impedirá, ainda, o recebimento de
outras verbas repassadas pelo Município
de Guarapuava.
CLÁUSULA DÉCIMA –
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

DA

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE
ao MUNICÍPIO, de eventual saldo de
recursos, na data de encerramento,
denúncia ou rescisão deste Convênio,
conforme abaixo discriminado:
a)Efetuar em nome do
MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou
a devolução de valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente
atualizados monetariamente de
conformidade com a Portaria nº 453/94 do
Tribunal de Contas, acrescidos de juros de
mora calculados conforme preconizado na
Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de
1967;
b)Para proceder a devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitado
orientações ao Departamento Financeiro
junto à Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE deverá
restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data
do recebimento, acrescido dos juros
legais, na forma da legislação aplicável,
nas seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do

(a) PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
(a) ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA
FUTSAL FEMININO
Sérgio Leocádio Miranda
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:
CPF:
CONVÊNIO Nº 004/2013
Termo de Convênio que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e
a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA DE
BASQUETEBOL.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA,
pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ nº. 76.178.037/0001-76, com
sede e Prefeitura situada na Rua
Brigadeiro Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
FILHO, adiante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a ASSOCIAÇÃO
GUARAPUAVA DE BASQUETEBOL,
inscrita no CNPJ nº. 10.574.954/0001-61,
com sede na Rua Brigadeiro Rocha, s/n
B a i r r o Tr i a n o n , n a c i d a d e d e
Guarapuava/PR, neste ato representada
p e l o P r e s i d e n t e C H A R L LY N S O N
WILSON CORDEIRO, portador da Cédula
de Identidade nº. 8.119.967-1, inscrito no
CPF 047.244.759-94, adianta
denominada ENTIDADE, os quais
resolvem celebrar o presente CONVÊNIO,
mediante as cláusulas e condições a
seguir estabelecidas:

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

finalidade diversa da proposta, ou se
assim deliberar o MUNICÍPIO, por sua
própria conveniência.

O presente CONVÊNIO tem por objeto
difundir no MUNICÍPIO a modalidade
esportiva cuja ENTIDADE é a
representante, no intuito de estimular aos
já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou adesão
à referida modalidade esportiva, ao
desenvolvimento de atletas, e, além disso,
propiciar a participação em disputas e
campeonatos existentes, cuja
transferência de recursos somente poderá
ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a)Realização de eventos
esportivos e de lazer (campeonatos,
torneios, treinos) junto à comunidade
guarapuavana;
b)Pagamento de inscrições,
anuidade, transferência e despesas de
atletas, passagens (terrestres e aéreas),
material esportivo e de expediente,
arbitragem, alimentação, transporte,
hospedagem, combustível,
medicamentos, por ocasião de
participação de Campeonatos, Torneios e
Jogos Oficiais;
c)Efetuar pagamento de Técnicos
Esportivos para as Seleções e Escolinhas
Municipais desde que possua objeto ou
programa especifico;
Parágrafo Único - O plano de aplicação a
que se refere o objeto deste termo passa a
fazer parte integrante do mesmo,
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento do
objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil
reais), repassado mensalmente, até o 10º
(décimo) dia útil de cada mês subseqüente
ao vencido, sendo (08) oito parcelas de R$
3.000,00 (Três mil reais).
§1º – A parcela remuneratória especificada
nesta Cláusula, deverá ser repassada por
deverá ser repassada por ordem de
pagamento para a Associação
Guarapuava de Basquetebol.
§2º - Os recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO, enquanto não empregados
na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência a partir da
data de assinatura do convênio à 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data de assinatura por ambas as partes,
podendo ser prorrogado por igual período,
ou rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
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C L Á U S U L A Q U A R TA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato
serão atendidas por conta da dotação
Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00 –
Subvenções Sociais – conforme plano de
aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente dos recursos recebidos ao
MUNICÍPIO, incluindo as
INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS –
SIT, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e nas
Normativas 61 e 68/2012 do TCE/PR,
devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos os
documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com a
legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha de
pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).

decorrência do presente Convênio, seja
com atletas ou quaisquer pessoas, visto
que é efetuado com o objetivo de apoiar e
difundir os benefícios da modalidade
esportiva a que a ENTIDADE é
representante.
CLÁUSULA
DOCUMENTOS

O I TAVA

–

DOS

Para a formalização deste Convênio
deverá a ENTIDADE apresentar todos os
documentos que expressem seus
elementos constitutivos e de
representatividade, que constem a
qualificação da ENTIDADE e de seu
representante legal, bem como quaisquer
outros que forem solicitados pelo
MUNICÍPIO, em qualquer tempo, sob
pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Convênio poderá ser rescindido
automaticamente, independente de
formalização de instrumento, no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas
Cláusulas, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em
finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado

§2º - A liberação da parcela subseqüente
do Convênio fica condicionada a análise
prévia da prestação de contas do mês
anterior que, após o parecer favorável,
será imediatamente efetuado o repasse
que é de direito.
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o Município de Guarapuava
a u t o r i z a d o a f i s c a l i z a r, s o l i c i t a r
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação dos
recursos está sendo efetuada de forma
correta, através de visitas e emissão de
relatórios que comprovem a execução da
aplicação dos recursos e transmissão das
informações no SIT. Representado por seu
fiscal nomeado Sr. Alexandre Von
Hoonholtz Danziato, R.G.: 1.907.020-4 e
C.P.F.: 320.192.709-00, Matrícula 51039.
CLÁUSULA SÉTIMA
RESPONSABILIDADES

–

DAS

O MUNICÍPIO não possui qualquer
responsabilidade com a contratação de
pessoal, funcionários, técnicos, atletas,
árbitros, no que se refere à eventuais
débitos ou demandas trabalhistas,
previdenciárias, ou outra relacionada,
além de estar isento de qualquer espécie
de responsabilidade civil, criminal ou
qualquer outra que possa ser existente em

c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Convênio por parte
da ENTIDADE importará na suspensão
dos repasses de verbas e/ou devolução
dos valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, bem
como impedirá, ainda, o recebimento de
outras verbas repassadas pelo Município
de Guarapuava.
CLÁUSULA DÉCIMA –
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

DA

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE
ao MUNICÍPIO, de eventual saldo de
recursos, na data de encerramento,
denúncia ou rescisão deste Convênio,
conforme abaixo discriminado:
a)Efetuar em nome do
MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou
a devolução de valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente
atualizados monetariamente de
conformidade com a Portaria nº 453/94 do
Tribunal de Contas, acrescidos de juros de
mora calculados conforme preconizado na
Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de
1967;
b)Para proceder a devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
financeiros) deverá ser solicitado
orientações ao Departamento Financeiro
junto à Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE deverá
restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data
do recebimento, acrescido dos juros
legais, na forma da legislação aplicável,
nas seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam
o presente Termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas
abaixo assinadas, para que produzam
seus jurídicos e legais efeitos.
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AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI
FILHO, adiante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a ASSOCIAÇÃO DOS
CORREDORES DE RUA DE
GUARAPUAVA inscrita no CNPJ nº.
09.645.058/0001-67, com sede na Rua
Nagib Fagundes Schier, 603 – Bairro
Santana na cidade de Guarapuava/PR,
neste ato representada por MARCOS
ROBERTO DE ALBUQUERQUE,
portador da Cédula de Identidade nº.
7.542.026-9, inscrito no CPF 004.153.49990, adiante denominada ENTIDADE, os
quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem por objeto
difundir no MUNICÍPIO a modalidade
esportiva cuja ENTIDADE é a
representante, no intuito de estimular aos
já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou adesão
à referida modalidade esportiva, ao
desenvolvimento de atletas, e, além disso,
propiciar a participação em disputas e
campeonatos existentes, cuja
transferência de recursos somente poderá
ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a)Realização de eventos
esportivos e de lazer (campeonatos,
torneios, treinos) junto à comunidade
guarapuavana;

Guarapuava,28 de maio de 2013.
(a) PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
(a) ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA DE
BASQUETEBOL
Charllynson Wilson Cordeiro
Testemunhas:

b)Pagamento de inscrições,
anuidade, transferência e despesas de
atletas, passagens (terrestres e aéreas),
material esportivo e de expediente,
arbitragem, alimentação, transporte,
hospedagem, combustível,
medicamentos, por ocasião de
participação de Campeonatos, Torneios e
Jogos Oficiais;
c)Efetuar pagamento de Técnicos
Esportivos para as Seleções e Escolinhas
Municipais desde que possua objeto ou
programa especifico;

1.___________________________
Nome:
CPF:

Parágrafo Único - O plano de aplicação a
que se refere o objeto deste termo passa a
fazer parte integrante do mesmo,
independentemente de suas transcrições.

2.___________________________
Nome:
CPF:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

CONVÊNIO Nº 005/2013
Termo de Convênio que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e
a ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES
DE RUA DE GUARAPUAVA.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA,
pessoa jurídica de direito público, inscrito
no CNPJ nº. 76.178.037/0001-76, com
sede e Prefeitura situada na Rua
Brigadeiro Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR

Para atendimento e cumprimento do
objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de R$ 52.000,00 (Cinquenta e dois
mil reais), repassado mensalmente, até o
10º (décimo) dia útil de cada mês
subseqüente ao vencido, sendo (08) oito
parcelas de R$ 6.500,00 (Seis mil e
quinhentos reais).
§1º – A parcela remuneratória especificada
nesta Cláusula, deverá ser repassada
para Associação dos Corredores de Rua
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de Guarapuava por Ordem de Pagamento.
§2º - Os recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO, enquanto não empregados
na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência a partir da
data de assinatura do convênio à 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a
data de assinatura por ambas as partes,
podendo ser prorrogado por igual período,
ou rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se
assim deliberar o MUNICÍPIO, por sua
própria conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato
serão atendidas por conta da dotação
Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00 –
Subvenções Sociais – conforme plano de
aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas
mensalmente dos recursos recebidos ao
MUNICÍPIO, incluindo as INFORMAÇÕES
NO SISTEMA INTEGRADO DE
TRANSFERÊNCIAS – SIT, do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, de acordo
com as exigências contidas na Resolução
nº. 028/2011 e nas Normativas 61 e
68/2012 do TCE/PR, devendo elaborar o
respectivo fechamento da prestação de
contas em cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos os
documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com a
legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha de
pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela subseqüente
do Convênio fica condicionada a análise
prévia da prestação de contas do mês
anterior que, após o parecer favorável,
será imediatamente efetuado o repasse
que é de direito.
CLÁUSULA SEXTA – DO
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o Município de Guarapuava
a u t o r i z a d o a f i s c a l i z a r, s o l i c i t a r
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação dos
recursos está sendo efetuada de forma
correta, através de visitas e emissão de
relatórios que comprovem a execução da
aplicação dos recursos e transmissão das
informações no SIT. Representado por seu
fiscal nomeado Sr. Alexandre Von
Hoonholtz Danziato, R.G.: 1.907.020-4 e
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C.P.F.: 320.192.709-00, Matrícula 51039.

MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou
a devolução de valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente
atualizados monetariamente de
conformidade com a Portaria nº 453/94 do
Tribunal de Contas, acrescidos de juros de
mora calculados conforme preconizado na
Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de
1967;

CLÁUSULA SÉTIMA
RESPONSABILIDADES

–

DAS

O MUNICÍPIO não possui qualquer
responsabilidade com a contratação de
pessoal, funcionários, técnicos, atletas,
árbitros, no que se refere à eventuais
débitos ou demandas trabalhistas,
previdenciárias, ou outra relacionada,
além de estar isento de qualquer espécie
de responsabilidade civil, criminal ou
qualquer outra que possa ser existente em
decorrência do presente Convênio, seja
com atletas ou quaisquer pessoas, visto
que é efetuado com o objetivo de apoiar e
difundir os benefícios da modalidade
esportiva a que a ENTIDADE é
representante.
CLÁUSULA
DOCUMENTOS

O I TAVA

–

DOS

Para a formalização deste Convênio
deverá a ENTIDADE apresentar todos os
documentos que expressem seus
elementos constitutivos e de
representatividade, que constem a
qualificação da ENTIDADE e de seu
representante legal, bem como quaisquer
outros que forem solicitados pelo
MUNICÍPIO, em qualquer tempo, sob
pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este Convênio poderá ser rescindido
automaticamente, independente de
formalização de instrumento, no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas
Cláusulas, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em
finalidade diversa da estabelecida no
Termo;

b)Para proceder a devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitado
orientações ao Departamento Financeiro
junto à Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE deverá
restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data
do recebimento, acrescido dos juros
legais, na forma da legislação aplicável,
nas seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o
presente Termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas
abaixo assinadas, para que produzam
seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 28 de maio de 2013.

b) A não execução do objeto conveniado
(a) PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Convênio por parte
da ENTIDADE importará na suspensão
dos repasses de verbas e/ou devolução
dos valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, bem
como impedirá, ainda, o recebimento de
outras verbas repassadas pelo Município
de Guarapuava.

(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
(a) ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES
DE RUA DE GUARAPUAVA
Marcos Roberto de Albuquerque
Testemunhas:

CLÁUSULA DÉCIMA –
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

DA

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE
ao MUNICÍPIO, de eventual saldo de
recursos, na data de encerramento,
denúncia ou rescisão deste Convênio,
conforme abaixo discriminado:
a)Efetuar

em

nome

do

1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:
CPF:
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CONVÊNIO Nº 006/2013
Termo de Convênio que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e
a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE
HANDEBOL.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
nº. 76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO,
adiante denominado MUNICÍPIO, e de
outro lado a ASSOCIAÇÃO
GUARAPUAVANA
DE HANDEBOL,
inscrita no CNPJ nº. 07.711.836/0001-43,
com sede na Rua Brigadeiro Rocha, s/n,
Bairro Trianon na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representada
pelo Presidente ROOSEVELT MARQUES,
portador da Cédula de Identidade nº.
3.403.067-7, inscrito no CPF 510.976.64953, adiante denominada ENTIDADE, os
quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem por objeto
difundir no MUNICÍPIO a modalidade
esportiva cuja ENTIDADE é a
representante, no intuito de estimular aos já
praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou adesão à
referida modalidade esportiva, ao
desenvolvimento de atletas, e, além disso,
propiciar a participação em disputas e
campeonatos existentes, cuja transferência
de recursos somente poderá ser destinada
ao pagamento das seguintes despesas:
a)Realização de eventos
esportivos e de lazer (campeonatos,
torneios, treinos) junto à comunidade
guarapuavana;
b)Pagamento de inscrições,
anuidade, transferência e despesas de
atletas, passagens (terrestres e aéreas),
material esportivo e de expediente,
arbitragem, alimentação, transporte,
hospedagem, combustível, medicamentos,
por ocasião de participação de
Campeonatos, Torneios e Jogos Oficiais;
c)Efetuar pagamento de Técnicos
Esportivos para as Seleções e Escolinhas
Municipais desde que possua objeto ou
programa especifico;
Parágrafo Único - O plano de aplicação a
que se refere o objeto deste termo passa a
fazer parte integrante do mesmo,
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento do objeto
a que se destina o presente Convênio, o
MUNICÍPIO transferirá à ENTIDADE o
crédito representado pelo valor de R$
32.000,00 (Trinta e dois mil reais),

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
repassado mensalmente, até o 10º
(décimo) dia útil de cada mês subseqüente
ao vencido, sendo (08) oito parcelas de R$
4.000,00 (Quatro mil reais).
§1º – A parcela remuneratória especificada
nesta Cláusula, deverá ser repassada por
Ordem de Pagamento para a Associação
Guarapuavana de Handebol.
§2º - Os recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO, enquanto não empregados na
sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência a partir da
data de assinatura do convênio à 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a data
de assinatura por ambas as partes,
podendo ser prorrogado por igual período,
ou rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se assim
deliberar o MUNICÍPIO, por sua própria
conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão
atendidas por conta da dotação
Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00 –
Subvenções Sociais – conforme plano de
aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas mensalmente
dos recursos recebidos ao MUNICÍPIO,
incluindo as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS –
SIT, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e nas
Normativas 61 e 68/2012 do TCE/PR,
devendo elaborar o respectivo fechamento
da prestação de contas em cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos os
documentos comprobatórios das despesas
que estiverem de acordo com a legislação
fiscal. (ex., nota fiscal, folha de pagamento,
recibo de pagamento autônomo - RPA,
guias de recolhimentos, avisos de débitos
bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela subseqüente do
Convênio fica condicionada a análise prévia
da prestação de contas do mês anterior
que, após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse que é de
direito.
CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o Município de Guarapuava autorizado
a fiscalizar, solicitar documentação e avaliar
a execução do Convênio, para verificar se a
aplicação dos recursos está sendo
efetuada de forma correta, através de
visitas e emissão de relatórios que
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comprovem a execução da aplicação dos
recursos e transmissão das informações no
SIT. Representado por seu fiscal nomeado
Sr. Alexandre Von Hoonholtz Danziato,
R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.70900, Matrícula 51039.
CLÁUSULA SÉTIMA
RESPONSABILIDADES

–

DAS

O MUNICÍPIO não possui qualquer
responsabilidade com a contratação de
pessoal, funcionários, técnicos, atletas,
árbitros, no que se refere à eventuais
débitos ou demandas trabalhistas,
previdenciárias, ou outra relacionada, além
de estar isento de qualquer espécie de
responsabilidade civil, criminal ou qualquer
outra que possa ser existente em
decorrência do presente Convênio, seja
com atletas ou quaisquer pessoas, visto
que é efetuado com o objetivo de apoiar e
difundir os benefícios da modalidade
esportiva a que a ENTIDADE é
representante.
CLÁUSULA
DOCUMENTOS

O I TAVA

–

DOS

Para a formalização deste Convênio deverá
a ENTIDADE apresentar todos os
documentos que expressem seus
elementos constitutivos e de
representatividade, que constem a
qualificação da ENTIDADE e de seu
representante legal, bem como quaisquer
outros que forem solicitados pelo
MUNICÍPIO, em qualquer tempo, sob pena
de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E DA
RENÚNCIA
Este Convênio poderá ser rescindido
automaticamente, independente de
formalização de instrumento, no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas
Cláusulas, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em
finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado

denúncia ou rescisão deste Convênio,
conforme abaixo discriminado:
a)Efetuar em nome do MUNICÍPIO
o recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b)Para proceder a devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitado
orientações ao Departamento Financeiro
junto à Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE deverá
restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais, na
forma da legislação aplicável, nas
seguintes hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o
presente Termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas
abaixo assinadas, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 28 de maio de 2013.
(a) PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Convênio por parte
da ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, bem
como impedirá, ainda, o recebimento de
outras verbas repassadas pelo Município
de Guarapuava.

(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
(a) ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE
HANDEBOL
Roosevelt Marques
Testemunhas:

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS

1.___________________________
Nome:
CPF:

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE
ao MUNICÍPIO, de eventual saldo de
recursos, na data de encerramento,

2.___________________________
Nome:
CPF:

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
CONVÊNIO Nº 007/2013
Termo de Convênio que entre si
fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e a
ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E
RECREATIVA.
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
nº. 76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha,
nº. 2777, na cidade de Guarapuava/PR,
neste ato representado pelo seu Prefeito
M u n i c i p a l S r. C E S A R A U G U S TO
CAROLLO SILVESTRI FILHO, adiante
denominado MUNICÍPIO, e de outro lado a
ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E
R E C R E AT I VA , i n s c r i t a n o C N P J
nº.76.179.654/0001-96, com sede na Rua
Xavier da Silva nº 307, Trianon na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representada
pelo Presidente NEREU DE LIMA, portador
da Cédula de Identidade nº. 1.082.443-5,
inscrito no CPF 178.075.819-72, adiante
denominada ENTIDADE, os quais resolvem
celebrar o presente CONVÊNIO, mediante
as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem por objeto
difundir no MUNICÍPIO a modalidade
esportiva cuja ENTIDADE é a
representante, no intuito de estimular aos já
praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou adesão à
referida modalidade esportiva, ao
desenvolvimento de atletas, e, além disso,
propiciar a participação em disputas e
campeonatos existentes, cuja transferência
de recursos somente poderá ser destinada
ao pagamento das seguintes despesas:
a)Realização de eventos
esportivos e de lazer (campeonatos,
torneios, treinos) junto à comunidade
guarapuavana;
b)Pagamento de inscrições,
anuidade, transferência e despesas de
atletas, passagens (terrestres e aéreas),
material esportivo e de expediente,
arbitragem, alimentação, transporte,
hospedagem, combustível, medicamentos,
por ocasião de participação de
Campeonatos, Torneios e Jogos Oficiais;
c)Efetuar pagamento de Técnicos
Esportivos para as Seleções e Escolinhas
Municipais desde que possua objeto ou
programa especifico;
Parágrafo Único - O plano de aplicação a
que se refere o objeto deste termo passa a
fazer parte integrante do mesmo,
independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento do objeto
a que se destina o presente Convênio, o
MUNICÍPIO transferirá à ENTIDADE o
crédito representado pelo valor de
R$24.000,00 (Vinte e quatro mil reais),
repassado mensalmente, até o 10º (décimo)
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dia útil de cada mês subseqüente ao
vencido, sendo (08) oito parcelas de R$
3.000,00 (Três mil reais).
§1º – A parcela remuneratória especificada
nesta Cláusula, deverá ser repassada por
Ordem de Pagamento para a Atalaia
Sociedade Esportiva e Recreativa.
§2º - Os recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO, enquanto não empregados na
sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente termo terá vigência a partir da
data de assinatura do convênio à 31 de
dezembro de 2013, oficializado após a data
de assinatura por ambas as partes,
podendo ser prorrogado por igual período,
ou rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada em
finalidade diversa da proposta, ou se assim
deliberar o MUNICÍPIO, por sua própria
conveniência.
C L Á U S U L A Q U A R TA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão
atendidas por conta da dotação
Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00 –
Subvenções Sociais – conforme plano de
aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas mensalmente
dos recursos recebidos ao MUNICÍPIO,
incluindo as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS –
SIT, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e nas
Normativas 61 e 68/2012 do TCE/PR,
devendo elaborar o respectivo fechamento
da prestação de contas em cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos os
documentos comprobatórios das despesas
que estiverem de acordo com a legislação
fiscal. (ex., nota fiscal, folha de pagamento,
recibo de pagamento autônomo - RPA,
guias de recolhimentos, avisos de débitos
bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela subseqüente do
Convênio fica condicionada a análise prévia
da prestação de contas do mês anterior que,
após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse que é de
direito.
CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o Município de Guarapuava autorizado
a fiscalizar, solicitar documentação e avaliar
a execução do Convênio, para verificar se a
aplicação dos recursos está sendo efetuada
de forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem a
execução da aplicação dos recursos e
transmissão das informações no SIT.
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Representado por seu fiscal nomeado Sr.
Alexandre Von Hoonholtz Danziato, R.G.:
1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.709-00,
Matrícula 51039.
CLÁUSULA SÉTIMA
RESPONSABILIDADES

–

DAS

O MUNICÍPIO não possui qualquer
responsabilidade com a contratação de
pessoal, funcionários, técnicos, atletas,
árbitros, no que se refere à eventuais
débitos ou demandas trabalhistas,
previdenciárias, ou outra relacionada, além
de estar isento de qualquer espécie de
responsabilidade civil, criminal ou qualquer
outra que possa ser existente em
decorrência do presente Convênio, seja
com atletas ou quaisquer pessoas, visto que
é efetuado com o objetivo de apoiar e
difundir os benefícios da modalidade
esportiva a que a ENTIDADE é
representante.
CLÁUSULA
DOCUMENTOS

O I TAVA

–

DOS

Para a formalização deste Convênio deverá
a ENTIDADE apresentar todos os
documentos que expressem seus
elementos constitutivos e de
representatividade, que constem a
qualificação da ENTIDADE e de seu
representante legal, bem como quaisquer
outros que forem solicitados pelo
MUNICÍPIO, em qualquer tempo, sob pena
de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E DA
RENÚNCIA
Este Convênio poderá ser rescindido
automaticamente, independente de
formalização de instrumento, no caso de
inadimplemento de quaisquer de suas
Cláusulas, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em
finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução total ou
parcial do objeto deste Convênio por parte
da ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos
valores já repassados, além de outras
sanções cíveis e penais cabíveis, bem
como impedirá, ainda, o recebimento de
outras verbas repassadas pelo Município de
Guarapuava.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE
ao MUNICÍPIO, de eventual saldo de
recursos, na data de encerramento,
denúncia ou rescisão deste Convênio,
conforme abaixo discriminado:

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
a)Efetuar em nome do MUNICÍPIO
o recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b)Para proceder a devolução de
recursos (saldos, devoluções de valores
não aplicados, bem como de rendimentos
financeiros) deverá ser solicitado
orientações ao Departamento Financeiro
junto à Prefeitura Municipal de Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE deverá
restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data do
recebimento, acrescido dos juros legais, na
forma da legislação aplicável, nas seguintes
hipóteses:
a)Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o
presente Termo em 03 (três) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas
abaixo assinadas, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava,28 de maio de 2013.
(a) PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
(a) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
(a) ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E
RECREATIVA
Nereu de Lima
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:
CPF:
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE
CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 001/12
OBJETO: Contratação de Empresa
especializada na prestação de serviço na
área de instalação, treinamento,
manutenção, atualização e suporte
técnico do sistema de gerenciamento de
RPPS – SISPREV WEB.
CONTRATO Nº 001/12
CONTRATANTE: Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do Município de
Guarapuava
CONTRATADA: AGENDA ASSESSORIA
PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA
LTDA.
MOTIVO: 1)- Prorroga-se por mais 12
(doze) meses, os preços e prazos de
execução dos serviços e vigência,
respectivamente descritos às cláusulas
terceira e quarta do contrato em tela,
passando a vigorar até 07/01/2014.
As demais cláusulas permanecem
inalteradas.
FUNDAMENTO LEGAL: Art 24, inciso II e
Art. 57, inciso II, da Lei 8.666/93 e
alterações.
Assinatura: 12/06/2013
(a)Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 001/2013
A Diretora Presidente no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo
Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme Decreto nº 2529/2012 de
04/04/2012, e com base no Artigo 25,
Inciso II, e § 1º da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como no parecer da
Procuradoria do Município, RATIFICA a
INEXIGIBILIDADE de Licitação.
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados na
área contábil para fornecimento de
software, implementação e treinamento,
programa PRONIM 513.
CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL
S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE
SERVIÇOS
VALOR: R$ 40.096,44
RATIFICAÇÃO: 14/06/2012
(a) Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Nº 001/2013
OBJETO: Contratação de empresa para
prestação de serviços especializados na
área contábil para fornecimento de
software, implementação e treinamento,
programa PRONIM 513.
C O N T R ATA N T E : I N S T I T U TO D E
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA

CONTRATADA: GOVERNANÇA BRASIL
S/A TECNOLOGIA E GESTÃO DE
SERVIÇOS
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso
II, E Art 13, VI da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores.
VALOR: R$ 40.096,44
PRAZO: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 14/06/2013
(a)Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente

Guarapuava, 15/06 a 21/06 de 2013
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – 006/2013
(SRP)
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

período de até 02 (dois) anos, amparado
no Art. 138 da Lei Complementar 01/91,
com efeitos retroativos a data de 03 de
junho de 2013.

O Presidente da Câmara Municipal de
Guarapuava – Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, resolve
Homologar o procedimento licitatório em
epígrafe em favor da empresa:

Gabinete da Presidência da
Câmara Municipal de Guarapuava, em 20
de junho de 2013.

LICITANTE ADJUDICATARIA: Guaraflex
Produtos de limpeza Ltda – Me, inscrita
no CNPJ 08.079.994/0002-76 : vencedora
n o s
I t e n s
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 do
Pregão Presencial 006/2013-SRP, que
tem por objeto o registro de preços para
eventual aquisição de materiais de
limpeza para atender a demanda da
Câmara Municipal de Guarapuava do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM.
Guarapuava, 18 de junho de 2013.
(a) Edony Antonio Kluber
Presidente
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – 007/2013
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de
Guarapuava – Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais, resolve
Homologar o procedimento licitatório em
epígrafe em favor da empresa : VOTECH
TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 09.943.728/000121, vencedora da licitação em epigrafe,
que tem por objeto : Fornecimento e
instalação de sistema de som e imagem
com equipamentos para controle e
gerenciamento de microfones, com a
devida interligação, cabeamento,
configuração, customização e instalação
de softwares, capacitação de pessoal,
garantia e assistência técnica por 12
(meses), para o Plenário da Câmara
Municipal de Guarapuava, conforme
especificações do edital de pregão
presencial 007/2013.
Guarapuava, 18 de junho de 2013.
(a) Edony Antonio Kluber
Presidente
PORTARIA Nº. 44/2013
O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de suas atribuições que
lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE:
Conceder ao Servidor Efetivo
KAUÊ HANSEN GAPSKI PEREIRA –
Telefonista, matrícula funcional no. 373-1,
licença para tratamento de assuntos
particulares sem remuneração pelo

(a) Edony Antonio Kluber
Presidente
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 006/2013 - SRP
O Pregoeiro da Câmara Municipal
de Guarapuava – Estado do Paraná
abaixo assinado, nomeado pela Portaria
nº. 101/2012 torna público para o
conhecimento dos interessados, o
resultado de julgamento da licitação em
epígrafe. LICITANTE ADJUDICATARIA:
Guaraflex Produtos de limpeza Ltda –
Me, inscrita no CNPJ 08.079.994/0002-76:
v e n c e d o r a n o s I t e n s
01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 do
Pregão Presencial 006/2013-SRP , que
tem por objeto o registro de preços para
eventual aquisição de materiais de
limpeza para atender a demanda da
Câmara Municipal de Guarapuava do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM.
Guarapuava, 18 de junho de 2013.
(a) Marcelo Pereira Maciel
Pregoeiro titular da Câmara Municipal
de Guarapuava
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2013
O Pregoeiro da Câmara Municipal
de Guarapuava – Estado do Paraná
abaixo assinado, nomeado pela Portaria
nº. 101/2012 torna público para o
conhecimento dos interessados, o
resultado de julgamento da licitação em
epígrafe em favor da empresa : VOTECH
TECNOLOGIA EM VOTAÇÃO LTDA ME, inscrita no CNPJ Nº 09.943.728/000121, vencedora da licitação em epigrafe,
que tem por objeto : Fornecimento e
instalação de sistema de som e imagem
com equipamentos para controle e
gerenciamento de microfones, com a
devida interligação, cabeamento,
configuração, customização e instalação
de softwares, capacitação de pessoal,
garantia e assistência técnica por 12
(meses), para o Plenário da Câmara
Municipal de Guarapuava, conforme
especificações do edital de pregão
presencial 007/2013.
Guarapuava, 18 de junho de 2013.
(a) Marcelo Pereira Maciel
Pregoeiro titular da Câmara Municipal
de Guarapuava
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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.

