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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 11 a 17 de outubro de 2014
veiculação: 20 de outubro de 2014

lei Municipal nº 2144/13 ano xix nº 947

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº. 4038/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
atendendo ao contido na lei nº 005/88 de 29/04/88 e decreto 
nº 1439 de 25/07/07,

RESOLVE

Art. 1º. designar membros para comporem o CONSELHO 
DE CURADORES DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE 
GUARAPUAVA – FEG:

Art. 2º. os membros representantes do executivo Municipal 
terão mandato de 03 (três) anos, enquanto que os representantes 
da comunidade e seus suplentes terão mandato de 02 (dois) 
anos e os representantes do setor educacional e do poder 
legislativo terão o mandato de 01 (um) ano, conforme determina 
os parágrafos 2º e 3º do art. 15 do decreto nº 1439/07.

Art. 3º. este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 17 de setembro de 2014, 
revogando o decreto nº 1452/2007 e demais disposições em 
contrário.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 4044/2014

SÚMULA: “cria o comitê Municipal de controle da dengue, 
nomeia os seus membros e dá outras providências”.

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
considerando que a dengue é um dos problemas da Saúde 
pública,

RESOLVE

Art. 1º. criar o comitê Municipal de combate a dengue.

Art. 2º. compete ao comitê:

I. implementar, acompanhar e avaliar as ações de 
combate à dengue;

II. integrar as ações de promoção, prevenção e controle da 
dengue, a serem desenvolvidas por Órgãos da administração 
pública;

III. propor mecanismos que possibilitem a plena execução 
de ações ao combate à dengue.

Parágrafo Único. o comitê terá como principal atividade o 
acompanhamento e a proposição de ações de mobilização 
social para a prevenção e o controle da dengue no âmbito do 
Município de Guarapuava.

Art. 3º. nomear os conselheiros titulares e Suplentes abaixo 
relacionados, para comporem o coMitê Municipal de 
controle da denGue:

PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE

renato MiGuel virtuoSo elizabeth Maria pacheco

ENTIDADE TITULAR SUPLENTE

REPRESENTANTE DO PO-
DER EXECUTIVO

diocéSar coSta de 
Souza

FranciSco Sani KraMer 
pedroSo

abiMael de liMa valentin lariSSa brzezinSKi

REPRESENTANTES DA 
COMUNIDADE

eMManoel andrade de 
liMa deniSe abreu turco

GuilherMe GaSKulSKi 
ortiz

João Maria FernandeS 
doS SantoS

REPRESENTANTES DO 
SETOR EDUCACIONAL

Sandra piMpao Mello 
carollo

Mara pacheco da FonSe-
ca priMaK

deniSe aparecida nico-
lodi

Jacqueline Ferreira 
zolinGer polaK

REPRESENTANTE DO 
PODER LEGISLATIVO 

MUNICIPAL
nerci aparecida Guiné adeMir Fabiane

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

preSidente
rodriGo cordova Silva

vice-preSidenteGraziele SchuManSKi

1° Secretário
Suzana de Souza

2° Secretário 
GuilherMe caSSeMiro diaS

aceSSoria técnica

coordenador pncd
JoSé airton KloSoWSKi

SuperviSor
Sabina curi

adMiniStrativo
luciana conrado aJuz

aGente de endeMiaS
adriano raMoS Saroa

aSSeMbléia coleGiada

entidade/titular entidade/Suplente

diviSão de viGilância epideMiolÓGica
chaYane andrade ternopolSKi

diviSão de viGilância epideMiolÓGica
daiane preuSS

diviSão de viGilância Sanitária
Jair Kultz Jr.

diviSão de viGilância Sanitária
altair anGelo doS SantoS

Secretaria Municipal de Meio aMbiente
MaYquel viniciuS

Secretaria Municipal de Meio aMbiente
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Secretaria Municipal de aSSiStência e 
deSenvolviMento Social
KatiuScia de oliveira FranciSco 
Gabriel

Secretaria Municipal de aSSiStência e 
deSenvolviMento Social
claudia de FátiMa MatheuS

Secretaria Municipal de educação e 
cultura
ana paula W. rocha

Secretaria Municipal de educação e 
cultura
daniela buch

Secretaria Municipal de coMunicação
Marcio ronaldo SantoS FernandeS

Secretaria Municipal de coMunicação
abiMael de liMa valentin

SurG
aMarildo carraro

SurG
andreia biScaia

5° SGbi – boMbeiroS
capitão JorGe auGuSto raMoS

5° SGbi – boMbeiroS
cabo edeMilSon eSpínola

16° batalhão de policia Militarcapitão
 heraldo correia de liMa

16° batalhão de policia Militar

26° Gac – exército
dr. GuStavo henrique toMaSi

26° Gac – exército

5ª reGional de Saúde
eliane adão

5ª reGional de Saúde
rilSon Mota

Serviço Social do coMércio – SeSc
adeiS StrinGari hanSen

Serviço Social do coMércio
Genelci tozetto Machado

unicentro
ivo alexandre leMeS da cunha

unicentro
adriano de oliveira torreS carraSco

Faculdade caMpo real
altair JuStuS neto

Faculdade caMpo real
Michel p. Souza

núcleo reGional de educação
Silvia zanete

núcleo reGional de educação
andreia bandeira

eScoteiroS
ozorio ceSar MoraeS de FreitaS

eScoteiroS
cintia batiSta de FreitaS

câMara de vereadoreS
airSon horSt

câMara de vereadoreS

Parágrafo Primeiro. o mandato dos conselheiros será de 
02 (dois) anos, podendo ocorrer recondução para o mandato 
sucessivo.

Parágrafo Segundo. a participação no comitê será 
considerada como “serviço relevante” prestados ao Município, 
não ensejando qualquer remuneração.

Art. 4º. os membros nomeados deverão proceder à elaboração 
do regimento interno do conselho na sua primeira reunião.

Art. 5º. este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 4145/2014

SÚMULA: “designa membros para comporem o conSelho 
Municipal de acoMpanhaMento e de controle 
Social do Fundo de Manutenção da educação 
báSica e de valorização doS proFiSSionaiS do 
MaGiStério - Fundeb.”
 
o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e, 
atendendo ao contido na lei nº 1879/2010,

Art. 1º. designar membros para comporem o CONSELHO 
MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E DE CONTROLE 
SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO – FUNDEB:

entidade titular Suplente

representante do poder 
executivo Municipal

ana paula Werzel da rocha Jacqueline Ferreira zolinger 
polak

daniela buch zavadski Maria Janita Weschenfelder 
todeschini

representante dos professores 
das escolas públicas do ensi-
no Fundamental

clair Simões rodrigues Maria da Glória basso

representante dos diretores 
das escolas públicas do ensi-
no Fundamental

Glaucia ribas Kramer lenira tamanini

representantes dos Servidores 
técnico-administrativos das 
escolas públicas de ensino 
básico

Graciele tavares Marinho Geoselia rauta Siqueira 
correa

representantes dos pais de 
alunos da educação básica 
pública

luciana Kraitchei Mendes de 
carvalho

Jackeline da paz vesselovcz 
de Moraes

andréia aparecida lourenço 
leite

onira tereza antunes nas-
cimento

representante do conselho 
tutelar

edilson Guilherme Gasparelo luiz carlos camargo

representante de estudantes 
da educação básica pública

João adir neves Gonçalves darcelina osvaldete rosavez

Jacqueline ramos da Silva larissa de lima Faustino

Art. 2º. o membro representante do executivo Municipal e 
seu suplente terão mandato de 03 (três) anos, enquanto que 
os representantes da comunidade e seus suplentes terão 
mandato de 02 (dois) anos e os representantes do setor 
educacional e do poder legislativo terão o mandato de 01 (um) 
ano, conforme determina os parágrafos 2º e 3º do art. 15 do 
decreto nº 1439/07.

Art. 3º. este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando o decreto nº 201/2001 e demais disposições em 
contrário.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 09 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO N°. 4157/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE
                                                                                          
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou Judicial pela companhia de 
Saneamento do paraná - Sanepar, a área de terras abaixo 
descrita, destinada a implantação da estação elevatória de 
esgotos - eee bem como as benfeitorias que possam sobre 
ela existir, com fulcro nos artigos 2º, 5º, “e” e “h” e 6º, do 
decreto- lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela lei 
nº 2.786 de 21 de maio de 1956. 
                      
Área: 1.041,00m2  

Proprietário: Cleiton Tamanini, ou a quem de direito 
pertencer.
Situação: dentro do terreno urbano, sito no lugar Morro 
alto, de frente para a rua pitangueiras, no quadro urbano da 
cidade de Guarapuava- pr, com a área total de 16.600,00m2 
constante da matrícula no15.544 do 3º cartório de registro de 
imóveis de Guarapuava, uma área com 1.041,00m², destinada 
para a implantação da estação elevatória de esgotos, com a 
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seguinte descrição:
Descrição: terreno urbano, em formato retangular, descrito em 
sentido horário, localizado no bairro Morro alto, nesta cidade 
de Guarapuava. inicia-se a descrição no vértice denominado 
‘0=PP’ de coordenadas e= 455800.063 m e n= 7192957.988 
m; situado no prolongamento da rua dos Marmeleiros; 
deste segue confrontando com área i (remanescente), ind. 
Fiscal nº 5835110010 pertencente a cleiton tamanini, com o 
azimute de 50º14’28 e a distância de 30m até o vértice “1” 
(e=455823.125 m e n=7192977.175 m); deste segue com 
a mesma confrontação com o azimute de 140º14’28” e a 
distância de 34,70m  até o vértice “2” (e=455845.318 m e 
n=7192950.499 m); deste segue confrontando com o imóvel 
inf. Fiscal nº 5834810010 pertencente a cleiton tamanini, com 
o azimute de 230º14’28” e a distância de 30,00m  até o vértice 
“3” (e=455822.256 m e n=7192931.313 m); deste segue 
confrontando com a área i (remanescente) e a área iii (Faixa 
de Servidão) no prolongamento da rua dos Marmeleiros com 
o azimute de 320º14’28” e a distância de 34,70m  até o vértice 
‘0=PP’ ponto inicial da descrição deste perímetro, perfazendo a 
área total de 1.041,00m². todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico brasileiro, 
a partir da estação ativa da rbMc de Guarapuava cód. 
96049, de coordenadas n 7192442.097m e e 450952.308m, 
e encontram-se representadas no sistema utM, referenciadas 
ao Meridiano central  51º WGr, tendo como datum o SirGaS 
2000. todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção utM.
a planta de terreno urbano elucida o presente memorial 
descritivo, sendo parte integrante do mesmo.            
                                                
Art. 2º - a área a que refere-se o artigo anterior, destina-se  a 
implantação da estação elevatória de esgotos.

Art. 3º - Fica autorizada a companhia de Saneamento do 
paraná - Sanepar- a promover todos os atos judiciais ou 
extrajudiciais necessários para a efetiva desapropriação da 
área descrita no art. 1º deste decreto, na forma da legislação 
vigente.

Art. 4º - Fica reconhecida a desapropriação em favor da 
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim 
indicado, ficando-lhe assegurado o direito de acesso à área 
compreendida no artigo 1º deste decreto.

Art. 5º - a companhia de Saneamento do paraná - Sanepar, 
poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que 
se refere o art. 15 do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941, e suas alterações.

Art. 6º - o ônus decorrente da desapropriação da área a que 
se refere o art. 1º deste Decreto, ficará por conta da Companhia 
de Saneamento do paraná - Sanepar.

Art. 7º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
               
Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 03 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária de Administração

DECRETO Nº 4160/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na lei 
nº 2210/2013 e alterações contidas nas leis nºs 2245/2014 e 
2304/2014,

RESOLVE

Art.1º - Fica aberto no orçamento do Município de Guarapuava, 
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional 
Suplementar, na importância de r$ 1.355.937,00 (um milhão 
trezentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e trinta e sete 
reais), conforme se especifica a seguir:

unidade orçamentária 09.01 Secretaria de viação obras e 
urbanismo

Classificação funcional 15.451.0015.1017 pavimentação asfaltica de ruas 
e estradas

natureza da despesa 3.3.90.39 outros Serv. terceiros - pJ

Fonte de recursos livres 0  – conta 523

valor r$ 400.038,00

unidade orçamentária 09.01 Secretaria de viação obras e 
urbanismo

Classificação funcional 15.451.0015.2071 at. da Secretaria de viação e 
Serv. urbanos

natureza da despesa 3.3.90.39 outros Serv. terceiros - pJ

Fonte de recursos livres 0  – conta 537

valor r$ 555.000,00

unidade orçamentária 09.01 Secretaria de viação obras e 
urbanismo

Classificação funcional 15.451.0015.2152 conservação e aberturas de 
estradas

natureza da despesa 3.3.90.39 outros Serv. terceiros - pJ

Fonte de recursos livres 0  – conta 552

valor r$ 333.000,00

unidade orçamentária 10.01 Secretaria de industria e 
comércio

Classificação funcional 22.122.0011.2021 atividades da Secretaria de 
industria e comércio

natureza da despesa 3.3.90.93 indenizações e restituições

Fonte de recursos livres 0  – conta 613

valor r$ 4.999,00

unidade orçamentária 15.02 Fundo Munic. de assistência 
Social

Classificação funcional 08.243.0019.1042 implantar cras e creas

natureza da despesa 3.3.90.30 Material de consumo

Fonte de recursos livres 0 – conta 792

valor r$ 62.900,00

Art.2º - os recursos indicados para a cobertura do crédito 
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do can-
celamento parcial das seguintes dotações:

unidade orçaMentária 09.01 Secretaria de viação 
obraS e urbaniSMo

claSSiFicação Funcional 15.451.0015.1017 paviMentação aSFaltica 
de ruaS e eStradaS

natureza da deSpeSa 3.3.90.30 Material de conSuMo

Fonte de recurSoS livreS 0  – conta 518

valor r$ 885.149,00

unidade orçaMentária 09.01 Secretaria de viação 
obraS e urbaniSMo

claSSiFicação Funcional 15.451.0015.2071 at. da Secretaria de via-
ção e Serv. urbanoS
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natureza da deSpeSa 3.3.90.33 paSSaGenS e deSpeSaS 
coM locoMoção

Fonte de recurSoS livreS 0  – conta 535

valor r$ 11.889,00

unidade orçaMentária 09.01 Secretaria de viação 
obraS e urbaniSMo

claSSiFicação Funcional 15.451.0015.2071 at. da Secretaria de via-
ção e Serv. urbanoS

natureza da deSpeSa 4.4.90.52 equipaMentoS e Material 
perManente

Fonte de recurSoS livreS 0  – conta 538

valor r$ 391.000,00

unidade orçaMentária 10.01 Secretaria de induStria 
e coMércio

claSSiFicação Funcional 22.122.0011.2021 atividadeS da Secretaria 
de induStria e coMércio

natureza da deSpeSa 3.3.90.31 preMiaçõeS culturaiS, 
artíSticaS, cientíFicaS

Fonte de recurSoS livreS 0  – conta 609

valor r$ 4.999,00

unidade orçaMentária 15.01 Secretaria Municipal de 
aSSiStência Social

claSSiFicação Funcional 08.243.0019.1043 GeStão de beneFicioS

natureza da deSpeSa 3.3.90.32 Material, beM ou Ser-
viço para diStribuição 
Gratuita

Fonte de recurSoS livreS 0 – conta 747

valor r$ 62.900,00

Art. 3º - este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação produzindo efeitos legais a partir de 01 de outubro de 
2014.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 01 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 4166/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

 Art. 1º. designar a servidora DÉBORA DE RAMOS VOITENA, 
matrículas nº 11.805-2 e 12.545-8, para exercer a função 
de Diretora, junto a escola Municipal capitão Wagner, em 
substituição ao Senhor carlos Marcelo Kaliberda, a partir de 
19 de setembro de 2014.

Art. 2º. este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 19 de setembro de 2014, 
revogando o decreto nº 2880/2013, bem como as demais 
disposições em contrário.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 06 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN

Secretária Municipal de Administração

DECRETO N°. 4170/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para fins de 
constituição de servidão administrativa pela companhia de 
Saneamento do paraná - Sanepar, a área de terras abaixo 
descrita, bem como as benfeitorias que possam sobre ela 
existir, com fulcro nos artigos 2º, 5º, “e”  e “h”  e 6º, do decreto- 
lei nº 3365 de 21 de junho de 1941, alterado pela lei nº 2.786 
de 21 de maio de 1956.                                    
                                                                                                              
Área da Faixa de Servidão de Acesso à Estação Elevatória 
de Esgotos – EEE, 316,00m².
Proprietário: cleiton tamanini ou a quem de direito pertencer.

Situação: dentro do terreno urbano, sito no lugar Morro alto, de 
frente para a rua pitangueiras, no quadro urbano da cidade de 
Guarapuava- pr, com a área total de 16.600,00m2 constante 
da matrícula no15.544 do 3º cartório de registro de imóveis de 
Guarapuava, uma área com 316,00m², destinada para a Faixa 
de Servidão de acesso à estação elevatória de esgotos, com 
a seguinte descrição:
                      
Descrição: inicia-se a descrição da faixa de servidão de 
passagem no vértice “7”, de coordenadas e= 455769.859 m 
e n= 7192985.237m, situado no eixo da rua dos Marmeleiros, 
deste segue adentrando ao imóvel ind. Fiscal nº 5835110010 
pertencente a cleiton tamanini, Matrícula nº 15.544 do Serviço 
de registro de imóveis – 3º ofício, seguindo pelo referido 
eixo com os seguintes azimutes e distâncias: 140º13’49” e 
a distância de 35,12m  até o vértice “6” (e=455972.327 m e 
n=7192958.241 m); deste segue com o azimute de 139º34’04” 
e a distância de 11,90m  até o vértice “5” (e=455800.047m 
e n=7192949.180m); deste segue com o azimute 50º14’28” e 
a distância de 5,65m até o vértice “4” (e=455804.387 e n= 
7192952.791m) situado no limite da área ii (estação elevatória 
de Esgoto), perfazendo uma extensão de 52,67m, a qual define 
o eixo de uma faixa de 6,00m de largura com área total de 
atingimento de 316,00m². todas as coordenadas aqui descritas 
estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico brasileiro, 
a partir da estação ativa da rbMc de Guarapuava cód. 
96049, de coordenadas n 7192442.097m e e 450952.308m, 
e encontram-se representadas no sistema utM, referenciadas 
ao Meridiano central  51º WGr, tendo como datum o SirGaS 
2000. todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção utM.

a planta de terreno urbano elucida o presente memorial 
descritivo, sendo parte integrante do mesmo.              
                 
Art. 2º - Fica autorizada a companhia de Saneamento do 
paraná – Sanepar, a promover todos os atos judiciais ou 
extrajudiciais necessários para a efetivação da  instituição 
administrativa na área descrita no art. 1º deste decreto, na 
forma da legislação vigente.

Art. 3º - Fica reconhecida a conveniência da constituição 
de servidão administrativa em favor da companhia de 
Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o 
qual compreende o direito atribuído à empresa de praticar 
todos os atos de reconhecimento e medição da área descrita 
no artigo 1º deste decreto.  
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Art. 4º - o proprietário da área atingida pelo ônus da servidão 
administrativa limitará o uso e gozo da mesma ao que for 
compatível com a existência da servidão, abstendo-se, 
consequentemente, da prática dentro da referida área, de 
quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos entre 
eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado 
porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos 
pesados.

Art. 5º - a companhia de Saneamento do paraná - Sanepar, 
poderá invocar em juízo, quando necessário, a urgência a que 
se refere o art. 15 do decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 
1.941, e suas alterações.

Art. 6º - o ônus decorrente da constituição da servidão 
administrativa da área a que se refere o art. 1º deste decreto, 
ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - 
Sanepar.

Art. 7º - este decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.  
               
Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 09 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária de Administração

DECRETO Nº 4171/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na lei 
nº 2210/2013 e alterações contidas nas leis nºs 2245/2014 e 
2304/2014,

RESOLVE

Art. 1º. Fica aberto no orçamento do Município de Guarapuava, 
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional 
Suplementar, na importância de r$ 483.619,00 (quatrocentos 
e oitenta e três mil seiscentos e dezenove reais), conforme se 
especifica a seguir:

unidade orçamentária 14.01 procuradoria Geral

Classificação funcional 02.031.0005.2006 atividades do Fundo Municipal 
de proteção e defesa do 
consumidor 

natureza da despesa 3.3.90.39 outros Serv. terceiros - pJ

Fonte de recursos livres 0  – conta 704

valor r$ 4.500,00

unidade orçamentária 10.01 Secretaria de industria e 
comércio

Classificação funcional 22.122.0011.2021 atividades da Secretaria de 
industria e comércio

natureza da despesa 3.3.90.93 indenizações e restituições

Fonte de recursos livres 0  – conta 613

valor r$ 6.020,00

unidade orçamentária 06.01 Secretaria de educação e 
cultura

Classificação funcional 12.361.0017.2080 atividades da Secretaria de 
educação e cultura

natureza da despesa 3.1.90.11 vencimentos e vantagens 
Fixas - pessoal

Fonte de recursos vinculados 104 – conta 133

valor r$ 9.999,00

unidade orçamentária 15.01 Secretaria Municipal de assis-
tência Social

Classificação funcional 08.244.0019.2144 Serviço de proteção em Situa-
ções de calamidades públicas 
e emergênciais

natureza da despesa 3.3.90.39 outros Serviços de terceiros 
- pJ

Fonte de recursos livres 0 – conta 754

valor r$ 20.100,00

unidade orçamentária 06.01 Secretaria de educação e 
cultura

Classificação funcional 12.361.0017.1032 construir escola/ escola 
integral

natureza da despesa 4.4.90.51 obras e instalações

Fonte de recursos vinculados 102 – conta 118

valor r$ 400.000,00

unidade orçamentária 12.01 Secretaria de agricultura

Classificação funcional 20.606.0013.2031 atividades da Secretaria de 
agricultura

natureza da despesa 3.3.90.30 Material de consumo

Fonte de recursos livres 0 – conta 677

valor r$ 40.000,00

unidade orçamentária 07.01 Secretaria de esportes

Classificação funcional 27.812.0009.2015 atividades da Secretaria de 
esportes

natureza da despesa 3.3.90.39 outros Serviços de terceiros 
- pJ

Fonte de recursos livres 0 – conta 320

valor r$ 3.000,00

Art. 2º. os recursos indicados para a cobertura do crédito 
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do can-
celamento parcial das seguintes dotações:

unidade orçamentária 14.01 procuradoria Geral

Classificação funcional 02.031.0005.2006 atividades do Fundo Municipal 
de proteção e defesa do 
consumidor 

natureza da despesa 4.4.90.52 equipamentos e Material 
permanente

Fonte de recursos livres 0  – conta 706

valor r$ 4.500,00

unidade orçamentária 10.01 Secretaria de industria e 
comércio

Classificação funcional 22.122.0011.2021 atividades da Secretaria de 
industria e comércio

natureza da despesa 4.4.90.52 equipamentos e Material 
permanente

Fonte de recursos livres 0  – conta 614

valor r$ 6.020,00

unidade orçamentária 06.01 Secretaria de educação e 
cultura

Classificação funcional 12.361.0017.2080 atividades da Secretaria de 
educação e cultura

natureza da despesa 4.4.90.51 obras e instalações

Fonte de recursos vinculados 104 – conta 4877

valor r$ 9.999,00

unidade orçamentária 15.01 Secretaria Municipal de assis-
tência Social

Classificação funcional 08.244.0019.2144 Serviço de proteção em Situa-
ções de calamidades públicas 
e emergênciais

natureza da despesa 3.3.90.36 outros Serviços de terceiros 
- pF

Fonte de recursos livres 0 – conta 753
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valor r$ 20.100,00

unidade orçamentária 06.01 Secretaria de educação e 
cultura

Classificação funcional 12.361.0017.2090 vale transporte

natureza da despesa 3.3.90.39 outros Serviços de terceiros 
- pJ

Fonte de recursos vinculados 102 – conta 157

valor r$ 400.000,00

unidade orçamentária 12.01 Secretaria de agricultura

Classificação funcional 20.604.0013.2034 Manutenção do canil

natureza da despesa 4.4.90.51 obras e instalações

Fonte de recursos livres 0 – conta 5450

valor r$ 40.000,00

unidade orçamentária 07.01 Secretaria de esportes

Classificação funcional 27.812.0009.2015 atividades da Secretaria de 
esportes

natureza da despesa 3.3.90.30 Material de consumo

Fonte de recursos livres 0 – conta 317

valor r$ 3.000,00

Art. 3º. este decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção produzindo efeitos legais a partir de 10 de outubro de 
2014.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 4172/2014

SÚMULA: “declara de interesse social, o imóvel que menciona 
e especifica e dá outras providências”.

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art.1º. Fica declarado de interesse Social, o imóvel que 
menciona e especifica: Terreno Urbano com área de 406,76 
metros quadrados, constituído por uma servidão de largura 
total 4,00 metros e com comprimento total de 101,69 metros, 
situado na propriedade objeto de Matrícula 31893, pertencente 
ao Serviço de registro de imóveis do 3º ofício, e parte da área, 
necessária ao cruzamento da rua professor becker, localizado 
no bairro Santana.
 
Art.2º. o imóvel constante no artigo anterior destina-se à 
canalização de parte do arroio charqueado, para viabilizar 
projetos de moradias populares e continuidade do sistema 
viário.

Art.3º. este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 13 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO N°. 4173/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º. exonerar a pedido, as Servidoras:

I - FATIMA RAQUEL PEREIRA, cargo educador inFantil, 
nomeada pelo decreto nº. 2691/2012, lotada na Secretaria 
Municipal de educação e cultura, a partir de 13 de outubro 
de 2014.

II - TACIANNE FERREIRA, cargo educador inFantil, 
nomeada pelo decreto nº. 2691/2012, lotada na Secretaria 
Municipal de educação e cultura, a partir de 09 de outubro 
de 2014.

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 14 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 4174/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e atendendo 
ao disposto no art. 37, inciso iii da constituição da república 
Federativa do brasil,
 

RESOLVE

Art. 1º. prorrogar o prazo de validade do concurso público, 
regulamentado pelo edital nº 001/2012 de 08 de agosto de 
2012, publicado no Boletim Oficial do Município de Guarapuava 
– estado do paraná nº 804 de 04 a 10 de agosto de 2012, por 
mais 02 (dois) anos, a partir de 27 de novembro de 2014, para 
todos os cargos homologados pelo edital de homologação do 
concurso público nº 001/2012 de 27 de novembro de 2012. 
 
Art. 2º. este decreto entra em vigor no dia 27 de novembro de 
2014, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

JOSÉ SILTON JUSTUS 
Presidente da Fundação Proteger              
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DECRETO Nº 4175/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º. designar a Senhora ROSELI HAIK VITORASSI, 
nomeada pelo decreto nº. 2971/2013, para responder, 
integralmente, como Secretária interina à Secretaria Municipal 
de assistência Social, no período de 20 de outubro a 18 de 
novembro de 2014, em razão das férias do Secretário Municipal, 
Sr. abraham virmond haick.
       
Art. 2º. este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 17 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4179/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º. exonerar a pedido, a Servidora THAIS FABIANE 
COUTINHO, cargo aGente coMunitário de Saúde, 
nomeada pelo decreto nº. 2631/2012, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir de 15 de outubro de 2014.

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 15 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº. 4180/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei, e ao 
contido nos incisos iv e viii, do art. 63, da lei orgânica do 
Município,
 

RESOLVE

Art. 1º. alterar o cargo do servidor TELMO CONCEIÇÃO 
PASSOS, nomeado pelo decreto nº. 2948/2013 como 
assessor técnico ii, para DIRETOR DE DEPARTAMENTO, na 
Secretaria Municipal de esportes, a partir do dia 15 de outubro 
de 2014.

Art. 2º. este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais ao dia 15 de outubro de 2014.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 15 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4183/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na lei 
nº 2210/2013 e alterações contidas nas leis nºs 2245/2014 e 
2304/2014:

RESOLVE

Art.1º. Fica aberto no orçamento do Município de Guarapuava, 
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional 
Suplementar, na importância de r$ 10.000,00 (dez mil reais), 
conforme se especifica a seguir:

Unidade Orçamentária 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Classificação funcional 10.305.0020.2124 Prog. Nac. de HIV AIDS e 
Outras DST

Natureza da despesa 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros 
Pessoa Jurídica

Fonte de recursos Vinculados 497 – conta 515

Valor R$ 10.000,00

Art.2º. os recursos indicados para a cobertura do crédito su-
plementar aberto no artigo anterior são resultantes do cance-
lamento parcial das seguintes dotações:

Unidade Orçamentária 08.02 Fundo Municipal de Saúde

Classificação funcional 10.305.0020.2124 Prog. Nac. de HIV AIDS e 
Outras DST

Natureza da despesa 3.3.90.30 Material de consumo

Fonte de recursos Vinculados 497 – conta 513

Valor R$ 10.000,00

Art. 3º. este decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção produzindo efeitos legais a partir de 10 de outubro de 
2014.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

DECRETO Nº 4184/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso de suas atribuições legais e conforme autorização na lei 
nº 2210/2013 e alterações contidas nas leis nºs 2245/2014 e 
2304/2014:

Art.1º - Fica aberto no orçamento do Município de Guarapuava, 
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional 
especial, na importância de r$ 210.600,00 (duzentos e dez 
mil e seiscentos reais), conforme se especifica a seguir.

unidade orçamentária 15.02 Fundo Munic. de assist. Social 
- FMaS

Classificação funcional 08.244.0019.2129 programa atendimento integral 
a Família

natureza da despesa 3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas
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Fonte de recursos vinculados 934– conta 5734

valor r$ 166.355,00

unidade orçamentária 15.02 Fundo Munic. de assist. Social 
- FMaS

Classificação funcional 08.244.0019.2129 programa atendimento integral 
a Família

natureza da despesa 3.1.91.13 obrigações patronais

Fonte de recursos vinculados 934– conta 5736

valor r$ 6.445,00

unidade orçamentária 15.02 Fundo Munic. de assist. Social 
- FMaS

Classificação funcional 08.244.0019.2137 piso básico variável iii – equi-
pe volante

natureza da despesa 3.1.90.11 Vencimentos e vantagens fixas

Fonte de recursos vinculados 934– conta 5737

valor r$ 36.390,00

unidade orçamentária 15.02 Fundo Munic. de assist. Social 
- FMaS

Classificação funcional 08.244.0019.2137 piso básico variável iii – equi-
pe volante

natureza da despesa 3.1.91.13 obrigações patronais

Fonte de recursos vinculados 934– conta 5739

valor r$ 1.410,00

Art.2º - os recursos indicados para a cobertura do crédito 
Suplementar, aberto no artigo anterior são resultantes do 
excesso de arrecadação da Fonte 934.

Art.3º - este decreto entra em vigor na data de sua publi-
cação produzindo efeitos legais a partir de 10 de outubro de 
2014.

Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 10 de 
outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

CRISTIANE KARPSTEIN
Secretário Municipal de Administração

PORTARIA N° 321/2014

a Secretária de administração do Município de Guarapuava, 
estado do paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
por lei, e em virtude do feriado do dia 02 de novembro - dia 
de Finados,

RESOLVE

Art. 1º. Os profissionais interessados em executar reformas 
e serviços de pintura nos jazigos dos cemitérios Municipais, 
deverão apresentar-se na central de triagem, munidos de 
carteira de identidade para o cadastramento.

Art. 2º. Para a execução dos serviços, os profissionais 
deverão retirar a autorização na central de triagem, mediante 
o recolhimento das seguintes taxas, por meio de guia emitida 
pelo departamento de tributação do Município de Guarapuava:
i. Jardineiras e gavetas: r$ 3,00 cada

ii. capelas: r$ 5,00 cada
parágrafo único. os proprietários que executarem serviços de 
reforma e pintura, em jazigo de sua propriedade, são isentos 
de taxas.

Art. 3º. as construções, reparos nos túmulos e serviços de 
pintura, encerram-se no dia 30 de outubro de 2014, ficando o 
período de 15/10/2014 a 01/11/2014, reservado para limpeza 
geral.

Art. 4º. Fica expressamente proibido o trabalho de menores de 
18 (dezoito) anos.

Art. 5º. a comercialização no DIA DE FINADOS, somente será 
permitida mediante prévio cadastro junto ao departamento de 
alvará do Município de Guarapuava e a uma distância de 10 
(dez) metros dos portões dos Cemitérios, ficando os infratores 
sujeitos às penalidades previstas na legislação Municipal.

Art. 6º. o tráfego de veículos deverá ser interrompido, por 
medida de segurança, nas vias de acesso aos portões principais 
dos cemitérios Municipais, no dia 02 de novembro de 2014.

Art. 7º. esta portaria entra em vigor na data de sua publicação 
revogando as disposições em contrario.
Gabinete da Secretária Municipal de administração de 
Guarapuava, em 10 de outubro de 2014.

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N°. 323/2014

a Secretária de administração do Município de Guarapuava, 
estado do paraná, no uso das suas atribuições que lhe são 
conferidas por lei,

considerando o protocolo nº. 10320/2014, datado de 
08/08/2014; 
 
considerando o §19 do art. 40 da emenda constitucional 
41/2003 e o preenchimento dos requisitos do art. 12, iii, “a”, 
e parágrafos 3º. e 7º. da lei complementar Municipal no. 
12/2004.  

RESOLVE

Art. 1° - conceder abono de permanência, nos à servidora 
MARTA MARIA UMBURANAS NASCIMENTO, portadora do 
rG nº. 2.042.238 SeSp/pr, ocupante do cargo público de 
Supervisor educacional, lotada na Secretaria Municipal de 
educação e cultura, a partir de 14 de outubro de 2014.

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

Gabinete da Secretária Municipal de administração, em 14 de 
outubro de 2014.

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N°. 325/2014

o prefeito do Município de Guarapuava, estado do paraná, no 
uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, 

RESOLVE

Art. 1º. autorizar o servidor edSon ronaldo zavadzKi, 
diretor de departamento, cpF nº 647.728.109-00, carteira 
de habilitação nº 036829038524, categoria b, com validade 
até 22/08/2019, a dirigir veículos leves oficiais em razão da 



11/10 a 17/10 de 2014, Veiculação20/10/14 Ano XIX - Nº 947 Boletim Oficial do Município -  9

necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e 
atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade.

Art.2 º. essa autorização é válida pelo prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da presente data.  
Gabinete do prefeito do Município de Guarapuava, em 17 de 
outubro de 2014.

CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

CONVALIDAÇõES

EXTRATO DE CONVALIDAÇÃO

EMPRESA: dp eMpreend. iMobiliárioS 
CNPJ: 19.475.455/0001-91 
CERTIDõES: regulares 
OBJETO: locação de imóvel para programa mais educação 
(pedro itararé) 
VALOR: r$ 1.658,00 
PROCESSO: contratonº 200/2014 
PARECER COMISSÃO: Favorável (portaria 141/2014) 
Guarapuava, 20 de agosto/2014

 

Cristiane de Cássia Karpstein
Secretária de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 029/14

o prefeito Municipal de Guarapuava, estado do paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e atendendo 
o contido no edital nº 001/2012, convoca os candidatos 
classificados para o cargo abaixo relacionado, a comparecerem 
no período de 16/10/2014 à 14/11/2014, no Setor de perícia 
Médica, anexo ao núcleo de recursos humanos do Município 
(paço Municipal), munidos dos exames médicos constantes do 
Edital nº 030/2014, para realizarem avaliações médicas pré-
admissionais e caso estejam aptos, deverão comparecer no 
departamento de pessoal do Município, acompanhados da 
documentação exigida no item 8.6 do edital do concurso para 
posse de seus cargos, nas vagas constantes do Anexo I.

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

Guarapuava, 15 de outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI  FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

inSc candidato Final claSS carGo port Mat cG ce data naSc

1708844
eliane irani 
SilveStre da 

Silva
60,00 377

Servente de 
liMpeza area 

urbana
14,00 6,00 4,00 36,00 04/05/1970

1683620 Maria valdivina 
Fiuza 60,00 378

Servente de 
liMpeza area 

urbana
14,00 6,00 4,00 36,00 14/06/1992

  ANEXO I

CARGO: SERVENTE DE LIMPEZA ÁREA URBANA
LOCAL  VAGAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – PAÇO MUNICIPAL 02

EDITAL Nº 030/14

o prefeito Municipal de Guarapuava, estado do paraná, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e atendendo o 
contido no edital nº 001/2012, item 3.1.7, convoca os candidatos 
aprovados para o cargo relacionado no edital 029/14, a realizar 
os exames de saúde que constituirá em análise de exames 
laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:

a) exaMeS laboratoriaiS:
     hemograma completo;
     Glicose;
     uréia;
     creatinina;
     parcial de urina com Sedimento corado
     raio x de tórax pa com laudo

 b) avaliaçõeS clínicaS:
     avaliação oftalmológica com acuidade visual;
     avaliação otorrinolaringológica com audiometria;
     avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
     avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, constante 
do anexo i ;
     avaliação ortopédica com raio x  de coluna lombo-sacra, 
com laudo;

de posse dos exames e avaliações mencionadas acima neste 
edital, os candidatos devem comparecer no Setor de perícia 
Médica, anexo ao núcleo de recursos humanos do Município 
(paço Municipal), no período 16/10/2014 a 14/11/2014, para 
avaliação clínica a ser feita pelo Médico perito do Município. 
as despesas com os exames e avaliações clínicas correrão por 
conta dos candidatos.
o não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica na 
tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos 
os direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem 
posterior recurso.

Guarapuava, 15 de outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI  FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

 FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PSIQUIÁTRICA
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nome do candidat(a)o:_____________________________
_______________________

cago:___________________________________________
1-) tem história familiar de doenças psiquiátricas?
________________________________________________
_________

2-) Já fez uso de psicofármacos? para qual motivo? por 
quanto tempo?
________________________________________________
_____________________
________________________________________________
_____________________
________________________________________________
_____________________

3-)Necessitou ficar em auxílio-doença, por motivo de doen-
ça psiquiátrica?
________________________________________________
_____________________
________________________________________________
_____________________
________________________________________________
_____________________
4-) a candidata (o)  apresenta sinais ou sintomas de doença 
psiquiátrica que limite ou incapacite de exercer a função?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________

Guarapuava,______/________

                                                   
 ___________________________________
   assinatura do Médico psiquiatra e carimbo

   MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA

NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

o ndrh do Município de Guarapuava, no uso de suas 
atribuições, torna pública a lista dos candidatos, que não 
coMpareceraM ou não preencheraM os requisitos 
exigidos para assumir suas funções, conforme abaixo:

concurso n.º 001/12
edital n.º 025/14
cargo: Servente de limpeza área urbana

INSC. NOME CLAS.

1692318  elica bernardini 364º

1685872  roSânGela auGuSta FoGaça 366º

Guarapuava, 13 de outubro de 2014. 

ndrh

 LICITAÇõES

A V I S O
PREGÃO N º 379/2014 – ELETRÔNICO

a prefeitura Municipal de Guarapuava através do departamento 
de licitações e contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a licitação abaixo:
MODALIDADE: pregão nº 379/2014 – ELETRÔNICO
OBJETO: aquisição de compressor (para encher balões). 
Secretaria Municipal de assistência Social. recursos: 
Componente para Qualificação Gestão SUAS.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - coMpraS, 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: ocorrerá até às 
08h45min do dia 14/11/2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 09h00min do dia 
14/11/2014
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES:. Às 
09h10min  do dia 14/11/2014.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: 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.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

A V I S O
PREGÃO N º 380/2014 – PRESENCIAL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

a prefeitura Municipal de Guarapuava através do departamento 
de licitações e contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a licitação abaixo:
MODALIDADE: pregão nº 380/2014 – PRESENCIAL
OBJETO: locação de banheiros químicos. recursos 
ordinários (livres). Secretaria Municipal de educação e cultura 
e Secretaria Municipal de indústria, comércio e turismo.
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.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: das 08h45min até às 
08h59min do dia 05/11/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES:.Às 
09h00min do dia 05/11/2014.
LOCAL: departamento de licitação e contratos, sito à rua 
brigadeiro rocha, 2777 – 2º andar – cep 85.010-990, em 
Guarapuava, estado do paraná.
PREGOEIRO: 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 – ramal 3110, de segunda a sexta-
feira das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
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pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

A V I S O
PREGÃO N º 381/2014 - PRESENCIAL

a prefeitura Municipal de Guarapuava através do departamento 
de licitações e contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a licitação abaixo:
MODALIDADE: pregão nº 381/2014 - PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa especializada em shows 
artísticos para o evento da ii virada cultural Guarapuava 2014. 
Secretaria Municipal de educação e cultura. recurso: livre.
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.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: das 08h45min até às 
13h59min do dia 03/11/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES:.Às 
14h00min do dia 03/11/2014.
LOCAL: departamento de licitação e contratos, sito à rua 
brigadeiro rocha, 2777 – 2º andar – cep 85.010-990, em 
Guarapuava, estado do paraná.
PREGOEIRO: Mateus augusto Frighetto.
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: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

A V I S O
PREGÃO N º 382/2014 - PRESENCIAL

a prefeitura Municipal de Guarapuava através do departamento 
de licitações e contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a licitação abaixo:
MODALIDADE: pregão nº 382/2014 - PRESENCIAL
OBJETO: aquisição de pirulitos e balões para campanha 
de vacinação (poliomielite). Secretaria Municipal de Saúde. 
recursos: atenção básica.
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.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: das 08h45min até às 
08h59min do dia 03/11/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES:.Às 
09h00min do dia 03/11/2014.
LOCAL: departamento de licitação e contratos, sito à rua 
brigadeiro rocha, 2777 – 2º andar – cep 85.010-990, em 
Guarapuava, estado do paraná.
PREGOEIRO: elizane zelinski
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: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

A V I S O
PREGÃO N º 383/2014 - PRESENCIAL

a prefeitura Municipal de Guarapuava através do departamento 
de licitações e contratos, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a licitação abaixo:
MODALIDADE: pregão nº 383/2014 - PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa para serviços técnicos 
profissionais para fogos de artifícios. Secretaria Municipal de 
educação e cultura. recurso: 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.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: das 08h45min até às 
08h59min do dia 04/11/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES:.Às 
09h00min do dia 04/11/2014.
LOCAL: departamento de licitação e contratos, sito à rua 
brigadeiro rocha, 2777 – 2º andar – cep 85.010-990, em 
Guarapuava, estado do paraná.
PREGOEIRO: 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 – ramal 3110, de segunda a sexta-
feira das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos 
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de 
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o 
horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2014- FUNREBOM
Processo n° 732/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2014, hoMoloGa 
o resultado do processo licitatório em epígrafe conforme lotes 
adjudicados para a empresa veritá veiculoS ltda, no 
valor total de r$ 48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos 
reais).
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.



11/10 a 17/10 de 2014, Veiculação 20/10/14 Ano XIX - Nº 947 Boletim Oficial do Município -  12

Pregão Presencial Nº 20/2014 - FUNREBOM
proceSSo nº. 741/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2800/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa S.F. doS SantoS 
equipaMentoS de inForMática, no valor total de r$ 
7.052,94 (sete mil, cinqüenta e dois reais e noventa e quatro 
centavos).
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014- FUNREBOM
Processo n° 791/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2811/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa FABIANA DE 
MATOS GEMIGNANI & CIA LTDA, no valor total de r$ 
11.000,00 (onze mil reais) para o lote 01 e r$ 4.380,00 (quatro 
mil, trezentos e oitenta reais) para o lote 2.
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2014
proceSSo nº. 560/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2792/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes 01 ao 06 adjudicados para a empresa   
plaSMedic – coMércio de MateriaiS para uSo Medico 
e laboratorial ltda, no valor total de r$ 128.415,00 (cento 
e vinte e oito mil e quatrocentos e quinze reais).
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 297/2014
proceSSo nº. 637/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2802/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresa:

EMPRESA LOTE VALOR TOTAL

Morada nova MateriaiS de conStrução ltda - 
uniFort 01 e 02 r$ 53.158,50

t.M de arauJo 03 e 04 r$ 27.05,00

DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PRESENCIAL Nº 302/2014
proceSSo nº. 645/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2762/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes 01 e 02 adjudicados para a empresa 
coMercial elviMaG ltda, no valor total de r$ 7.980,00 
(sete mil, novecentos e oitenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312/2014
proceSSo nº. 691/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2825/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresa: 

EMPRESA LOTES VALOR

narKa diStribuidora de MedicaMentoS 
ltda - Me 2 r$ 1.700,00

heMedic produtoS hoSpitalareS ltda Me 1 r$ 18.200,00

DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 314/2014
proceSSo nº. 695/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
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pela procuradoria Geral do Município sob nº 2696/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme objeto adjudicado para a empresa dataproM 
equipaMento e ServiçoS de inForMatica induStrial 
ltda, no valor total de r$ 2.372.675,39 (dois milhões, trezentos 
e setenta e dois mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta 
e nove centavos).
DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 314/2014
proceSSo nº. 695/2014

CANCELAMENTO DE ITENS

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando o memorando n. 145/2014/StMu/aSSad, 
emitido pela Secretaria Municipal de trânsito,transporte e 
Mobilidade urbana e, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2696/2014, torna 
público o cancelaMento doS itenS 14 e 50 do lote 
1 do presente pregão, atendendo a solicitação da Secretaria 
Municipal de trânsito, transporte e Mobilidade urbana.
DATA DA ASSINATURA: 09 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 317/2014
Processo n° 727/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2794/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

EMPRESA LOTE ROTA VALOR/
DIA

VALOR 
TOTAL

daMazio & cia ltda Me 01 401 157,00 34.540,00

r. J. tartero Me 02 402 139,00 30.580,00

JMS locação e tranSporteS ltda Me
04 404 216,00 47.520,00

06 406 183,18 40.299,60

Sidenei Ferraz de liMa & cia ltda 05 405 145,00 31.900,00

o lote 03 foi declarado frustrado.
DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Eletrônico Nº 318/2014
proceSSo nº. 728/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2796/2014, 

hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa deJair luiS 
nahornY Me, no valor total de r$ 4.560,00 (quatro mil, 
quinhentos e sessenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 324/2014
proceSSo n.º 738/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2770/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lote adjudicado para a empresa onSeG – ServiçoS 
de viGilancia e SeGurança ltda, no valor total de r$ 
60.000,00 (sesenta mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º326/2014
proceSSo nº. 742/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2797/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA LOTE VALOR TOTAL

reveMel MaquinaS e MoveiS
01; 02; 03; 05; 06; 08; 09; 10; 11; 
12; 13; 14; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 

25; 26; 27. r$ 1.310,28

os lotes 04, 07, 15, 16, 17 e  21 foram declarados frustrados.
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

preGão eletronico n.º 328/2014 
proceSSo nº. 744/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2830/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa GOLINHAK E CIA  
LTDA ME, no valor total de r$ 35.598,20 (trinta e cinco mil, 
quinhentos e noventa e oito reais e vinte centavos).
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.
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PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 333/2014
proceSSo nº. 752/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2798/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa reveMel 
MaquinaS e MoveiS ltda - Me, no valor total de r$ 17.799,00 
(dezessete mil, setecentos e noventa e nove reais).
DATA DA ASSINATURA: 10 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

preGão eletronico n.º 338/2014 
proceSSo nº. 760/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2810/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes 1 ao 3 adjudicados para a empresa NARKA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP, no valor 
total de r$ 974,90 (novecentos e setenta e quatro reais e 
noventa centavos).
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 339/2014
Processo n. 761/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2806/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa DIEGO L. N. 
IVANKIO – ELETRICOS, no valor total de r$ 1.928,00 (um 
mil novecentos e vinte e oito reais) para o lote 01e r$ 319,50 
(trezentos e dezenove reais e cinqüenta centavos).
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 348/2014
Processo n° 787/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 

base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2799/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para a empresa KAMACK LTDA 
ME, no valor total de r$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 350/2014
Processo n° 790/2014

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando o resultado de julgamento emitido pelo pregoeiro 
Oficial do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico 
emitido pela procuradoria Geral do Município sob nº 2812/2014, 
declara deSerto o processo licitatório que tinha como 
objeto a aquisição de combustível (gasolina comum) para a 
Secretaria Municipal de Meio ambiente.
DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Nº 356/2014
proceSSo nº. 797/2014

HOMOLOGAÇÃO

a Gerente de licitações e contratos do Município de 
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
através do decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com 
base na lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, 
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial 
do Município, e ainda, considerando o parecer Jurídico emitido 
pela procuradoria Geral do Município sob nº 2809/2014, 
hoMoloGa o resultado do processo licitatório em epígrafe 
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:   

EMPRESA LOTES VALOR

narKa diStribuidora de MedicaMentoS 
ltda - Me 1 r$ 472,00

heMedic produtoS hoSpitalareS ltda Me 3 r$ 6.400,00

procoMp SoluçõeS eM tecnoloGia ltda 
- Me 2 r$ 4.150,00

DATA DA ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2014 

OBJETO: contratação de empresa para execução de reforma 
do ginásio aldebaram rocha Faria (Santa terezinha), conforme 
projetos, planilha, memorial e cronograma.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 551/2014. 
CONTRATADA: priMordial eMpreendiMentoS ltda
VALOR TOTAL: r$ 384.918,10 (trezentos e oitenta e quatro 
mil novecentos e dezoito reais e dez centavos)
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05 de setembro de 2014 (a) ETHEL 
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de licitações e 
contratos.
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EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO N.º 17/2014 – PRESENCIAL - FUNREBOM

obJeto: aquisição de computadores. Secretaria Municipal 
de Finanças. recursos: taxa de combate à incêndio – 
FunreboM.
contratante: Município de Guarapuava.
contrato nº: 11/2014. 
contratada: S. F. doS SantoS equipaMentoS de 
inForMática.
valor total: r$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta 
reais).
viGência: 60 (Sessenta) dias
GeStor do contrato: valdinei de MattoS SantoS
data da aSSinatura: 22/09/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 216/2014 - ELETRÔNICO 

OBJETO: contratação de empresa especializada para 
confecção e instalação de outdoor. Secretaria de políticas para 
as Mulheres. recursos: convênio 792515/2014 (Secretaria de 
políticas para as Mulheres da presidência da república).
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 553/2014. 
CONTRATADA: henrique JoSé chaia e cia ltda Me
VALOR TOTAL: r$ 1.975,00 (um mil novecentos e setenta e 
cinco reais).
 VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
GESTORES DO CONTRATO: edilza Maria Silva da luz.
DATA DA ASSINATURA: 10/09/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE ATAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 234/2014 – SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS

obJeto: contratação de empresa para o fornecimento de 
combustíveis em posto 24 (horas). Secretárias Municipais de 
Saúde, Meio ambiente, administração, esportes e recreação, 
habitação, urbanismo, executiva, agricultura, assistência 
Social, Finanças, obras, viação Serviços urbanos e políticas 
para as Mulheres.
 contratante: Município de Guarapuava.
 ata nº: 227/2014. 
contratada: antonio StanG coMércio de 
coMbuStiveiS ltda Me
valor total: r$ 1.141.269,90 (um milhão cento e quarenta 
e um mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa centavos)
viGência: 12 (doze) meses.
GeStoreS da ata: Ficam nomeados como Gestores deste 
contrato o Sr. alexandro MonteS, Secretaria Municipal de 
Saúde, Sr. SérGio oliveira doS SantoS, da Secretaria 
Municipal de Meio ambiente, Sr. João carloS SoKoloSKi, 
da Secretaria Municipal de administração, Sr. JoSé edSon 
de oliveira, da Secretaria Municipal de esportes e 
recreação, Srª. laiane caroline andrade pedroSo, 
da Secretaria Municipal de habitação e urbanismo, Sr. 
erivelton anGelo Stoco, da Secretaria executiva, 
Srª. leozélia Saidel pedroSo, da Secretaria Municipal 
de agricultura. Srª. Sandra aparecida cleve SpYra 
queiroz, da Secretaria Municipal de assistência Social, Sr. 
João ceSar loureS, da Secretaria Municipal de Finanças, 
Sr. leonardo JoSé valenGa, Secretaria Municipal de 
obras, viação e Serviços urbanos, Srª. edilza Maria Silva 

da luz, da Secretaria de políticas para as Mulheres.
data da aSSinatura: 25/09/2014.  ethel alita camargo de 
oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 254/2014 - ELETRÔNICO

OBJETO: aquisição de nobreaks Senoidal e on line de 3 Kva 
(no mínimo ou superior).
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 575/2014. 
CONTRATADA: licitacoM ltda - Me.
VALOR TOTAL: r$ 3.847,80 (três mil e oitocentos e quarenta 
e sete reais e oitenta  centavos).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
GESTOR DO CONTRATO: João Guerino cato.
DATA DA ASSINATURA: 15/09/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 261/2014 - ELETRONICO

obJeto: contratação de empresa especializada em seguro 
de veículos. Secretaria Municipal de Finanças e Secretaria 
Municipal de políticas para as Mulheres. recursos livres.
contratante: Município de Guarapuava.         
contrato nº: 597/2014 – 
contratada: Gente SeGuradora S/a.
valor total: r$ 1.273,00 (um mil duzentos e setenta e três 
reais)
prazo do contrato: 12 (doze) meses.
GeStoreS do contrato: João ceSar loureS e 
dilza Maria Silva da luz
data da aSSinatura: 18/09/2014. ethel alita camargo de 
oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO N.º 275/2014 - ELETRÔNICO 

OBJETO: aquisição de nitrogênio líquido. Secretaria Municipal 
de agricultura. recursos: livre.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 587/2014. 
CONTRATADA: nitroSeMen produtoS 
aGropecuárioS ltda - epp.
VALOR TOTAL: r$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTORES DO CONTRATO: Mário auGuSto de liz 
andrade.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO N.º 279/2014 - ELETRÔNICO 

OBJETO: contratação de empresa especializada em serviço 
de gravação de 10 faixas musicais, incluindo produção, 
gravação e mixagem, com playback, para o evento coral dos 
anjos. Secretaria Municipal de educação e cultura. recurso: 
livre.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 604/2014. 
CONTRATADA: F.W.produçõeS MuSicaiS ltda - Me.
VALOR TOTAL: r$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
GESTORA DO CONTRATO: roSevera bernardiM 
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correa.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO N.º 288/2014 - ELETRÔNICO 

OBJETO: Contratação de empresa de serviços gráficos e 
editoriais. recursos: convênio n° 002/2014. união por 
intermédio do Ministério do Meio ambiente MMa e Fundo 
nacional do Meio ambiente FnMa. Secretaria Municipal de 
Meio ambiente.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 605/2014. 
CONTRATADA: dioGo barchi Marquezini - Me.
VALOR TOTAL: r$ 1.695,10 (hum mil e seiscentos e noventa 
e cinco reais e dez centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTORA DO CONTRATO: Selba reGina pereS lopeS.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 292/2014 - PRESENCIAL 

OBJETO: aquisição de projetor multimídia, tela de projeção, 
câmera fotográfica. Secretária Municipal de Meio Ambiente. 
recursos: convênio n.º 002/2014 união por intermédio do 
Ministério do Meio ambiente. MMa e Fundo nacional do Meio 
ambiente FnMa.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 618/2014. 
CONTRATADA: Fenix equipaMetoS para inForMática 
ltda
VALOR TOTAL: r$ 3.713,20 (três mil setecentos e treze reais 
e vinte centavos) VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
contrato n.º: 619/2014
CONTRATADA: coloMbi MÓveiS e inForMática ltda
VALOR TOTAL: r$ 1.089,00 (um mil e oitenta e nove reais)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
GESTOR DO CONTRATO: Selba reGna pereS lopeS
DATA DA ASSINATURA: 07-10-2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 293/2014 - ELETRÔNICO 

OBJETO: aquisição de madeira de eucalipto não tratada 
(lenha seca). Secretaria Municipal de esportes e recreação. 
recursos: livres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 602/2014. 
CONTRATADA: coMercial elviMaG ltda - Me.
VALOR TOTAL: r$ 83.700,00 ( oitenta  e três mil e setecentos 
reais).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
GESTORA DO CONTRATO: reGina belli bochnia.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO N.º 302/2014 - PRESENCIAL 

OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços gráficos (placas). Recurso Sanepar – Compensação 
Financeira ao Meio ambiente. Secretaria Municipal do Meio 

ambiente.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 625/2014. 
CONTRATADA: coMercial elviMaG ltda
VALOR TOTAL: r$ 7.980,00 (Sete mil novecentos e oitenta 
reais)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
GESTOR DO CONTRATO: AQUECIR ROVEDO
DATA DA ASSINATURA: 10/10/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 303/2014 - ELETRÔNICO 

OBJETO: aquisição de equipamento médico para raios-x.  
recurso atenção de Média e alta complexidade amb. 
Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 586/2014. 
CONTRATADA: narKa diStribuidora de 
MedicaMentoS ltda - epp.
VALOR TOTAL: r$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias.
GESTORES DO CONTRATO: João Guerino cato.
DATA DA ASSINATURA: 19/09/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO N.º 305/2014 - ELETRÔNICO 

OBJETO: aquisição de notebooks, impressora, cartão memória, 
pen drive e cartuchos. Secretaria Municipal de Meio ambiente. 
recursos: convênio n.º 002/2014. união  por intermédio do 
Ministério do Meio ambiente MMa e Fundo nacional do Meio 
ambiente FnMa.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 610/2014. 
CONTRATADA: Fenix equipaMetnoS para 
inForMatica ltda - Me
VALOR TOTAL: r$ 6.104.70 (Seis mi cento e quatro reais e 
setenta centavos)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias..
CONTRATO Nº: 611/2014. 
CONTRATADA: Moliani cheMin e cia ltda – 
VALOR TOTAL: r$ 2.353,20 (dois mil trezentos e cinquenta e 
três reais e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
GESTOR DOS CONTRATOS: Selba reGina pereS lopez
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2014. ethel alita camargo de 
oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO N.º 306/2014 - ELETRONICO

obJeto: contratação de empresa para fornecimento de 
alimentação (coquetel). Secretária Municipal de assistência 
Social. recursos: bloco de Financiamento da proteção Social.
contratante: Município de Guarapuava.
contrato nº: 614/2014 – 
contratada: dulceMar Kirian Me
valor total: r$ 29.445,00 (vinte e nove mil quatrocentos e 
quarenta e cinco reais)
prazo do contrato: 12 (doze) meses.
GeStoreS do contrato: Selba reGina pereS lopeS
data da aSSinatura: 07-10-2014. ethel alita camargo de 
oliveira – Gerente de licitações e contrato
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 317/2014 - PRESENCIAL 

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços 
de transporte de alunos, professores e funcionários da rede 
municipal para o ano letivo de 2014 e 2015. Secretaria Municipal 
de educação e cultura. recurso: livres.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 621/2014. 
CONTRATADA: daMazio & cia. ltda - Me.
VALOR TOTAL: r$34.540,00 (trinta e quatro mil e quinhentos 
e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTRATO Nº: 622/2014. 
CONTRATADA: r.J. tartero - Me.
VALOR TOTAL: r$30.580,00 (trinta  mil e quinhentos e oitenta 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTRATO Nº: 623/2014. 
CONTRATADA: JMS locação e tranSporteS ltda - 
Me.
VALOR TOTAL: r$87.819,60 (oitenta e sete mil e oitocentos e 
dezenove reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTRATO Nº: 624/2014. 
CONTRATADA: Sidenei Ferraz de liMa & cia. ltda - 
Me.
VALOR TOTAL: r$31.900,00 (trinta e um mil e novecentos 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DOS CONTRATOS: adalberto JoSé ribeiro 
de caMpoS.
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2014. ethel alita camargo de 
oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 323/2014

OBJETO: aquisição de aparelhos eletro-eletrônicos (tv 42 e 
60 polegadas). Secretaria Municipal de indústria comércio e 
turismo e Secretaria executiva.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 608/2014. 
CONTRATADA: COLOMBI MÓVEIS E INFORMÁTCIA LTDA 
EPP
VALOR TOTAL: r$ 2.936,00 (dois mil novecentos e trinta e 
seis reais)
VIGÊNCIA: 120 dias.
CONTRATO Nº: 609/2014. 
CONTRATADA: EDER CARLOS DOS SANTOS BATISTA ME
VALOR TOTAL: r$ 5.498,90 (cinco mil quatrocentos e noventa 
e oito reais e noventa centavos)
VIGÊNCIA: 120 dias.
GESTORES DOS CONTRATOS: ana claudia Klosouski e 
erivelton Stocco
DATA DA ASSINATURA: 03-10-2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DE ATAS
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 333/2014 – SISTEMA DE 

REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: aquisição de quadro escolar. Secretaria Municipal 
de educação e cultura. recursos: 25% demais impostos 
vinculados à educação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     

 ATA Nº: 241/2014.
CONTRATADA: reveMel MáqunaS e MÓveiS ltda Me.
VALOR TOTAL: r$ 17.799,00 (dezessete mil setecentos e 
noventa e nove reais). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: MARIA LUCIA MENDES DOS SANTOS
DATA DA ASSINATURA: 10-10-2014 (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
206/2011

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2014

OBJETO: contratação de empresa especializada para prestar 
serviços de seguro de veículos. recurso: programa de atenção 
básica e livres. Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria 
Municipal de Meio ambiente 
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 206/2014. 
CONTRATADA: Gente SeGuradora S/a
REPRESENTANTE: Marcelo WaiS
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescido aproximadamente o 
percentual de 21,44% (vinte e um virgula quarenta e quatro 
por cento), gerando, destarte, acréscimo de r$ 6.987,00 (seis 
mil novecentos e oitenta e sete reais), do valor inicial devido a 
inclusão na apólice de Seguros nº 01.31/41299 do veiculo tipo 
ônibus rodoviário, marca comil, modelo campione 3.45, ano de 
fabricação 2014, modelo 2015, capacidade de 43 passageiros, 
chassi volvo modelo b270F 4x2 euro v – 9bvt5t729Fe402841, 
motor Y1a0233099, características mínimas do seguro: franquia 
reduzida caso – colisão, incêndio e roubo, cobertura 100% da 
tabela Fipe, rcF danos materiais 250.000,00, rcF – danos 
corporais 250.000,00, rcF – danos Morais 30.000,00, rcF 
– assistência gratuita 24 horas, apo – morte (por ocupante) 
30.000,00, apo – invalidez (por ocupante) 30.000,00, com 
fulcro no artigo 65, § 1º, da lei Federal n.° 8666/93. as demais 
cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração.
DATA DA ASSINATURA: 29/09/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
232/2014

PREGÃO ELETRONICO Nº 114/2014

OBJETO: aquisição de mobiliário em geral. Secretaria de 
políticas para as Mulheres. recursos: livres e convênio 
789113/2013 - SpM - pr
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 232/2014. 
CONTRATADA: c.K. YoKota MÓveiS - Me
REPRESENTANTE: chiStian Kehdi YoKota
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência 
constante na cláusula quinta do contrato 232/2014, por mais 
60 (sessenta) dias, até a data de 09/12/2014, com fulcro no 
artigo 57, inciso ii, § 1º, da lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 09/10/2014. (a) ethel alita camargo 
de oliveira – Gerente de licitações e contratos.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 116/2013

OBJETO: contratação de posto para fornecimento de 
combustível, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas, 
localizado dentro do perímetro urbano.
CONTRATO n.º 269/2013
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CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: poSto de coMbuStiveiS pluS ltda
REPRESENTADA: JoSé anGelo zanona
MOTIVO: 1) Fica prorrogado o prazo de vigência constante na 
cláusula Sexta do contrato, por mais 90 (noventa) dias, sendo 
o serviço prestado até a data de 16 de Janeiro de 2015, com 
fulcro no artigo 57, inciso ii, § 1º, da lei Federal n.° 8666/93.
as demais cláusulas contratuais permanecem sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 16 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Eletrônico nº 234/2014
Ata nº 227/2014

 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ATA

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO a ata nº 227//2014, 
celebrado entre o Município de Guarapuava e a empresa 
ANTONIO STANG COMBUSTIVEIS LTDA ME, o qual tem 
por objeto a eventual aquisição de combustíveis. Secretarias 
Municipais da Saúde, Meio ambiente, administração, esportes 
e recreação, habitação e urbanismo, executiva, agricultura, 
assistência Social, Finanças, obras e viação urbanos, 
politicas para as Mulheres.
Onde se lê:
CLÁSULA SÉTIMA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sra. LAIANE 
CAROLIE ANDRADE PEDROSO, portadora do r.G n.º 
8.761.729-7, inscrito no cpF/MF sob o n.º 047.607.629-30, a 
quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
Leia-se: 
CLÁSULA OITAVA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato a Sra . VALDIRENE 
SANTOS MESSEIAS FOGAÇA, portadora do r.G n.º 
4.454.939-5, inscrito no cpF/MF sob o n.º 601.854.579-91, a 
quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.

DATA DE ASSINATURA: 13 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Eletrônico nº 234/2014
Ata nº 227/2014

 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ATA

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO a ata nº 227//2014, 
celebrado entre o Município de Guarapuava e a empresa 
ANTONIO STANG COMBUSTIVEIS LTDA ME, o qual tem 
por objeto a eventual aquisição de combustíveis. Secretarias 
Municipais da Saúde, Meio ambiente, administração, esportes 
e recreação, habitação e urbanismo, executiva, agricultura, 
assistência Social, Finanças, obras e viação urbanos, 
politicas para as Mulheres.
Onde se lê:
CLÁSULA SÉTIMA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sra. SANDRA 
APARECIDA CLEVE SPYRA QUEIROZ, portadora do r.G n.º 
4.939.323-8, inscrito no cpF/MF sob o n.º 755.194.459-15, a 
quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
Leia-se: 
CLÁSULA OITAVA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato a Sra . JOSEANE 
NOGUEIRA REGNIK, portadora do r.G n.º 6.496.316-3, 
inscrito no cpF/MF sob o n.º 017.654.639-12, a quem caberá 

a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 13 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Presencial nº 303/2014
Contrato nº 586/2014

 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ATA

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o contrato nº 
586//2014, celebrado entre o Município de Guarapuava e a 
empresa NARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
LTDA EPP, o qual tem por objeto a aquisição de equipamento 
médico para raios-x. Secretaria Municipal de Saúde. 
Onde se lê:
CLÁSULA OITAVA – DO GESTOR
Fica nomeada como Gestora deste contrato a Sra. FERNANDA 
CÉLIA FABIANI, portadora do r.G n.º 7.607.539 SSp/pr, 
inscrita no cpF/MF sob o n.º 032.223.409-45, a quem caberá 
a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
Leia-se: 
CLÁSULA OITAVA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sr. JOÃO 
GUERINO CATO, inscrito no cpF/MF sob o n.º 044.487.528-
01 - CRM/PR 7903, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da 
lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 07 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 281/2014

Objeto: contratação de empresa para prestar serviços de 
transporte aos departamentos da Secretaria de educação 
pelo período de 180 dias. Secretaria Municipal de educação. 
recursos ordinários livres.

a Gerente de licitações e contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 e com base 
no artigo 24, iv da lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como no parecer da procuradoria do Município n.º 2750/2014, 
RATIFICA a dispensa de licitação, no valor total de r$ 
38.880,00 (trinta e oito mil oitocentos e oitenta reais), para a 
contratação da empresa antonio MarcoS Marroni Me, 
inscrita no cnpJ n.º 20.671.944/0001-06. 
DATA DE ASSINATURA: 16 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 76/2014

a Gerente de licitações e contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014, e com base 
no art. 25, “i”, da lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como no parecer da procuradoria do Município, ratiFica a 
dispensa de licitação.

DATA DE ASSINATURA: 15 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

N.º 76/2014

OBJETO: locação do centro de eventos pahy, espaço coberto, 
contendo: dois palcos com camarim e banheiro exclusivo; sendo 
que um deles comporte show de grande porte; estacionamento 
com aproximadamente 500 lugares cobertos; capacidade para 
no mínimo 2500 (duas mil e quinhentas) pessoas sentadas e 
02 (dois) bares, para realização de jantares em comemoração 
ao dia do professor e do Funcionário público que acontecerão 
respectivamente nos dias 07 e 13 de novembro de 2014

CONTRATANTE: Município de Guarapuava

CONTRATATO nº: 583/2014

CONTRATADA: SuperMercado Superpão ltda.
VALOR: r$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). 
GESTORA DO CONTRATO: ana paula Werzel da 
rocha
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, i, da lei de licitações n.º 
8.666/93.
RATIFICAÇÃO: 15-09-2014 (a) ethel alita camargo de 
oliveira- Gerente de licitações e contratos. 

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 80/2014

a Gerente de licitações e contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014, e com base 
no art. 25, ii e art. 13 vi da lei 8.666/93 e alterações posteriores, 
bem como no parecer da procuradoria do Município, ratiFica 
a dispensa de licitação.

DATA DE ASSINATURA: 10 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

 N.º 80/2014

OBJETO: contratação de empresa especializada em 
treinamentos e Seleções. Secretaria Municipal de 
administração.   

CONTRATANTE: Município de Guarapuava

CONTRATADA: ibrap inStituto braSileiro de 
adMintração publica ltda
VALOR: r$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinqüenta reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25 ii e art. 13 vi da lei de 
licitações n.º 8.666/93.
RATIFICAÇÃO: 10/10/2014 (a) ethel alita caMarGo de 
oliveira- Gerente de licitações e contratos. 

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 81/2014

a Gerente de licitações e contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o decreto n.º 3504/2013 de 10/12/2013, e com base 
no art. 25, i, da lei 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como no parecer da procuradoria do Município n.º 2427/2014, 
ratiFica a dispensa de licitação.

DATA DE ASSINATURA: 14 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

 N.º 81/2014

OBJETO: pagamento de auxilio funeral (translado). Secretaria 
Municipal de Saúde.

CONTRATANTE: Município de Guarapuava

CONTRATADA: MartinS e aroldi ltda 
VALOR: rS 2.772,00 (dois mil setecentos e setenta e dois 
reais)
FUNDAMENTO LEGAL: art. 25 i da lei de licitações n.º 
8.666/93.
RATIFICAÇÃO: 14/10/2014 (a) ethel alita caMarGo de 
oliveira- Gerente de licitações e contratos. 

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 276/2014

a Gerente de licitações e contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 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 que tem como objeto contratação de 
empresa especializada em construção civil para execução de 
infraestrutura e supraestrutura ponte sobre o rio pinhãozinho, 
cabeceiras em concreto ciclópico pilares em concreto armado 
travessa e transversianas em concreto armado com vigas 
pré moldadas cedidas ao município pelo der e concretagem 
da Supraestrutura, para o atendimento do Estado de 
Emergência do Município, conforme Decreto Municipal nº 
3923/2014 e Decreto Estadual n.º 11301 e conforme Plano 
de Recuperação de Danos. Recursos: Ordinários (Livres). 
Secretaria Municipal de Viação, Obras, Serviços. 
DATA DE ASSINATURA: 03 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 276/2014

OBJETO: o presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução 
de obra de infraestrutura e supraestrutura sobre a ponte do 
Rio Pinhãozinho (localização geográfica: latitude -25,617 e 
longitude 51,476), com cabeceiras em concreto ciclópico, 
pilares intermediários em concreto armado, travessas e 
transversinas em concreto armado, com vigas pré-moldadas 
(cedidas pelo Município).
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N°: 606/2014
CONTRATADA: Maicon capeletti - Me
VALOR TOTAL: r$ 259.500,00 (duzentos e cinqüenta e nove 
mil e quinhentos reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA : 120 (cento e vinte) dias. 
GESTOR DO CONTRATO: JoSé eliaS SYdor 
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, iv da lei 8.666/93 e 
alterações.
RATIFICAÇÃO: 03/10/2014 (a) ethel alita camargo de oliveira 
– Gerente de licitações e contratos.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 277/2014

a Gerente de licitações e contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 e com base 
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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 que tem como objeto contratação de 
empresa especializada em construção civil para execução de 
infraestrutura e supraestrutura ponte sobre o rio das pedras, 
cabeceiras em concreto ciclópico pilares em concreto armado 
travessa e transversianas em concreto armado com vigas 
pré moldadas cedidas ao município pelo der e concretagem 
da Supraestrutura, para o atendimento do Estado de 
Emergência do Município, conforme Decreto Municipal nº 
3923/2014 e Decreto Estadual n.º 11301 e conforme Plano 
de Recuperação de Danos. Recursos: Ordinários (Livres). 
Secretaria Municipal de Viação, Obras, Serviços. 
DATA DE ASSINATURA: 03 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 277/2014

OBJETO: o presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução de 
obra de infraestrutura e supraestrutura sobre a ponte do rio 
das Pedras (localização geográfica: latitude -25,433 e longitude 
51,451), com cabeceiras em concreto ciclópico, pilares 
intermediários em concreto armado, travessas e transversinas 
em concreto armado, com vigas pré-moldadas (cedidas pelo 
Município).
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N°: 607/2014
CONTRATADA: Maicon capeletti - Me
VALOR TOTAL: r$ 265.550,10 (duzentos e sessenta e cinco 
mil e quinhentos e cinqüenta reais e dez centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias. 
GESTOR DO CONTRATO: JoSé eliaS SYdor 
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, iv da lei 8.666/93 e 
alterações.
RATIFICAÇÃO: 03/10/2014 (a) ethel alita camargo de oliveira 
– Gerente de licitações e contratos.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 278/2014

a Gerente de licitações e contratos no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014 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, que tem como objeto a aquisição de 
concreto usinado FcK15, para o atendimento do Estado de 
Emergência do Município, conforme Decreto Municipal n.º 
3923/2014 e Decreto Estadual n.º 11301 e conforme Plano 
de Recuperação de Danos. Recursos: Ordinários (Livres). 
Secretaria Municipal de Viação, Obras, Serviços Urbanos.
DATA DE ASSINATURA: 10 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Eletrônico nº 254/2014
Contrato  nº 575/2014

 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE CONTRATO

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o contrato nº 
575//2014, celebrado entre o Município de Guarapuava e 
a empresa LICITACOM LTDA ME, o qual tem por objeto a 
aquisição de nobreaks senoidal e on line de 3 Kva (no mínimo 
ou superior). Secretaria Municipal de Saúde. 

Onde se lê:
CLÁSULA OITAVA – DO GESTOR
Fica nomeada como Gestora deste contrato a Sra. FERNANDA 
CÉLIA FABIANI, portadora do r.G n.º 7.607.539 SSp/pr, 
inscrita no cpF/MF sob o n.º 032.223.409-45, a quem caberá 
a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
Leia-se: 
CLÁSULA OITAVA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sr. JOÃO 
GUERINO CATO, inscrito no cpF/MF sob o n.º 044.487.528-
01 - CRM/PR 7903, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da 
lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 07 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Eletrônico nº247/2014
Ata nº 236/2014

 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ATA 

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO a ata nº 236/2014, 
celebrado entre o Município de Guarapuava e a empresa JD 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA ME, a qual tem por objeto 
a aquisição maquinas e equipamentos hospitalares. Secretaria 
Municipal de Guarapuava. 
Onde se lê:
CLÁSULA SÉTIMA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sra.  KELLI 
CRISTINA TRAMONTINA EDLING, portadora do r.G n.º 
6.095.933-5, inscrita no cpF/MF sob o n.º 027.011.969-81, a 
quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
Leia-se: 
CLÁSULA SÉTIMA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sra. RITA 
RIBEIRO CEBULSKI, portadora do coren/pr n.º 23.625, 
inscrita no cpF/MF sob o n.º 426.472.230-68, a quem caberá 
a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 08 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Eletrônico nº247/2014
Ata nº 235/2014

 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ATA 

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO a ata nº 235/2014, 
celebrado entre o Município de Guarapuava e a empresa ICTUS 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO-HOSPÍTALARES, 
o qual tem por objeto a aquisição maquinas e equipamentos 
hospitalares. Secretaria Municipal de Guarapuava. 
Onde se lê:
CLÁSULA SÉTIMA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sra.  KELLI 
CRISTINA TRAMONTINA EDLING, portadora do r.G n.º 
6.095.933-5, inscrita no cpF/MF sob o n.º 027.011.969-81, a 
quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
Leia-se: 
CLÁSULA SÉTIMA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sra. RITA 
RIBEIRO CEBULSKI, portadora do coren/pr n.º 23.625, 
inscrita no cpF/MF sob o n.º 426.472.230-68, a quem caberá 
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a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 08 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

Pregão Eletrônico nº247/2014
Ata nº 230/2014

 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE ATA 

Pelo presente Termo, fica RETIFICADO a ata nº 230/2014, 
celebrado entre o Município de Guarapuava e a empresa 
CIRUPAR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
CIRÚRGICOS LTDA-EPP, o qual tem por objeto a aquisição 
maquinas e equipamentos hospitalares. Secretaria Municipal 
de Guarapuava. 
Onde se lê:
CLÁSULA SÉTIMA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sra.  KELLI 
CRISTINA TRAMONTINA EDLING, portadora do r.G n.º 
6.095.933-5, inscrita no cpF/MF sob o n.º 027.011.969-81, a 
quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
Leia-se: 
CLÁSULA SÉTIMA – DO GESTOR
Fica nomeado como Gestor deste contrato o Sra. RITA 
RIBEIRO CEBULSKI, portadora do coren/pr n.º 23.625, 
inscrita no cpF/MF sob o n.º 426.472.230-68, a quem caberá 
a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, 
conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 08 de outubro de 2014 (a) ethel 
alita caMarGo de oliveira – Gerente de licitações e 
contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 270/2014 - PRESENCIAL 

OBJETO: contratação de empresa prestadora de serviços 
de instalação de telas (material incluso) no Ginásio de 
esportes Joaquim prestes. Secretaria Municipal de esportes e 
recreação. recursos: livre.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.         
CONTRATO Nº: 612/2014. 
CONTRATADA: i i Kappel ServiçoS lMe
VALOR TOTAL: r$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias.
GESTOR DO CONTRATO: JOSÉ VALTER LIBERATO
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2014. ethel alita camargo de 
oliveira – Gerente de licitações e contratos.

SECRETARIA DE FINANÇAS

TERMO DE COOPERAÇÃO 027/2014

TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUA-
RAPUAVA E A SOCIEDADE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS 
DE GUARAPUAVA (SPAG).
por este instrumento que entre si celebram, de um lado 
o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no cnpJ nº 76.179.037/0001-16, 
com sede na rua brigadeiro rocha, nº 2777 - centro, cep 
85010-210, Guarapuava, estado do paraná, neste ato 
representado pelo prefeito Municipal, Sr. CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, de ora em diante denominado 
CONCEDENTE e, de outro lado, a SPAG – SOCIEDADE DE 
PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE GUARAPUAVA, organização 

não governamental sem fins lucrativos, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cnpJ nº 08.089.048/0001-20, com 
sede na rua Saldanha Marinho, 1267, centro, em Guarapuava, 
estado do paraná, neste ato representada por sua presidente 
GIOVANA ROMAN, brasileira, solteira, empresária, portadora 
do rG nº 6.544.691-0, e inscrita no cpF nº 026.522.649-
07, residente e domiciliada em Guarapuava/pr, à rua 
afonso camargo, 1725, centro, e por seu vice-presidente 
WELLINGTON BARBOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
professor, residente e domiciliado à rua cel. Saldanha, 3291 – 
Santa cruz, em Guarapuava/pr, de ora em diante denominada 
CONVENIADA, têm justos e acordados o seguinte: 

I – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: o presente convênio tem por 
objeto o repasse mensal de recursos pelo concedente à 
conveniada, para que esta promova a esterilização cirúrgica 
de cães e gatos, machos e fêmeas, bem como o atendimento 
clínico, cirúrgico, emergencial e exames de cães, gatos e 
cavalos na cidade de Guarapuava/pr.

PARÁGRAFO ÚNICO: o objeto deste convênio realizar-se-á 
de acordo com o projeto apresentado pela conveniada e 
que faz parte integrante do presente instrumento, através do 
qual será previsto o critério de triagem dos animais, entre 
outras ações necessárias para o bom e fiel desenvolvimento 
do presente convênio. 

II – DOS ASPECTOS GERAIS DO CONVÊNIO

a) DA TRIAGEM DOS ANIMAIS

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica estabelecido que a conveniada 
será a responsável pela triagem dos animais que passarão 
por esterilização, atendimento clínico ou emergencial. esses 
animais poderão ser provenientes de: 1) abrigos atendidos 
pela conveniada; 2) do canil Municipal de Guarapuava/pr; 
3) de comunidades em situação de vulnerabilidade social e que 
seus proprietários declarem expressamente que não possuem 
recursos financeiros para custear o procedimento; 4) errantes 
(abandonados nas ruas de Guarapuava/pr).

b) DOS PROFISSIONAIS

CLÁUSULA TERCEIRA – Caberá à CONVENIADA firmar 
convênios com clínicas veterinárias e/ou clínica-escola de 
Medicina veterinária da unicentro (serviços de terceiros), 
a sua escolha, para a realização dos procedimentos de 
esterilização, clínico, cirúrgico, emergencial e exames.

c) DA COMPRA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS

CLÁUSULA QUARTA – a conveniada poderá adquirir 
materiais e medicamentos necessários às castrações, 
atendimentos clínicos, cirúrgicos, emergenciais e exames de 
acordo com a necessidade e conveniência.

III – OBRIGAÇõES DAS PARTES

CLÁUSULA QUINTA: o objeto deste convênio será 
desenvolvido pela CONVENIADA com o apoio financeiro do 
concedente, nos seguintes termos:

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caberá ao CONCEDENTE: 
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a) repassar à conveniada 12 (doze) parcelas mensais de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o primeiro pagamento em 
Outubro/2014, totalizando de R$ 60.000,00 (Sessenta mil 
reais); 

b) Nomear, às suas expensas, um fiscal para realizar o 
acompanhamento do presente convênio;

c) realizar, às suas expensas, a coleta, o encaminhamento as 
clínicas veterinárias e a devolução dos animais cadastrados e 
selecionados para participar deste convênio;

d) disponibilizar três canis junto ao canil Municipal para a 
permanência dos animais durante o período de convalescença.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caberá à CONVENIADA:

a) Firmar convênio com clínicas veterinárias e/ou clínica-
escola de Medicina veterinária da unicentro (serviços de 
terceiros), a sua escolha, para realizar os procedimentos de 
esterilização e atendimentos clínicos, cirúrgicos, emergenciais 
e exames; 

b) realizar a triagem e cadastro dos animais que serão 
selecionados para participar deste convênio; 

c) utilizar os recursos nos procedimentos pré e pós-operatórios, 
cirúrgicos propriamente ditos, de atendimento clínico e 
emergencial e exames dos animais selecionados;

d) prestar contas dos valores repassados pela concedente 
através do registro no Sistema integrado do tribunal de contas 
do estado do paraná – Sit.

IV - DO PAGAMENTO

CLÁUSULA SEXTA: o concedente realizará o pagamento 
mensal do convênio até o mensalmente, através do depósito 
do valor especificado na alínea “a”, do parágrafo primeiro, da 
cláusula quinta, na seguinte conta bancária de titularidade 
da conveniada, exclusiva para este convênio: Banco do 
Brasil, agência 5795-9, conta corrente n.º 13.702-2. 

PARAGRÁFO ÚNICO: enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SÉTIMA – RETENÇÃO DOS RECURSOS: o 
concedente reterá o valor do repasse mensal do convênio 
quando a conveniada não realizar a prestação de contas 
através do registro no Sistema integrado do tribunal de contas 
do estado do paraná – Sit. em caso de atraso no referido 
registro, o repasse somente será liberado após sua devida 
regularização.

V – DA VIGÊNCIA 

CLÁUSULA OITAVA: o presente termo de cooperação terá 
vigência a partir da data de sua assinatura até 31/10/2015, 
oficializado após a data da assinatura de ambas as partes, 
podendo ser rescindido a qualquer tempo.  

PARAGRÁFO ÚNICO: este termo poderá ter a sua vigência 
prorrogada, formalizado através de termo aditivo, após análise 
do setor jurídico do Município.

VI – DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA: o convênio poderá ser rescindido por 
qualquer das partes, mediante notificação por escrito com 
antecedência de 60 (sessenta) dias, quando constatadas as 
seguintes situações: 

a) os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 

estabelecida no presente contrato; 

b) os termos do convênio não forem cumpridos.

PARÁGRAFO ÚNICO: a inexecução total ou parcial do objeto 
deste convênio por parte da conveniada importará na 
suspensão dos repasses de verbas e/ou devolução dos valores 
já repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis 
e impedirá, ainda, o recebimento de outras verbas repassadas 
pelo concedente.

VII – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA: o MUNICÍPIO terá como fiscal nomeada 
a médica veterinária Sra. Maria Fernanda Fedalto Moraes, 
matrícula n° 9705-5, cpF n°650.746.029-04, que deverá 
fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Cooperação, 
através de visitas e emissão de relatórios que comprovem a 
execução da aplicação dos recursos. 

a CONVENIADA terá como órgão fiscalizador a sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, nos termos do art. 23 
da resolução 28/2011 do tce-pr, que contribuirão com o 
MUNICÍPIO para que a fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente.

VIII – DA RESPONSABILIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: o concedente não terá 
qualquer responsabilidade cível ou criminal quando ocorrer o 
falecimento do animal durante ou após o procedimento cirúrgico 
de esterilização ou o atendimento médico e emergencial.

IX – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: é obrigatória a restituição 
pela conveniada de eventual saldo de recursos ao 
concedente na data de encerramento, denúncia ou 
rescisão deste convênio.

PARÁGRAFO ÚNICO: na devolução dos recursos deverão 
ser solicitadas orientações ao departamento Financeiro do 
concedente.

X – DA PUBLICIDADE 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: o CONCEDENTE fica 
responsável pela publicação deste instrumento no órgão oficial, 
no prazo e forma exigidos pela legislação específica.

XI – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: A conveniada prestará 
contas mensalmente ao Município dos recursos recebidos, 
registrando as informações no Sit – Sistema integrado de 
transferência do tce/pr, realizando fechamento bimestrais. 
A execução financeira deverá atender a legislação do TCE/
pr contida na resolução 28/2011 e in 61/2011 e demais 
legislações pertinentes.

XII – DO FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da comarca 
de Guarapuava, estado do paraná, como único e competente 
para diminuir eventuais dúvidas oriundas da interpretação 
do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais 
privilegiados que se apresentam, 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, 13 de outubro de 2014.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

prefeito Municipal

GIOVANA ROMAN            WELLINGTON BARBOSA DA SILVA     

presidente da SpaG                 vicepresidente da SpaG

teSteMunha:

noMe/rG

teSteMunha:

noMe/rG

CIG - COMITE DE INVESTIMENTOS GUARAPUAVAPREV

O Comitê de Investimentos GuarapuavaPrev – CIG, em 
conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 
de agosto de 2011, apresenta a relação de instituições 
financeiras credenciadas, tornando-as aptas à possível 
alocação de recursos financeiros desta autarquia.

instituição Financeira cnpJ Certificado 
nº validade: 

leme investimentos ltda 74.198.912/0001-56 004/2014 15/Mar/2015

caixa econômica Federal 00.360.005/0001-04 005/2014 15/Mar/2015

Guarapuava, 15 de setembro de 2014

Vanderley Rosa Edling
Responsável Tecnico - CIG
Gestor Qualificado - CPA 20

CIG - COMITE DE INVESTIMENTOS GUARAPUAVAPREV

O Comitê de Investimentos GuarapuavaPrev – CIG, em 
conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 
de agosto de 2011, apresenta a relação de instituições 
financeiras credenciadas, tornando-as aptas à possível 
alocação de recursos financeiros desta autarquia.

instituição Financeira cnpJ Certificado nº validade: 

bb Gestão de recursos 
distribuidora de títulos e 
valores Mobiliários S.a. 

30.822.936/0001-69 006/2014 13/abr/2015

Guarapuava, 13 de outubro de 2014

Vanderley Rosa Edling
Responsável Tecnico - CIG
Gestor Qualificado - CPA 20

TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 028/2014

termo de cooperação Financeira que fazem MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA.

o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no cnpJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e prefeitura situada na rua brigadeiro rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/pr, neste ato representado por 
seu prefeito Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO, rG n°. 6.258.062-35 SSp-pr e inscrito no 
cpF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado a ASSOCIAÇÃO 

DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA, 
inscrito no cnpJ nº 75.643.585/0001-67, com sede na rua 
luis ciscato, n° 75, cep 85015-070, Guarapuava/pr, neste 
ato representado por seu presidente a Sr. VALDENEY JORGE 
DOMINGUES DA SILVA, inscrito no rG n° 2.042.797 e cpF 
nº 288.212.629-87, de ora em diante denominados somente 
MUNICÍPIO E ENTIDADE, respectivamente, partes que 
resolvem celebrar o presente TERMO DE COOPERAÇÃO, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS 

o presente termo de cooperação tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO / Concedente: Cofinanciar entidades e 
organizações de assistência social - aquelas sem fins lucrativos 
que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei 8742/93 
(lei orgânica da assistência Social, com suas alterações 
posteriores), bem como, as que atuam na defesa e garantia 
de direitos, devidamente inscritas no conselho Municipal de 
assistência Social. executando o recurso nas despesas de 
custeio de ações e no investimento em equipamentos da rede 
socioassistencial.
b) ENTIDADE / Tomadora: construir e implantar o centro de 
equoterapia na apae – rural, como meio de reabilitação 
física, educação e inserção social, para melhorar a qualidade de 
vida das pessoas com deficiência ou necessidades especiais. 
os recursos serão aplicados conforme plano de trabalho 
apresentado e aprovado pelo Município.

Parágrafo Primeiro. o presente termo tem por meta o repasse 
financeiro por parte do Município no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), e a contrapartida da entidade 
no valor de 52.866,15 (cinquenta e dois mil e oitocentos e 
sessenta e seis reais e quinze centavos), que deverá ser 
depositado e movimentado em conta específica, e aplicado na 
construção do centro de equoterapia.

Parágrafo Segundo. o plano de trabalho 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

o MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de r$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), sendo liberado 
conforme plano de trabalho apresentado pela entidade e 
boletim de medição emitido pelo fiscal do Município, que 
evidencie a progressão da obra. 

A ENTIDADE, a título de contrapartida, investirá o valor de 
52.866,15 (cinquenta e dois mil e oitocentos e sessenta e 
seis reais e quinze centavos), conforme plano de trabalho 
apresentado.

Parágrafo Primeiro. para receber o repasse a ENTIDADE 
deverá: apresentar recibo de pagamento mensal com as 
certidões negativas constantes no art. 3° da in 61/2011 e 
registrar todas as informações mensais necessárias no Sistema 
integrado do tribunal de contas do estado do paraná – Sit.

Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada na conta 
77.574-6, agência 0299-2, banco do brasil, Guarapuava – 
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Paraná, conta especifica para este Termo de Cooperação.

Parágrafo Terceiro. enquanto não empregados na sua 
finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados 
financeiramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, 
de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

o presente termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de agosto de 2015, oficializado após a data da assinatura 
de ambas as partes.
este termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizado 
através de termo aditivo, após análise do setor jurídico do 
Município.

CLÁUSULA QUARTA – 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 a instituições Sociais.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

a ENTIDADE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos, incluindo aS inForMaçõeS 
no Sistema integrado de transferências – Sit de acordo 
com as exigências contidas na resolução n° 028/2011 e na 
instrução normativa 61/2011 do tribunal de contas do estado 
do paraná,  fazendo o fechamento da prestação de conta em 
cada bimestre.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal. (ex., nota fiscal, avisos de débitos bancários, 
etc). 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO

o MUNICÍPIO terá como fiscal nomeado o Sr. Fabiano Ferreira 
da Silva, matrícula n° 17.010-0, rG n° 8.968.755-1 e cpF n° 
050.087.429-81, que deverá fiscalizar e avaliar a execução do 
termo de cooperação, através de visitas e emissão de relatórios 
que comprovem a execução da aplicação dos recursos. 

a ENTIDADE terá como órgão fiscalizador a UGT – Unidade 
Gestora de Transferência, nos termos do art. 23 da resolução 
28/2011 do tce-pr, que contribuirão com o MUNICÍPIO para 
que a fiscalização ocorra de forma correta e transparente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

o MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

este termo de cooperação poderá ser rescindido 
automaticamente independente da 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, atestado pela fiscal;
b) a não execução do objeto pactuado.

Parágrafo Único. a inexecução total ou parcial do objeto deste 
termo 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, impedirá 
ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo 
MUNICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

é obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo 
de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denúncia 
ou rescisão deste termo de cooperação, conforme abaixo 
discriminado:

a) efetuar em nome Municipio 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 à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financeiros) 
deverão ser solicitadas orientações ao departamento 
Financeiro do Município.

Parágrafo Único. a ENTIDADE deverá ainda 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 – 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, 14 de outubro de 2014.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE GUARAPUAVA

VALDENEY JORGE DOMINGUES DA SILVA
Presidente da Entidade
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SECRETARIA DE OBRAS

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO

a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, pessoa 
jurídica de direito público, com sede na rua brigadeiro rocha, 
nº 2777, centro estado do paraná, devidamente inscrita 
no cnpJ 76.178.037/0001-76, neste ato representada pelo 
Secretário Municipal de obras Sr ivanêS JoSeFi, AUTORIZA 
a empresa TECNOPARK SOLUÇOES LTDA - EPP, pessoa 
jurídica de direito privado, devidamente inscrita no cnpJ 
10.646.270/0001-28, com sede a rua Marechal deodoro, 
630 cJ. 1505 15º andar – centro, no Município de curitiba, 
estado do paraná, neste ato representada pelo Sr JOELCIO 
LUIZ DE MELO PRANGER, portador do rG nº 8.514.667-0 
SSp/pr e inscrito no cpF sob nº 049.187.569-05, através do 
contrato de prestação de Serviços celebrado entre as partes 
sob nº 628/2014 assinado no dia 14 de outubro de 2014, a 
dar início ao serviço de inStalação de controladoreS 
SeMaForicoS nos seguintes cruzamentos:

1. av. Moacir Julio Silverstre com r. azevedo portugal.
2. av. Moacir Julio Silverstre com r. brigadeiro rocha.
3. av. Moacir Julio Silverstre com r. capitão rocha.
4. av. Moacir Julio Silverstre com r. Saldanha Marinho.
5. av. Moacir Julio Silverstre com r. quintino bocaiuva.
6. r. vicente Machado com r. dr. laranjeiras.
7. r. vicente Machado com r. Guaira.
8. r. vicente Machado com r. padre chagas.
9. r. vicente Machado com r. xv de novembro.
10. r. vicente Machado com r. Senador pinheiro 

Machado.
11. r. vicente Machado com r. capitão virmond.
12. r. vicente Machado com r. comendador norberto.
13. r. vicente Machado com r. professor becker.

Guarapuava 17 de outubro de 2014.

IVANÊS JOSEFI
Secretário Municipal de obras

JOELCIO LUIZ DE MELO PRANGER 
TECNOPARK SOLUÇOES LTDA - EPP 

contratada

GUARAPUAVA PREV

CIG - COMITE DE INVESTIMENTOS GUARAPUAVAPREV

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA

Certificado Nº 001/2014                  Validade: 14/OUT/2014

O Comitê de Investimentos GuarapuavaPrev – CIG, em 
conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 
de agosto de 2011, expede o presente Certificado de 
Credenciamento à 

BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DTVM

CNPJ nº 62.375.134/0001-44, atestando que a instituição 
financeira encontra-se em plena regularidade, estando 
habilitada para possível alocação de recursos financeiros 
desta autarquia.

Guarapuava, 14 de abril de 2014.

Vanderley Rosa Edling
Diretor Administrativo e Financeiro
Responsável Tecnico - CIG
Gestor Qualificado - CPA 20

CIG - COMITE DE INVESTIMENTOS GUARAPUAVAPREV

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA

Certificado Nº 002/2014                           Validade: 20/
OUT/2014

O Comitê de Investimentos GuarapuavaPrev – CIG, em 
conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 
de agosto de 2011, expede o presente Certificado de 
Credenciamento à 

QUEST INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ nº 04.506.394/0001-05, atestando que a instituição 
financeira encontra-se em plena regularidade, estando 
habilitada para possível alocação de recursos financeiros 
desta autarquia.

Guarapuava, 20 de abril de 2014.

Vanderley Rosa Edling
Diretor Administrativo e Financeiro
Responsável Tecnico - CIG
Gestor Qualificado - CPA 20

CIG - COMITE DE INVESTIMENTOS GUARAPUAVAPREV

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA

Certificado Nº 003/2014                           Validade: 20/
OUT/2014

O Comitê de Investimentos GuarapuavaPrev – CIG, em 
conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 
de agosto de 2011, expede o presente Certificado de 
Credenciamento à 

QUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA

CNPJ nº 07.250.864/0001-00, atestando que a instituição 
financeira encontra-se em plena regularidade, estando 
habilitada para possível alocação de recursos financeiros 
desta autarquia.

Guarapuava, 20 de abril de 2014

Vanderley Rosa Edling
Diretor Administrativo e Financeiro
Responsável Tecnico - CIG
Gestor Qualificado - CPA 20

CIG - COMITE DE INVESTIMENTOS GUARAPUAVAPREV

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA

Certificado Nº 004/2014                           Validade: 12/
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SET/2014

O Comitê de Investimentos GuarapuavaPrev – CIG, em 
conformidade com a Portaria MPS/GM nº 519, de 24 
de agosto de 2011, expede o presente Certificado de 
Credenciamento à 

BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE 
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ nº 00.360.005/0001-04, atestando que a instituição 
financeira encontra-se em plena regularidade, estando 
habilitada para possível alocação de recursos financeiros 
desta autarquia.

Guarapuava, 12 de setembro de 2013

Vanderley Rosa Edling
Diretor Administrativo e Financeiro
Responsável Tecnico - CIG
Gestor Qualificado - CPA 20
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SURG

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

contratante: cia. de Serviços de urbanizações de 
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 072/2014 - Sistema registro de 
preços
obJeto: registro de preços para eventual execução 
de serviços de manutenção e fornecimento de peças de 
equipamentos elétricos (motores, bomba d’água, esmeril, 
furadeira, serra mármore).
ata n.  054/2014   prazo de 
viGencia: 12 meses.
licitante: GILSON ROSDAIBDA – ME - cnpJ sob o nº 
13.536.640/0001-62.
valor total: r$ 77.652,79 (setenta e sete mil seiscentos 
e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos). 
aSSinatura: 13 de outubro de 2014.

EXTRATO DE CONTRATO

contratante:  cia. de Serviços de urbanizações de 
Guarapuava
preGão preSencial n.º 069/2014 
obJeto: aquisição de bueiro (galeria ou aduelas) duplo celular 
de concreto armado, pré-moldado, projeto estrutural e art, 
transporte e instrução da descarga e montagem das peças.
contrato: nº 165/2014 
prazo de viGência: 90 diaS
contratada: Marco tuboS ltda - cnpJ 
08.326.716/0001-95.
valor total: r$ 271.000,00 (duzentos e setenta e um mil 
reais).
data da aSSinatura: 13 de outubro de 2014.

ERRATA

reF. ao extrato de contrato n. 163/2014 publicado 
no boletiM 945 – pg. 23
ONDE SE LÊ: valor total: r$ 7.265,00 (sete mil duzentos 
e sessenta e cinco reais).
LEIA-SE: valor total: r$ 4.228,60 (quatro mil duzentos e 
vinte e oito reais e sessenta centavos).
Guarapuava, 16 de outubro de 2014. Fernando daMiani - 
diretor administrativo da SurG

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2014 - licitação realizada em 

03/10/2014 – 13h30mim
tendo em vista a realização da sessão pública do pregão 
presencial nº 068/2014, destinado ao registro de preços para 
eventual contratação de empresa para fornecimento de pneus 
automotivos, câmaras e protetores para os veículos da SurG, 
tendo transcorrido todas as fases de lances, de análise dos 
documentos de habilitação, conforme ata da Sessão pública, 
observados os preceitos do decreto n. 3.555/2000, decreto 
Federal n. 5.450/2005, decreto Municipal n. 1168/2006 e lei 
Federal nº 10.520/2002; bem como realizada a aplicação 
proporcional do desconto ofertado em sessão, declaro 
habilitadas e classificadas para o fornecimento dos objetos da 
licitação as EMPRESAS, com os respectivos preços: 
PNEUFORTE COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA., inscrita 
no cnpJ sob o nº 00.805.922/0001-76 os lotes abaixo 
descriminados:
lote 01 – valor total: r$ 239.900,00;

lote 02 – valor total: r$ 13.278,98;
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA ME, inscrita no cnpJ 
sob o nº 07.493.402/0001-14 o lote abaixo descriminado: lote 
03 - valor total: r$ 2.613,96; Guarapuava, 10 de outubro 
de 2014. PAULO CEZAR TRACZ. Pregoeiro Oficial da SURG.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO 068/2014 – PRESENCIAL

OBJETO: registro de preços para eventual contratação de 
empresa para fornecimento de pneus automotivos, câmaras e 
protetores para os veículos da SurG. o diretor administrativo 
da SurG, no uso das atribuições que lhe são conferidas, tendo 
em vista a realização preGão preSencial n° 068/2014, 
HOMOLOGA para que produza os seus jurídicos e legais 
efeitos a decisão do pregoeiro paulo cezar tracz, autorizando, 
quando necessário, a aquisição pneus automotivos, câmaras 
e protetores para os veículos da SurG, junto às empresas e 
valores abaixo descritos:
PNEUFORTE COMÉRCIO E RECAPAGENS LTDA., inscrita 
no cnpJ sob o nº 00.805.922/0001-76 os lotes abaixo 
descriminados:
lote 1 - valor total: r$ 239.900,00;
lote 2 - valor total: r$ 13.278,98;
SIMÃO CIRINEU AQSENEN & CIA LTDA ME, inscrita no cnpJ 
sob o nº 07.493.402/0001-14 o lote abaixo descriminado: lote 
3 - valor total: r$ 2.613,96;
Guarapuava, 13 de outubro de 2014. FERNANDO DAMIANI. 
diretor administrativo da SurG.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 010/2014

a administração da cia. de Serviços urbanos de Guarapuava, 
no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela 
quadricentésima trigésima sexta reunião do conselho de 
administração da SurG, do dia 02 de janeiro de 2013, e 
com base no inciso ii do art. 24 da lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como no parecer Jurídico, ratiFica a 
dispensa de licitação. PUBLIQUE –SE. Guarapuava, 10 de 
outubro de 2014. FERNANDO DAMIANI - diretor administrativo

EXTRATO DE DISPENSA POR LIMITE

DISPENSA: 010/2014

OBJETO: aquisição de correia transportadora para a linha de 
produção de entrada de rachão para o britador.

Item unidade Qtd Produto Valor Unit. Valor Total

01 Metros linear 29

correia transportadora três 
lonas cobertura 3/16x1/16, 

largura 18”, espessura 
10mm para o processo de 

pedra 1..
Marca: Goodyear

r$ 45,00 r$ 1.305,00

02 Metros linear 31

correia transportadora três 
lonas cobertura 3/16x1/16, 

largura 18”, espessura 
10mm para o processo de 

pedra 2.
Marca: Goodyear

45,00 1.395,00

TOTAL R$ 2.700,00

CONTRATANTE: cia. de Serviços de urbanizações de 
Guarapuava
CONTRATADA: Franlita borrachaS ltda - Me
FUNDAMENTO LEGAL: inciso ii do art. 24 da lei 8.666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 10/10/2014 – Fernando daMiani – diretor 
administrativo.

Guarapuava, 14 de outubro de 2014. FERNANDO DAMIANI - 
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diretor administrativo

RESULTADO DE JULGAMENTO 
preGão preSencial n.º 059/2014 - licitação realizada 

em 21/08/2014 – 13h30

tendo em vista a realização da sessão pública do pregão 
presencial nº 059/2014, destinado ao registro de preços para 
fornecimento de epis - equipamentos de proteção individual, 
epc- equipamentos de proteção coletiva e uniforme 
padronizado (calça, camisa, boné, jaleco e avental), tendo 
transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos 
de habilitação, conforme ata da Sessão pública; bem como 
analise das amostras,  conforme pareceres, e observados 
os preceitos do decreto n.º 3.555 de 08/08/2000, do decreto 
Federal nº 5.450/2005, do decreto Municipal nº 1168/2006 e da 
lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; declaro vencedoraS 
do objeto da licitação, estando aptas a fornecer para a SurG, 
às EMPRESAS descriminada a seguir, relacionando-as com o 
respectivo lote: 
LOTE 01-UNIFORME
EMPRESA: CLODOMIR BAHR JUNIOR ME, cnpJ/MF sob o n.º 
00.535.902/0001-22 o lote abaixo descriminado:

Item Qtd Und Produto Valor Unt Valor Total

01 2.000 und

camisa polo em poli viscose 
67% poliéster e 33% viscose, 

anti pilins, com 2 botões no 
peito, com bolso e logotipo da 
Surg no mesmo; com mangas 
longas, com faixas refletivas 
na altura do antebraço, no 
abdômen e costas; com 

serigrafia (GUARAPUAVA-
preFeitura Municipal) 
e brasão da prefeitura nas 
costas. Tamanhos a definir.

r$ 24,50 r$ 65.860,00

02 2.000 und

calça em polybrim 67% 
algodão e 33% poliéster, 

primeira linha, c/ gramatura de 
240 g/m², com zíper, elástico e 
cós, com faixas refletivas nas 

pernas abaixo dos joelhos, 
com dois bolsos na frente e 

um atrás. Tamanhos a definir.

r$ 38,10 r$ 94.200,00

03 140 und

Jaleco longo, em oxford c/ 
botões e faixas refletivas 
nas mangas e bordas dos 
bolsos, c/ logo da Surg no 
lado esquerdo do peito e 
serigrafias do Brasão da 

prefeitura e (Guarapuava-
preFeitura Municipal) 

nas costas.

r$ 21,00 r$ 4.741,80

04 600 und

boné com aba tipo árabe 
confeccionado em polybrim 

67% algodão e 33% poliéster 
de primeira linha, c/ gramatura 
de 240 g/m², com serigrafias 

na frente e na lateral.

r$ 7,93 r$ 4.758,00

total do 
lote r$ 

132.898,00

LOTE 02-CALÇADOS DE SEGURANÇA 
EMPRESA: PÍZZANI E PIZZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME, 
cnpJ/MF sob o n.º 19.611.064/0001-57 o lote abaixo descriminado:

item qtd und produto valor unt valor total

01 1.200 pares

caçado de segurança tipo botina 
confeccionado em couro vaqueta 

hidro fugado c/ elástico lateral 
recoberto, c/ solado injetado, 
bi densidade s/ costuras, c/ 

almofada frontal, c/ biqueira de 
propileno, cabedal costurado c/ 
4 costuras, forração interna em 
gáspea não tecido e palmilha 
antimicrobiana. numeração a 

definir.

r$ 34,25 r$ 74.640,00

valor 
total do 
lote r$ 
41.100,00

LOTE 03-CALÇADOS DE SEGURANÇA
EMPRESA:  GDC  DA SILVA COSTA – EIRELI - EPP, cnpJ/MF sob o n.º 
09.721.729/0001-21 lote abaixo descriminado:

LOTE 04-CALÇADOS DE SEGURANÇA
EMPRESA: PÍZZANI E PIZZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME, 
cnpJ/MF sob o n.º 19.611.064/0001-57 o lote abaixo descriminado:

item qtd und produto valor unt valor total

01 100 pares

calçado de segurança tipo botas 
cano longo, confeccionada em poli 

cloreto de vinila (pvc), sem forro, na 
cor preta. Numeração a definir.

r$ 17,35 r$ 1.735,00

valor 
total 

do 
lote r$ 
1.735,00

LOTE 05-EPIs- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
EMPRESA: PÍZZANI E PIZZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME, 
cnpJ/MF sob o n.º 19.611.064/0001-57 o lote abaixo descriminado:

item qtd und produto valor unt valor total

01 150 pares

calçado de segurança tipo sapato e/ou 
tênis, confeccionado em couro vaqueta 

hidro fugado c/ elástico lateral recoberto, 
c/ solado injetado, bi densidade s/ 

costuras, c/ almofada frontal, c/ biqueira 
de propileno, cabedal costurado c/ 4 
costuras, forração interna em gáspea 
não tecido e palmilha antimicrobiana. 

Numeração a definir.

r$ 58,65  r$ 8.797,50 

02 40 pares

calçado de segurança tipo coturno 
confeccionado em vaqueta c/ trama de 

nylon em camadas, c/ biqueira de aço, c/ 
forração em gáspea, c/ solado injetado 

bi densidade, c/ proteção de metatarso e 
fechamento em cordão, taloneira laranja 

ou vermelha. Numeração a definir.

r$ 124,56  r$ 4.982,40 

Item Qtd Und Produto Valor Unt Valor Total

01 100 Pç

Capa de chuva confeccionada 
em tecido sintético (malha de 

poliéster-trevira) c/ revestimento 
em PVC, c/ fechamento frontal 

c/ botões de pressão, c/ mangas 
longas e capuz, isoladas eletroni-

camente. Tamanhos a definir.

 R$    13,64  R$       1.364,00 

02 100 Conj.

Conjunto de nylon emborrachado 
sem refletivos, cor preta composto 
por jaqueta c/ capuz, fechamento 

c/ zíper e velcro e calça.

 R$    72,90  R$       7.289,91 

03 200 Conj.

Conjunto de nylon emborrachado 
com refletivos, personalizado c/ 

logo da Surg na região frontal lado 
esquerdo e serigrafia nas costas 

(GUARAPUAVA-PREFEITURA MU-
NICIPAL), cor laranja. Tamanhos 

a definir.

 R$ 102,20  R$     20.439,00 

04 20 Conj.

Conj. p/ aplicação de agrotóxicos, 
confeccionado em tecido hidro-
-repelente, composto de calça 

c/ proteção frontal em PVC até o 
joelho, camisa de manga longa, 

boné tipo árabe e avental em PVC. 
Tamanhos a definir.

 R$    36,25  R$           725,04 

05 20 Pç

Vestimenta de segurança tipo cal-
ça, confeccionada em tecido 100% 
poliéster, com proteção interna de 
8 camadas em tecido de poliéster 

de alta resistência, c/ forração 
interna em tecido 100% poliamida, 
elástico e cordão na cintura para 

fixação e ajuste. Tamanhos a 
definir.

 R$    97,65  R$       1.953,01 

06 30 Pç

Vestimenta tipo jardineira confec-
cionada em nylon emborrachado, 
c/ bota (PVC) acoplado e soldado 

eletronicamente. Tamanhos a 
definir.

 R$ 109,01  R$       3.270,24 

07 20 Pç

Cinto de segurança com 2 pontos 
de conexão sendo um nas costas e 
um frontal, com ajustes nas pernas 

e braços modelo paraquedista. 
Deve acompanhar talabarte em Y 
c/ ganchos de abertura mínima de 
53 mm, c/ absorvedor de energia, 
comprimento do talabarte 1,30 m.

 R$ 136,26  R$       2.725,20 

08 200 Pares

Luva de segurança confeccionada 
em poli cloreto de vinila, c/ suporte 

têxtil em malha, punho 26 cm, 
c/ dedos, palma e dorso áspero. 

Tamanhos a definir.

 R$      5,81  R$       1.162,30 

09 1.200 Pares

Luva de segurança confeccionada 
em suporte têxtil de algodão; pal-
ma, dedos e dorso revestidos de 
látex nitrílico na cor preta e azul, 
c/ punho em malha elasticizada. 

Tamanho a definir. 

 R$      5,28  R$       6.336,09 
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10 600 Pares

Luva de segurança confeccionada 
em suporte têxtil de poliéster e 

poliamida; palma, dedos e dorso 
revestidos com borracha natural 
vulcanizada e punho tricotado c/ 

elástico.

 R$      6,13  R$       3.679,02 

11 1.200 Pares

Luva de segurança confeccionada 
em suporte têxtil de algodão; pal-
ma, dedos e dorso revestidos de 

látex natural na cor verde, c/ punho 
em malha elasticizada. Tamanho 

a definir.

 R$      4,77  R$       5.722,92 

12 100 Pares
Luva de segurança confeccionada 
em látex natural, c/ revestimento 

interno flocado. Tamanho a definir.
 R$      2,73  R$           272,52 

13 600 Pares
Luva de segurança confeccionada 
em látex nitrílico com revestimento 
interno flocado. Tamanho a definir.

 R$      4,97  R$       2.984,09 

14 300 Pares

Luva confeccionada em raspa de 
couro de primeira qualidade tipo 
groupon, curtida ao cromo, com 
reforço interno na palma, dedo 

polegar e indicador, tira de reforço 
entre polegar e indicador, punho 

com costura dupla, costura e 
fio de algodão com 2 a 3 pontos 

por centímetro linear, punho 
com aproximadamente 07 cm de 
comprimento, suficientemente 

macia de modo que permita fechar 
as mãos totalmente sem excessivo 

esforço e sem ferir os dedos. 
Tamanho único.

 R$      5,45  R$       1.635,12 

15 50 Pares

Luva confeccionada em raspa de 
couro de primeira qualidade tipo 
groupon, curtida ao cromo, com 
reforço interno na palma, dedo 

polegar e indicador, tira de reforço 
entre polegar e indicador, punho 

com costura dupla, costura e 
fio de algodão com 2 a 3 pontos 

por centímetro linear, punho 
com aproximadamente 20 cm de 
comprimento, suficientemente 

macia de modo que permita fechar 
as mãos totalmente sem excessivo 

esforço e sem ferir os dedos. 
Tamanho único.

 R$      8,98  R$           448,98 

16 100 Pares
Luva de segurança confeccionada 
em vaqueta branca c/ reforço pal-
mar e dedos. Tamanho a definir.

 R$    10,22  R$       1.021,95 

17 200 Pç

Óculos de segurança c/ proteção 
lateral em policarbonato, c/ trata-
mento anti-embaçante, c/ hastes 
ajustáveis, c/ cordão, modelo Rio 

de Janeiro.

 R$      3,31  R$           662,22 

18 30 Pç Protetor auricular (concha) atenua-
ção de ruído de 24 db.  R$    34,07  R$       1.021,95 

19 100 Pç

Protetor auricular tipo plug de 
inserção pré-moldado, de silicone, 

com cordão, com caixa clipe 
plástica, disponível em tamanho 
único, possui 3 flanges curtas, 

com nível de atenuação de ruído 
NRRsf 15 db. Deverá atender a 
ANSI 12.6/1997 e ter certificado 
de aprovação do Ministério do 

Trabalho e Emprego.

 R$      1,39  R$           138,99 

20 60 Pares

Vestimenta de segurança tipo 
perneira, confeccionada em couro 

sintético (Bedin), de 15 mm de 
espessura, forrada internamente, 

em peça única, s/ ajuste/regu-
lagem, contendo 3 lâminas de 

aço na parte frontal, medindo 16 
cm de comprimento e 0,6mm de 
espessura, com no mínimo, três 
furos laterais p/ troca gasosa. 

Medidas: 40 cm de comprimento 
na frente, 20 cm de comprimento 

atrás, 9 cm de comprimento sobre 
o metatarso, 8 mm de espessura e 

40 cm de circunferência.

 R$    19,30  R$       1.158,07 

21 30 Pares

Vestimenta de segurança tipo 
perneira confeccionada em raspa 

de couro, c/ costuras c/ fio de 
nylon, c/ cobertura de metatarso e 

fechamento a velcro.

 R$    14,31  R$           429,22 

22 20 Pares

Manga confeccionada em raspa 
de couro de primeira qualidade 

curtida ao cromo com espessura 
aproximada de 2 mm, com alça de 
sustentação em tiras do mesmo 
material, com fivelas metálicas 

presas por rebites para ajuste no 
ombro.

 R$    15,21  R$           304,27 

23 200 Pç

Máscara descartável p/ Vap. 
Org. filtro PFF-2 c/ válvulas de 

exalação c/ formato tipo concha, 
apresentando face externa na cor 
cinza ou preta e interna branca, 

com solda térmica em todo o seu 
perímetro. O respirador possui 

camadas de microfibras sintéticas 
tratadas eletrostaticamente e uma 
camada de microfibra impregnada 
com partículas de carvão ativado. 

Nas laterais da peça existem 
quatro grampos metálicos, dois 

de cada lado por onde passam as 
pontas de dois tirantes elásticos. 
A parte superior interna da peça 

possui uma tira de espuma cinza e 
a parte superior externa, uma tira 
de material metálico moldável. O 
respirador possui, em sua parte 

central, um dispositivo branco com 
uma válvula de exalação. Proteção 

das vias respiratórias contra 
poeiras, névoas e fumos (PFF2). 
Deverá atender a NBR 13698/96 e 
ter o certificado de aprovação de 

Equipamento de Proteção Individu-
al, e os mesmos possuir validade 
mínima de 2 anos a partir da data 

de entrega.

 R$      4,09  R$           818,00 

24 50 Pç

Máscara Descartável p/ partículas 
em suspensão, filtro PFF-1 c/ 

válvulas de exalação com formato 
tipo concha, apresentando face 
externa na cor cinza ou preta e 
interna branca, com solda tér-
mica em todo seu perímetro. O 
respirador possui camadas de 
microfibras sintéticas tratadas 

eletrostaticamente e uma camada 
de microfibras impregnadas com 
elementos filtrantes. Nas laterais 
da peça existem quatro grampos 
metálicos, dois de cada lado por 
onde passam as pontas de dois 

tirantes elásticos. A parte superior 
interna da peça possui uma tira de 

espuma cinza e a parte superior 
externa, uma tira de material 

metálico moldável. O respirador 
possui, em sua parte central, um 

dispositivo branco com uma válvu-
la de exalação. Proteção das vias 

respiratórias contra poeiras, névo-
as tóxicas (PFF1). Deverá atender 
a NBR 13698/96 e ter o certificado 

de aprovação do ministério do 
trabalho e emprego. O Certificado 
de Aprovação de Equipamentos de 
Proteção individual, e os mesmos 
deverão possuir validade mínima 

de 2 anos a partir da data de 
entrega.

 R$      3,41  R$           170,33 

25 10 Pç
Respirador em Silicone – semi-

-facial com cartuchos para vapores 
orgânicos e gases ácidos.  

 R$    83,91  R$           839,10 
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LOTE 06- EPC- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA
EMPRESA: PÍZZANI E PIZZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA ME, 
cnpJ/MF sob o n.º 19.611.064/0001-57 o lote abaixo descriminado:

item qtd und produto valor unt valor total

01 50 pç

cones de sinalização 75 cm padrão 
ABNT em borracha flexível, c/ faixas 
refletivas e peso mínimo de 3,1 kg, a 
base do cone deve se quadrada e ter 

entradas e saídas para transição do ar; 
cor laranja e branco.

 r$    
51,18  r$ 2.559,00 

02 100 pç
cones de Sinalização 75 cm em 
polietileno, semi-flexível c/ base 

quadrada, na cor laranja e branco.

 r$    
27,09  r$ 2.709,00 

03 30 pç
cones de Sinalização 50 cm em 
polietileno, semi-flexível c/ base 

quadrada, na cor laranja e branco.

 r$    
13,76 

 r$     
412,80 

04 20 pç

canalizador de tráfego/sinalização, 
fabricado em polietileno linear ativado, 

com base quadrada, com sistema 
de circulação de água e ar, com 

dimensões de 56,00 x 56,00 cm e 
111,00 cm de altura, com película 

refletiva e pintura sólida na cor  laranja 
e branco, pesando no mínimo 6,5 Kg.

 r$ 
205,96  r$ 4.119,20 

valor 
total 

do 
lote r$ 
9.800,00

26 500 Fras-
co

Bloqueador solar tipo loção com 
Fator de Proteção Solar (FPS) 

mínimo de 30; com componentes 
que promovam barreiras físicas e 
químicas aos raios UV, devendo 

ser de amplo espectro: - Radiação 
UVA (320 – 400 mm)

- Radiação UVB (290 – 320 mm)
- O produto deverá apresentar 

odor suave e agradável, livre de 
substâncias oleosas (“oilfree”), 

antialérgico, não comedogênico;
- Não deve provocar manchas na 

pele ou nas roupas.
HOMOLOGAÇÃO

Somente serão homologados os 
fornecedores que apresentarem 
as seguintes informações junto 

aos seus produtos: nome químico 
do produto; nome comercial; fator 
de proteção solar; componentes 

do produto; identificação dos 
produtos que agem como barreira 
química; identificação dos produ-
tos que agem como barreira física, 
com no mínimo, dióxido de titânio; 

peso líquido do produto.
EMBALAGEM

O produto deverá ser fornecido em 
embalagens individuais, de 120 ml.

VALIDADE DO PRODUTO
O produto deverá ter um prazo de 
validade de, no mínimo, 24 (vinte 
e quatro) meses a partir da data 
de entrega. A data de fabricação 
e o número do lote deverão estar 
estampado na embalagem. O pro-
duto não deverá ter sido fabricado 
a mais de 3 (três) meses da data 

de entrega.
GARANTIA

O fornecedor deverá apresentar 
garantia legal, conforme Código 

de Defesa do consumidor, de 
90 (noventa) dias a contar da 

aceitação do material entregue. 
Este produto deverá ter registro 

na Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária do Ministério da Saúde. 

CÓDIGO 59115.

8,19 4.095,00

27 20
Bis-

naga/
pote

CREME PROTETOR DE SEGURAN-
ÇA ((3 em 1)) OBJETIVO Proteger 
a pele contra produtos e substân-

cias agressivas, não sendo ne-
cessários outros tipos de creme. 

DESCRIÇÃO Creme para proteção 
da pele, sem silicone em sua 

composição, atóxico, antialérgico. 
Testado e aprovado como barreira 
química, contra: - Água resistente: 
produtos e substâncias solúveis 
ou a base de água que irritam a 
pele tais como: óleos de corte, 
argamassa e cimento. - Óleo re-

sistente: produtos ou substâncias 
lipossolúveis, graxas, óleos, colas, 

vernizes, gasolina, solventes e 
lubrificantes. - Pintura: produtos 
ou substâncias em trabalhos de 
pinturas tais como: tintas, aceto-

na, aguarrás, MEC (metiletilcetona) 
e determinados tipos de thinners. 
Embalagem: bisnaga ou pote com 

200 gramas.

R$      6,06 R$           121,20 

28 15 Pç

Protetor facial de segurança, 
constituído de coroa e carneira de 
material plástico, com regulagem 

de tamanho através de ajuste 
simples ou com catraca e visor de 
material plástico (policarbonato) 

incolor e/ou  verde claro, tamanho 
8” e 10”.

 R$    11,03  R$           165,45 

29 10 Pç

Capacete c/ kit – Protetor facial em 
policarbonato/protetor auricular 
concha 24 dB (A) de atenuação.   

Proteção do usuário contra impac-
tos de objetos volantes e dentre 
outras atividades que necessite 

de proteção na região da cabeça, 
proteção da face e proteção contra 
ruídos. DESCRIÇÃO: O capacete 

completo é composto de um 
capacete, um suporte/adaptador, 
um protetor auricular tipo concha 

e um protetor facial tipo tela de 
nylon. Protetor Auricular Tipo 

Concha: É constituído de dois aba-
fadores em forma de concha com 

atenuação mínima de 21 dB(A) 
NRRsf , sendo este de meia haste 

(para encaixe no suporte). Protetor 
Facial Tipo Tela: Fabricado em 

nylon na cor preta, borda em poli-
propileno e furos na extremidade 
para fixação do protetor facial ao 
suporte do capacete. Capacete 
de Segurança: Em plástico de 

polietileno, classificação a/b, com 
aba frontal, nervura central no 
capacete para reforço e fendas 
(slot) laterais para adaptação de 
protetores faciais e auriculares 

tipo concha, suspensão/carneira 
em plástico de polietileno, fixada 
através de 4 pontos de encaixe, 
com tira absorvente de espuma 

sintética na testa e de regulagem 
simples.

 R$    67,67  R$           676,70 

30 02 Pç

Máscara de solda, confeccionada 
de celeron (plástico laminado 

técnico com reforços de tecidos 
de algodão e

R$    31,12  R$             62,24

31 04 Pç

Óculos de segurança para maçari-
queiro, em material termoplástico 
de alta resistência c/ regulagem e 
ajuste, com lentes contra impacto 
de partículas e lentes filtrantes de 
radiações ultravioleta e infraver-

melho, com tonalidade 8.

 R$      7,50  R$             30,00 

32 04 Pç

Avental confeccionado em raspa 
de couro de 1ª qualidade, curtida 
ao cromo, com espessura de ±0,2 

mm, sem emendas, com 3 tiras 
do mesmo material, sendo 2 tiras 
para a cintura e uma fechada para 
o pescoço, fixadas com costuras 

reforçadas; deve apresentar 
espessura uniforme, isenta de im-
perfeições, orifícios, deformações 
e acabamento perfeito. Medidas: 
Comprimento 120 cm e Largura 

60 cm.

 R$    19,96  R$             79,84 

33 04 Pç

Blusão de segurança para solda-
dor confeccionado em raspa de 

couro de 1ª qualidade, curtido ao 
cromo, costurado com fio 100% 
algodão ou aramida com fecha-

mento frontal em velcro ou botão 
de pressão metálico, com elástico 

de ajuste embutido no cano da 
manga. O Blusão de raspa possui 
a espessura média de 1,50 mm e 
gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 
0,815 kg/m². Tamanhos a definir.

 R$    49,51  R$           198,04 
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Com relação aos valores de cada produto ressalto que 
foi feito a mesma porcentagem de desconto com base no 
valor ofertado sobre cada lote no momento da sessão. 
Guarapuava, 14 de outubro de 2014. SANDRO ALEX RUSSO 
VARELA -  Pregoeiro Oficial da SURG

terMo de hoMoloGação

PROCESSO: PREGÃO 059/2014 – PRESENCIAL - Sistema 
Registro de Preços
OBJETO: registro de preços registro de preços para 
fornecimento de epis - equipamentos de proteção individual, 
epc- equipamentos de proteção coletiva e uniforme 
padronizado (calça, camisa, boné, jaleco e avental).
o diretor administrativo da SurG, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização preGão 
preSencial n° 059/2014, HOMOLOGA para que produza 
os seus jurídicos e legais à decisão do pregoeiro  
Sandro alex russo valera, autorizando quando necessário a 
aquisição de epis - equipamentos de proteção individual, epc 
- equipamentos de proteção coletiva e uniforme padronizado 
(calça, camisa, boné, jaleco e avental), junto às empresas e 
conforme valor descriminado abaixo:

LOTE 01-UNIFORME - EMPRESA:  CLODOMIR BAHR 
JUNIOR ME, cnpJ/MF sob o n.º 00.535.902/0001-22 o lote 
abaixo descriminado:  

total do lote r$ 132.898,00
LOTE 02-CALÇADOS DE SEGURANÇA  - EMPRESA: 
PÍZZANI E PIZZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 
ME, cnpJ/MF sob o n.º 19.611.064/0001-57 o lote abaixo 
descriminado:

valor total do lote r$ 41.100,00
LOTE 03-CALÇADOS DE SEGURANÇA -EMPRESA:  
GDC  DA SILVA COSTA – EIRELI - EPP, cnpJ/MF sob o n.º 
09.721.729/0001-21 lote abaixo descriminado:

valor total do lote r$ 13.779,90
LOTE 04-CALÇADOS DE SEGURANÇA - EMPRESA:  
PÍZZANI E PIZZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 
ME, cnpJ/MF sob o n.º 19.611.064/0001-57 o lote abaixo 
descriminado:

valor total do lote r$ 1.735,00
LOTE 05-EPIs- EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL - EMPRESA:  PÍZZANI E PIZZANI CURSOS 
E TREINAMENTOS LTDA ME, cnpJ/MF sob o n.º 
19.611.064/0001-57 o lote abaixo descriminado:

valor total do lote r$ 72.000,01
LOTE 06- EPC- EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
COLETIVA - EMPRESA:  PÍZZANI E PIZZANI CURSOS 
E TREINAMENTOS LTDA ME, cnpJ/MF sob o n.º 
19.611.064/0001-57 o lote abaixo descriminado:

valor total do lote r$ 9.800,00
Guarapuava, 15 de outubro de 2014.  FERNANDO DAMIANI 
- diretor administrativo da SurG

A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL N º 079/2014 
Sistema registro de preços

a companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – 
SurG, através do seu direto administrativo, torna publico que, 
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 079/2014 

DATA: 30/10/2014.       
 HORARIO: 13h30m
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de 
materiais de limpeza e gêneros alimentícios.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
SUPORTE LEGAL: lei Federal n.º 10.520/02, decreto Federal 
n.º 5.450/2005, lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e decreto Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SurG, localizada em sua sede 
administrativa, na rua afonso botelho, n 63, bairro trianon, 
cep: 85070-165, em Guarapuava no estado do paraná;
INFORMAÇõES: departamento de licitações da SurG, 
situado em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no 
departamento de licitações, mediante recolhimento de taxa no 
valor de r$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, por meio 
eletrônico, através de solicitação via e-mail – jurídico@surg.
com.br 
para todas as referências de tempo será observado o horário 
de brasília (dF). 
Guarapuava, 20 de outubro  de 2014. (a) FERNANDO 
DAMIANI - diretor administrativo da SurG

A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL N º 080/2014 
Sistema registro de preços

a companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – 
SurG, através do seu direto administrativo, torna publico que, 
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 080/2014 
DATA: 03/11/2014.       
 HORARIO: 13h30m
OBJETO: contratação de empresa para prestar serviços de 
recapagem, conserto e vulcanização dos pneus dos veículos 
da SurG, anulada do pregão 067/2014.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço.
SUPORTE LEGAL: lei Federal n.º 10.520/02, decreto Federal 
n.º 5.450/2005, lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e decreto Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SurG, localizada em sua sede 
administrativa, na rua afonso botelho, n 63, bairro trianon, 
cep: 85070-165, em Guarapuava no estado do paraná;
INFORMAÇõES: departamento de licitações da SurG, 
situado em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no 
departamento de licitações, mediante recolhimento de taxa no 
valor de r$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, por meio 
eletrônico, através de solicitação via e-mail – jurídico@surg.
com.br 
para todas as referências de tempo será observado o horário 
de brasília (dF). 
Guarapuava, 20 de outubro de 2014. (a) FERNANDO 
DAMIANI - diretor administrativo da SurG
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