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BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO
Guarapuava, 27 de Agosto a 02 de Setembro de 2011

LEI Nº 1779/2011 LEI Nº 1980/2011

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
promover alienação de bens móveis inservíveis e dá outras 
providências.

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

Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a promover 
alienação, mediante leilão, de bens móveis inservíveis, em 
conformidade com o que dispõe § 5º, do Art. 22, da Lei Federal Nº 
8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo Único - Os bens inservíveis constantes no Art. 
1º deste Projeto de Lei, serão leiloados no estado em que se 
encontram, podendo ser alienados em lotes ou globalmente.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 02 de 
setembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
proceder a contratação em caráter temporário e para atendimento 
de excepcional e interesse público, e dá outras providências.

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

Art. 1º - Para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, os órgãos da Administração Direta 
e Autarquias do Poder Executivo Municipal, poderão efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições, 
prazos e regime especial previstos nesta Lei.

Parágrafo Único - As contratações a que se refere o 
caput deste artigo dar-se-ão sob a forma de contrato de regime 
especial.

Art. 2º - Consideram-se como de excepcional interesse 
público as contratações por tempo determinado que visam:

I - atender à situação de calamidade pública;

II - combater surtos epidêmicos;

III - promover campanhas de saúde pública que não 
sejam de caráter contínuo, mas eventuais, sazonais, temporárias 
ou imprevisíveis, por fato alheio à vontade da administração 
pública;

IV - atender ao suprimento de docentes na Rede 
Municipal de Ensino, nas hipóteses previstas na presente Lei;

V - atender ao suprimento de pessoal especializado nas 
áreas da saúde e segurança pública, nas hipóteses previstas na 
presente Lei;

VI – contratação de pessoal técnico especializado ou 
operacional, para realização, elaboração e execução de projetos, 
serviços e obras decorrentes de termos de cooperação, ajuste, 
convênio ou similar, com prazos determinados, bem como 
implementados mediante acordos internacionais ou de âmbito 
federal, desde que haja em seu desempenho subordinação do 
contratado ao órgão ou entidade pública, vedado o 
aproveitamento dos contratados em qualquer outra área da 
Administração Municipal.

§ 1º - A contratação de professores e de pessoal nas áreas 
a que se refere o inciso IV do artigo 2º.  será efetivada 
exclusivamente para suprir a falta de docente e servidores de 
carreira decorrente de aposentadoria, demissão, exoneração, 
falecimento, afastamento para capacitação e nos casos de 
licenças legalmente concedidas.

§ 2º - A contratação decorrente de vacância ou 
insuficiência de cargos será realizada pelo prazo suficiente à 
criação ou ampliação de cargos, realização do respectivo 
Concurso Público desde que inexistente as vagas em vigência, 
para os cargos.
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Art. 3º - O recrutamento do 
pessoal a ser contratado nos termos desta 
Lei será feito mediante Processo Seletivo 
Simplificado sujeito a ampla divulgação, 
inclusive através do Boletim Oficial do 
Município, prescindindo de Concurso 
Público.

§ 1º - Os aprovados deverão 
apresentar atestado de saúde de aptidão 
física e mental, expedido por médico 
registrado no Conselho Regional de 
Medicina considerando-o apto para o 
exerc íc io  da função,  ob je to  da 
contratação.

§ 2º - A contratação para atender 
às necessidades decorrentes de 
calamidade pública prescindirá de 
processo seletivo.

§ 3º - A definição de Processo 
Seletivo Simplificado, bem como as 
exigências para a contratação temporária, 
se dará sempre através de Edital 
Convocatório, atendidos os seguintes 
pressupostos mínimos de validade:

I - ampla publicidade, inclusive de 
mot i vação  da  necess idade  das  
contratações;

II - estabelecimento de critérios 
objetivos de julgamento e avaliação, a 
serem estabelecidos no Edital de 
Convocação;

III - inexistência de critérios que 
dificultem a recorribilidade das decisões 
da Comissão de Avaliação e Julgamento - 
CAJ, por parte dos candidatos, bem como 
pelo controle externo e social;

IV - vinculação às regras do Edital 
e à classificação final do certame.

§ 4º - O Processo Seletivo 
Simplificado – PSS, terá as suas 
c a r a c t e r í s t i c a s  r e g u l a m e n t a r e s  
adequadas aos motivos das contratações, 
admitida sua natureza sumária apenas 
para os casos de emergência e urgência.

Art. 5º - As contratações serão 
f e i t a s  p o r  t e m p o  d e t e r m i n a d o ,  
observando-se os seguintes prazos:

I - seis meses, no caso dos incisos 
I e II do art. 2º;

II - doze meses, nos casos dos 
demais incisos do art. 2º;

III - até a posse de novos 
servidores admitidos por Concurso 
Público.

§  1 º  -  P e r m a n e c e n d o  a  
necessidade que gerou a contratação na 
forma da presente Lei, os prazos 
estabelecidos neste artigo poderão ser 
prorrogados por uma única vez e até a 
vigência prevista no contrato original, 
desde que não ultrapasse o limite máximo 

de 02 (dois) anos. 

§ 2º - As prorrogações devem ser 
formalizadas em termo aditivo ao contrato 
inicial, através de Ato da Administração 
Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias do termo final de vigência do contrato 
e plenamente demonstrada a necessidade 
de prorrogação da contratação nos termos 
desta Lei.

Art. 6º - As contratações na forma 
da presente Lei somente poderão ser 
feitas com estrita observância ao limite 
máximo de gastos com pessoal vinculado 
à Administração Pública Municipal, na 
forma da Lei vigente.

§ 1º - O "caput" do presente artigo 
não se aplica para as contratações 
temporárias vinculadas a convênio ou 
termo de cooperação com prazo 
determinado, que contenha repasse de 
recursos para o pagamento do pessoal 
envolvido nas atividades, e desde que a 
receita não integre a receita corrente 
líquida, considerando-se apenas como 
gastos de pessoal o valor excedente ao 
considerado nos planos de aplicação dos 
recursos objeto de convênios ajustes e 
termos de cooperação.

§ 2º - As contratações deverão ser 
solicitadas pelos Secretários Municipais, 
através de ofício dirigido ao Chefe do 
Poder Executivo, contendo:

I - justificativa pormenorizada 
sobre a necessidade da contratação;

I I  -  c a r a c t e r i z a ç ã o  d a  
temporariedade do serviço a ser 
executado nos termos desta Lei;

III - peculiaridades relativas às 
funções a serem exercidas pelos 
contratados na forma desta Lei, como a 
carga horária semanal número de horas, 
salário e/ou contraprestação, local da 
prestação do serviço e possíveis 
necessidades de deslocamento da sede e 
de  pagamento  de  g ra t i f i cações  
decorrentes da natureza da atividade a ser 
desenvolvida;

IV - a estimativa de custos da 
contratação, a origem e a disponibilidade 
dos recursos financeiros e orçamentários 
necessários às contratações;

V -  pronunciamentos das 
Secretarias Municipais da Administração e 
de Planejamento;

a) a Secretaria Municipal de 
Administração emitirá informações 
técn icas sobre  a  função a  ser  
d e s e n v o l v i d a ,  s a l á r i o  e / o u  
contraprestação bem como sobre a 
necessidade da contratação dentro do 
previsto na presente Lei;

b) a Secretaria Municipal de 
Planejamento emitirá informação sobre o 

impacto financeiro das solicitações, bem 
como sobre a disponibilidade financeira de 
recursos para a real ização das 
contratações solicitadas, além de emitir 
informações, se for o caso, sobre o 
orçamento e programação financeira.

Art. 7º - É proibida a contratação, 
nos termos desta Lei, de servidores da 
Administração Direta ou Indireta do Poder 
Executivo Municipal, nos termos do artigo 
37, incisos XVI e XVII da Constituição 
Federal.

Parágrafo Único - Sem prejuízo 
da nulidade do contrato, a infração ao 
disposto neste artigo importará na 
responsabilidade administrativa da 
autoridade contratante e do contratado, 
inclusive em solidariedade quanto à 
devolução dos valores pagos ao 
contratado, desde que apurada a 
concorrência deste.

Art. 8º - A remuneração do 
pessoal contratado, nos termos desta Lei, 
será fixada:

I - nos casos do art. 2º e seus 
incisos, em importância não superior ao 
valor da remuneração inicial, respeitada 
sua habilitação, conforme constante nos 
quadros de cargos e salários do serviço 
p ú b l i c o ,  p a r a  s e r v i d o r e s  q u e  
desempenham funções semelhantes, ou, 
não existindo a semelhança, às condições 
do mercado de trabalho;

II - gratificação por atividade 
específica concedida aos servidores 
públicos do órgão ou entidade ocupantes 
de cargo similar àquele para a qual está 
sendo feita a contratação;

III - abonos concedidos aos 
servidores públicos do órgão ou entidade 
para a qual está sendo feita a contratação.

Parágrafo Único - Para efeito 
deste artigo, não se consideram as 
vantagens de natureza individual dos 
servidores ocupantes de cargos tomados 
como paradigma.

Art. 9º - O pessoal contratado nos 
termos desta Lei  f ica vinculado 
obrigatoriamente ao Regime Geral de 
Previdência Social cujas contribuições 
devem ser recolhidas durante a vigência 
da contratação.

Art. 10 - Aplica - se ao pessoal 
contratado nos termos desta Lei os 
seguintes direitos:

I – vencimentos ou proventos não 
inferiores ao salário mínimo;

II – irredutibilidade do subsídio e 
dos vencimentos dos ocupantes de cargo 
e emprego público, ressalvado o que 
dispõe o artigo 37, XI e XIV, da 
Constituição Federal;



Boletim Oficial do Município - 3Ano XVII - Nº 751Guarapuava, 27/08 a 02/09 de 2011

III – garantia de vencimento 
nunca inferior ao salário mínimo para os 
que percebem remuneração variável;

IV – décimo terceiro vencimento 
com base na remuneração integral ou no 
valor da aposentadoria;

V – remuneração do trabalho 
noturno superior à do diurno;

VI – salário família pago em razão 
do dependente do trabalhador de baixa 
renda nos termos da lei;

VII – duração da jornada normal 
de trabalho não superior a 8 (oito) horas 
diárias e (40) quarenta horas semanais 
facultada a compensação de horário e 
redução de jornada , nos termos da lei;

V I I I  -  r e p o u s o  s e m a n a l  
remunerado;

IX – remuneração do serviço 
extraordinário superior, no mínimo, em 
50% à do normal;

X – licença à gestante, sem 
prejuízo do cargo ou emprego e dos 
vencimentos ou subsídios, com duração 
de 120 (cento e vinte) dias;

XI – afastamentos decorrentes 
de:

a) casamento até 5 (cinco) dias;

b) licença paternidade de 5 
(cinco) dias;

c) licença para tratamento de 
saúde e acidente de trabalho na forma da 
legislação previdenciária aplicável ao 
regime geral;

d) luto por falecimento do 
cônjuge, filho, pai, mãe e irmão, por até 5 
(cinco) dias;

X I I  –  P a r a  o s  d o c e n t e s  
contratados para a Rede Municipal de 
Ensino que atuem em área compreendida 
como zona rural, auxílio transporte na 
forma da Lei Complementar nº 011/2004.

Art.11 - É assegurado ao 
contratado pelo regime disciplinado nesta 
Lei o direito de peticionar, requerer ou 
recorrer à instâncias superiores por si ou 
por meio de procurador devidamente 
constituído no prazo prescricional previsto 
na legislação vigente.

Art.12 - São deveres dos 
contratados, na forma da presente Lei, 
cumprir com zelo e esmero a função para a 
qual foi contratado, tratando a todos com 
respeito e urbanidade, respondendo 
administrativa, civil ou criminalmente 
pelos atos praticados em desacordo com 
os princípios inerentes ao servidor público, 
bem como aqueles previstos nas alíneas 
“a” a “i”, do § Único, do Artigo 482, da 

Consolidação das leis do Trabalho, e 
Artigos 312 a 317, do Código Penal.

Art. 13 - Ao contratado na forma 
da presente Lei é vedada a prática de atos 
ímprobos e atentatórios à moralidade e 
boa conduta pessoal, sendo cabível, para 
apuração da falta verificada, a instauração 
do procedimento de que trata o Artigo 15 
desta Lei.

Art. 14 - O pessoal contratado 
nos termos desta Lei não poderá:

I - receber atribuições, funções ou 
encargos não previstos no respectivo 
contrato;

II – ser novamente contratado 
com fundamento nesta Lei, antes de 
decorridos doze meses do encerramento 
do contrato anterior.

P a r á g r a f o  Ú n i c o  -  A  
inobservância do disposto neste artigo 
importará em nulidade do contrato sem 
p r e j u í z o  d a  r e s p o n s a b i l i d a d e  
administrativa das autoridades envolvidas 
na transgressão.

Art. 15 - As infrações disciplinares 
atribuídas ao pessoal contratado nos 
termos desta Lei serão apuradas mediante 
averiguação sumária através de processo 
de sindicância pelo órgão a que estiver 
vinculado o contratado, com prazo de 
conclusão máximo de 30 (trinta) dias, 
assegurado o contraditório e ampla 
defesa.

Art. 16 - O contratado, na forma 
da presente Lei, responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício 
irregular de suas atribuições, aplicando-se 
aos contratados as prescrições da 
legislação em vigor.

Art. 17 - Os contratados, na forma 
desta Lei, sujeitam-se às seguintes 
penalidades:

I  -  adver tênc ia ,  ap l icada 
ve rba lmente  em caso  de  mera  
negligência;

II - repreensão, aplicada por 
escrito, em caso de desobediência ou falta 
de cumpr imento dos deveres e 
reincidência em falta de que tenha 
resultado na pena de advertência;

III - rescisão da contratação, nos 
termos desta Lei.

§ 1º - É motivo de rescisão da 
contratação, a ausência ao serviço em 
dias úteis consecutivos, sem motivo 
justificado, conforme Consolidação das 
Leis Trabalhistas - CLT. 

§ 2º - É também motivo de 
rescisão da contratação, nos termos desta 
Lei, a nomeação ou designação do 
contratado, ainda que a título precário ou 

em substituição, para o exercício de cargo 
em comissão ou função de confiança em 
qualquer das esferas de governo.

§ 3º - Em caso de afastamentos a 
que se referem as alíneas “a”, “b”, e “c” do 
art. 10 da presente Lei, os contratados 
deverão apresentar justificativa ao órgão 
com antecedência mínima de 24 horas; 
nos casos previstos na alínea "d", do inciso 
IV  a justificativa deverá ser apresentada 
no prazo máximo de 72 (setenta e duas) 
horas após a ocorrência, e a justificativa 
deverá sempre ser acompanhada de 
documento hábil. 

Art. 18 - O contrato firmado de 
acordo com esta Lei extinguir-se-á, 
assegurando-se o pagamento das verbas 
rescisórias, em especial 13º. salário 
proporcional, férias proporcionais 
acrescidas do terço constitucional:

I - pelo término do prazo 
contratual;

II - por iniciativa do contratado.

§ 1º - A extinção do contrato, nos 
casos do inciso II, será comunicada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

§ 2º - A extinção do contrato, por 
in ic iat iva do órgão ou ent idade 
contratante, decorrente de conveniência 
administrativa, importará no pagamento 
a o  c o n t r a t a d o  d e  i n d e n i z a ç ã o  
correspondente a 30 (trinta) dias de 
salário.

Art. 19 - Efetivada a contratação, 
o órgão responsável encaminhará a 
respectiva documentação na forma e nos 
prazos previstos em Lei ao Tribunal de 
Contas do Estado, para fins de registro.     

Art. 20 - A contratação nos termos 
desta Lei não confere direitos nem 
expectativa de direito à efetivação no 
Serviço Público Municipal.

Art. 21 - Para a realização do 
PSS, o Município, através da Secretaria 
Municipal de Administração, designará, 
para todas as fases, uma Comissão de 
Avaliação e Julgamento - CAJ, composta 
de no mínimo 4 (quatro) membros, sendo 1 
(um) membro indicado pelo Sindicato dos 
Servidores, Funcionários Públicos e 
Professores do Município de Guarapuava 
– SISPPMUG e 3 (três) membros 
indicados pelo Município de Guarapuava, 
dentre os quais no mínimo 2 (dois) 
deverão ser servidores de carreira.

Parágrafo Único – A comissão 
será instituída com a finalidade organizar, 
coordenar, supervisionar, executar, 
orientar e fiscalizar a elaboração de todas 
as fases da contratação a ser efetuada nos 
termos desta Lei.

Art. 22 - Os critérios de Avaliação 
e pontuação e demais disposições, serão 
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estipulados no Edital de Abertura do Processo Seletivo 
Simplificado - PSS.

Art. 23 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando os Artigos 253 a 262, da Lei Complementar 
Municipal nº 01/1991, e demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 02 de 
setembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

LEI Nº 1981/2011

LEI Nº 1982/2011

DECRETO N° 2367/2011

SÚMULA: Dispõe sobre o pagamento de débitos 
oriundos de interferências financeiras não repassadas nos 
exercícios de 2003 e 2004 ao FUNREBOM. 

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

Art. 1º - Fica o Município de Guarapuava autorizado a 
regularizar as interferências financeiras não repassadas ao 
FUNREBOM, relativas aos exercícios 2003 e 2004 no valor de     
R$ 439.034,87 (quatrocentos e trinta e nove mil e trinta e quatro 
reais e oitenta e sete centavos).

Art. 2º - O Montante da dívida inscrita no Município de 
Guarapuava a ser repassada para o FUNREBOM será pago 
mensalmente até quitação total do valor inscrito. 

Art. 3º. Os valores repassados mensalmente serão 
contabilizados como interferência financeira tanto no Município de 
Guarapuava como no FUNREBOM.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 02 de 
setembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

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

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.3620/64 e na 
Lei Municipal nº 1920, de 01 de dezembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1º – Fica autorizado a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no orçamento vigente do Município Guarapuava, no 
valor de R$ 5.050.000,00 (cinco milhões e cinqüenta mil reais), 
para as Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas:

Art. 2º - As valores para cobertura nas dotações do artigo 
anterior são provenientes do Excesso de Arrecadação da Fonte de 
Recurso 081 – Pregão 138/2011 – Exercício Corrente, conforme 
determina o Artigo 43, § 1°, inciso II da Lei 4.320/64 nas Categorias 
Econômicas descrito abaixo:

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 02 de 
setembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

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

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43 da Lei Federal nº 4.3620/64, e no 
Art. 6º, da Lei Municipal nº 1920, de 01 de dezembro de 2010.

D E C R E T A

Art. 1º – Fica aberto no Orçamento do Município de 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar no valor de         
R$ 1.120.000,00 (Um Milhão, Cento e Vinte Mil Reais) com 
recursos provenientes do Excesso de Arrecadação para as 
Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas: 
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Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo anterior 
os recursos indicados são provenientes do Excesso de Arrecadação 
da Fonte de Recurso 000 – Recursos Ordinários Livres – Exercício 
Corrente na Linha da Receita 146, conforme determina o Artigo 43, § 
1°, inciso II da Lei 4.320/64, de acordo com as Categorias da Receita 
discriminadas abaixo:

Art. 3º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de              
R$ 2.428.000,00 (dois milhões, quatrocentos e vinte e oito mil reais), 
para as Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas:

Art. 4º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo anterior 
os recursos indicados são provenientes da Anulação Parcial e ou total 
de dotações, conforme o contido no Artigo 43, § 1º, incisos III, da Lei 
Federal nº. 4.320/64, de acordo com a discriminação abaixo:

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 29 de agosto 
de 2011.

(a) JORGE LUIZ MASSARO
Prefeito em Exercício

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA N° 191/2011

A Secretária de Administração do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Art. 229 da Lei Complementar Municipal nº 
01/91,

R E S O L V E

Art. 1º - Designar a servidora Margarete Felski Chagas – 
Professora do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, Classe V, a 
partir de 01.09.2011, como membro da COMISSÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, instaurado por 
intermédio da Portaria nº 101/2011, em substituição ao servidor 
Carlos Marcelo Kaliberda – Professor do 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental, Classe IV.  

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

Gabinete da Secretaria de Administração, em 01 de setembro de 
2011.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações e Contratos

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0177/2011

PROCESSO Nº 779/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº 
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de frios, embutidos e carnes destinados à merenda 
escolar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura”, marcada para o dia 15/08/11 às 09h00m:

Guarapuava, 23 de agosto de 2011.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0184/2011

PROCESSO Nº 812/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº 
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de mobiliário em geral. Recursos: Gestão do SUS – 
Exercício Anterior. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para 
o dia 22/08/11 às 09h00m:

Guarapuava, 26 de agosto de 2011.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 203/2011

PROCESSO Nº 837/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado torna público para o 
conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da 
licitação em epígrafe, referente à “Contratação de empresa 
especializada no conserto de caldeira da piscina do Centro 
Municipal de Atividades Aquáticas. Recursos: Ordinário (Livre) 
Exercício. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação”, 
marcada a abertura das propostas para o dia 26/08/11 às 09h30m:

Guarapuava, 26 de agosto de 2011.
(a) LUCIANO CURY CRUZ - Pregoeiro Oficial do Município

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 779/2011

PREGÃO Nº. 177/2011
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decretos nº nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2010, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 23 de agosto de 2011.
(a) MARCEL SCORSSIM FRACARO

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 812/2011
PREGÃO Nº. 0184/2011

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decretos nº nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2010, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 26 de agosto de 2011.
(a) MARCEL SCORSSIM FRACARO

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 202/2011

PROCESSO Nº. 838/2011
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 29 de agosto de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 643/2011 
OBJETO: Tem por objeto o presente a contratação em caráter 
emergencial, de empresa especializada em serviços para a 
manutenção do veículo Kombi placa AJE 7884; Ano 200/ Modelo 
2000, conforme segue: remover e instalar caixa de cambio; 
substituir kit de embreagem, substituir coifa homocinética; 
substituir suporte da caixa; substituir suporte da caixa grande; 
substituir escape; substituir cabo embreagem/flexível; substituir 
cabo acelerador; substituir acoplamento; desmontar e montar 
caixa de cambio; recondicionamento  da caixa de câmbio e serviço 
de fresa. Recurso: Ordinários (livres) - Exercício. Secretaria 
Municipal de Agricultura.  
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Auto Mecânica Busmaier Ltda.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e 
alterações.
RATIFICAÇÃO: 16/08/2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.



Boletim Oficial do Município - 7Ano XVII - Nº 751Guarapuava, 27/08 a 02/09 de 2011

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 643/2011

OBJETO: Tem por objeto o presente a contratação em caráter 
emergencial, de empresa especializada em serviços para a 
manutenção do veículo Kombi placa AJE 7884; Ano 200/ Modelo 
2000, conforme segue: remover e instalar caixa de cambio; 
substituir kit de embreagem, substituir coifa homocinética; 
substituir suporte da caixa; substituir suporte da caixa grande; 
substituir escape; substituir cabo embreagem/flexível; substituir 
cabo acelerador; substituir acoplamento; desmontar e montar 
caixa de cambio; recondicionamento  da caixa de câmbio e serviço 
de fresa. Recurso: Ordinários (livres) - Exercício. Secretaria 
Municipal de Agricultura.  
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 304/2011
CONTRATADA: Auto Mecânica Busmaier Ltda.
VALOR: R$ 3.734,08
PRAZO: Imediato.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2011.

A V I S O
PREGÃO N º 0216/2011 - PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor 
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0216/2011 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de marmitas. Recursos: 
PAB – Programa Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº. 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n° 
1168/2006.
DATA: 15 de setembro de 2011.
HORÁRIO: 09h e 30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
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.
Guarapuava, 01 de setembro de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 376/2011
OBJETO: a contratação de empresa especializada para serviços 
e engenharia no sistema de água potável do Salto São Francisco 
Recursos: Ordinários (Livres) Exercício. Secretaria Municipal de 
Turismo.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 143/2011.
CONTRATADA: PERFURIMAX POÇOS ARTESIANOS LTDA - 
ME
VALOR: R$ 14.266,90
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2011.

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 07/11

O Presidente da COCPM - Comissão Organizadora de 
Concursos Públicos do Município de Guarapuava, designada 
através da Portaria n° 035/2011, no uso de suas atribuições e para 
atender o contido no Edital nº 02/08 - Regulamento do Concurso 
Público, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, 
CONVOCA os candidatos classificados abaixo relacionados, a 
comparecerem no período de 30/08/11 a 08/09/11, no Setor de 
Perícia Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do 
Município (Paço Municipal), munidos dos exames médicos 
constantes do Edital nº 08/11, para realizarem avaliações 

médicas pré-admissionais e caso estejam aptos, deverão 
comparecer no Departamento de Pessoal do Município, 
acompanhados da documentação exigida no item 2.1 do 
Regulamento do concurso para posse de seus cargos.

Guarapuava, 26 de agosto de 2010.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
PRESIDENTE DA COCPM

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSOS PÚBLICOS

EDITAL Nº 08/11

O Presidente da COCPM - Comissão Organizadora de 
Concursos Públicos do Município de Guarapuava, designada 
através da Portaria nº 035/2011 no uso de suas atribuições e para 
atender o contido no item 7.2 do Regulamento do Concurso nº 
02/08, convoca os candidatos aprovados para o cargo de Agente 
Comunitário de Saúde, relacionados no Edital 07/11, a realizarem 
os exames de saúde que constituirá em análise de exames 
laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:

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

 b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
 Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
 Avaliação otorrinolaringológica com áudiometria;
 Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
Avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, 

constante do anexo I ;
Avaliação ortopédica com Raio X  de coluna lombo-sacra, 

com laudo;
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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 30/08/11 a 08/09/11, para avaliação 
clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município. 

As despesas com os exames e avaliações clínicas 
correrão por conta do candidato.

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

Guarapuava, 26 de agosto de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Presidente da COCPM



Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho 
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela, 
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas 
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar 
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação, 
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do 
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito 
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do 
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do 
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1970, data em que se comemorava a 
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que 
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.

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