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BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 03 de Dezembro a 09 de Dezembro de 2011

LEI Nº 2008/2011

SÚMULA: Institui o Programa de 
Recuperação Fiscal de Guarapuava – 
PREFIG 2012.

A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou e 
eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte 
Lei:

Art. 1º - Fica instituído o 
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL 
DE GUARAPUAVA – PREFIG 2012, 
destinado a promover a regularização de 
créditos tr ibutár ios do Município, 
decorrentes de débitos relativos a tributos 
com fatos geradores ocorridos até 31 de 
dezembro de 2011, constituídos ou não, 
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados 
ou a ajuizar, com exigibilidade suspensa ou 
não.

§1º - O ingresso no PREFIG 2012 
dar-se-á por opção do sujeito passivo, 
pessoa física ou jurídica, mediante 
requerimento em formulário próprio, junto à 
Secretaria Municipal de Finanças – 
Departamento de Receita, ou termo de 
confissão de dívida feito pelo contribuinte 
ou responsável, desde que protocolado até 
a data limite de 31 de dezembro de 2012;

§ 2º - Salvo as hipóteses de erro, 
fraude ou simulação a opção será 
considerada:

I - em caso de termo de confissão 
de dívida tacitamente homologada;

II - quando por requerimento, se a 
Secretaria Municipal de Finanças – 
Departamento de Receita não impugnar no 
prazo de 60 (sessenta) dias do protocolo da 
opção.

Art. 2º - Os créditos tributários 
serão parcelados em parcelas mensais, 
iguais e sucessivas, que poderão estender-
se no máximo até o mês de dezembro de 
2012, observando-se os requisitos abaixo:

§ 1º - O valor das parcelas não 
poderá ser inferior:

I – a 01 UFM para créditos de IPTU 
e CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA;

II – a 02 UFMs para o ISSQN 
(quando este for fixo), e TAXA DE 
FUNCIONAMENTO REGULAR;

III – a 3% (três por cento) do valor 
do faturamento da empresa, levando-se em 
conta a média do exercício anterior, 
apurada mediante a comprovação da DME 
– Demonstrativo de Movimento Econômico, 
quando se tratar de ISSQN variável.

§ 2º - Os créditos tributários 
referentes ao ISSQN variável e retenção na 

fonte só serão parcelados, conforme 
especi f icado pelo PREFIG, após 
levantamento fiscal efetuado pelo setor 
competente do Município.

§ 3º - Tratando-se de crédito 
tributário inscrito em dívida ativa, ajuizado 
para cobrança executiva o pedido de 
parcelamento deverá ser instruído ainda 
com o comprovante de pagamento de 
custas judiciais, fixadas para liquidação do 
débito, suspendendo-se a execução por 
solicitação da Procuradoria Geral do 
Município, até quitação do parcelamento.

§ 4º - Fica o Procurador Geral do 
Município autorizado a conceder anistia de 
100% dos honorários advocatícios fixados 
judicialmente aos contribuintes que 
aderiram ao PREFIG nos moldes do Art. 5º.

§ 5º - A primeira parcela deverá ser 
paga no ato da assinatura do termo de 
parcelamento.

 Art. 3º - A adesão ao PREFIG 
implica:

I – na confissão irrevogável e 
irretratável dos débitos fiscais;

II – em expressa renúncia a 
qualquer defesa, recurso administrativo ou 
judicial, bem como desistência dos já 
interpostos.

Art. 4º - O parcelamento será 
revogado:

I – pelo não pagamento integral de 
03 (três) parcelas consecutivas ou 
alternadas;

II – pela inadimplência do 
pagamento de tributo devido relativo a fatos 
geradores ocorridos após a data da 
formalização do acordo.

Parágrafo Único – A exclusão do 
contribuinte do PREFIG – 2010 acarretará 
na imediata exigibilidade da totalidade do 
crédito tributário confessado e não pago, 
aplicando-se sobre o montante devido os 
acréscimos legais previstos na legislação 
municipal à época da ocorrência dos 
respectivos fatos geradores e procedendo 
a sua execução, sendo descontados os 
valores que porventura tenham sido pagos 
para quitação da respectiva dívida após a 
adesão ao PREFIG.

Art. 5º - O PREFIG abrangerá 
todos os débitos lançados ou denunciados 
espontaneamente pelo optante, inclusive 
os acréscimos legais relativos a multas, 
juros e atualização monetária e demais 
encargos previstos na Legislação Vigente à 
época da ocorrência dos fatos geradores, 
os decorrentes de obrigações acessórias, 

os parcelamentos em curso relativos às 
parcelas vincendas e os débitos inscritos 
em dívida ativa, mesmo que em cobrança 
judicial.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a conceder a anistia 
e/ou remissão sobre os encargos previstos 
no Art. 5º desta Lei, observadas as 
seguintes condições:

I - Os contribuintes que optarem 
pela adesão ao PREFIG – 2012 terão 
desconto de 100% (cem por cento) sobre o 
valor  correspondente à correção 
monetária, juros e multa;

II - O valor principal da dívida 
poderá ser quitado sem nenhum 
acréscimo, a vista, ou parcelado até o mês 
de dezembro de 2012.

Art. 7º - Fica facultado a 
Secretaria Municipal de Finanças a não 
emitir Certidões de Divida Ativa de valor 
igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos 
reais), ressalvado a hipótese de prescrição 
do crédito tributário.
Parágrafo Único – O disposto no caput não 
se aplica quando, em face do mesmo 
devedor, sobrevierem outras dividas cujo 
somatório ultrapasse o referido valor.

Art. 8º - Fica facultado ao 
Procurador Geral do Município a 
propositura ou não de processo de 
execução fiscal de valores até o limite 
referido no      Art. 7º, quando não 
encontrados bens sobre os quais possa 
recair a penhora e desde que a 
responsabilização dos sucessores ou de 
terceiros seja juridicamente inviável ou 
tenha se revelado ineficaz, por não terem 
sido igualmente encontrados bens ou 
rendas penhoráveis.

Art. 9º - O parcelamento não 
configurará direito ao contribuinte à 
transmissão imobiliária, enquanto este não 
estiver devidamente quitado.

 Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 07 de dezembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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LEI Nº 2004/2011

LEI Nº 2005/2011

SÚMULA: Cria Cargo e Vagas na ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e dá outras 
providências.

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

Art. 1º - Ficam criados cargo e vagas, que integrarão o 
Quadro Geral Permanente da ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, conforme segue:

Parágrafo Único – As descrições sumárias detalhadas e 
requisitos do cargo criado no “caput” deste artigo estão apresentadas 
no Anexo I, parte integrante da presente Lei.

Art. 2º - O cargo criado constante no artigo anterior será 
integrado à Lei Municipal nº 950/2000, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos e Salários.

Art. 3º - Para atender ao disposto nesta Lei, fica o Poder 
Executivo autorizado a abrir crédito especial para as despesas 
provenientes desta Lei, bem como providenciar as transferências e os 
remanejamentos que se fizerem necessários.

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

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 07 de 
dezembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

ANEXO I

AGENTE DE APOIO ESCOLAR

a) Descrição Sumária:
Efetuar o atendimento nas escolas da Rede Municipal de 

Ensino, evitando o “BULLING”, a violência, o uso de drogas e acesso 
de pessoas estranhas ao ambiente escolar.

b) Tarefas típicas:
Zelar pela segurança das pessoas e do patrimônio, 

realizando rondas nas dependências da Instituição. Quando houver 
necessidade de atendimento médico, policial, ou do Corpo de 
Bombeiros, comunicar imediatamente a Direção para que sejam 
tomadas as providências cabíveis. Controlar o movimento de pessoas 
nas dependências do Estabelecimento de Ensino, cooperando com a 
organização das atividades desenvolvidas na Unidade Escolar. 
Detectar e inibir o uso ou repasse de entorpecentes e de drogas lícitas 
(fumo, bebida alcoólica). Controlar e prevenir o “bulling”, evitando o 
uso da violência física e psicológica. Controlar a movimentação dos 
alunos no recinto da escola e em suas imediações. Manter ética e 
sigilo em relação a fatos ocorridos com os alunos, professores e 
demais funcionários da escola. Participar de capacitação recebendo 
instruções e orientações quanto ao adequado procedimento diante de 
situações como: brigas entre alunos, invasão do perímetro escolar por 
desconhecidos. Acompanhar os alunos juntamente com os 
professores em atividades extraclasse quando solicitado. Zelar pelas 
chaves da Instituição, guardando-as em locais previamente 
estabelecidos. Abrir e fechar portas, portões e janelas nos horários 
determinados. Encaminhar ou acompanhar o público aos diversos 
setores da Escola. Preencher relatórios relativos à sua rotina de 
trabalho. Participar de cursos, capacitações, reuniões escolares, 
seminários ou outros encontros correlatos às funções exercidas ou 
sempre que convocado. Executar serviços internos e externos, 
conforme demanda apresentada pela Escola. Assegurar a 
organização física e o funcionamento administrativo do 
Estabelecimento, conforme normas da Direção. Comunicar à Direção 
fatos relevantes no dia a dia da Escola. 

c) REQUISITOS:

I - Instrução; Ensino Médio completo.
II - Experiência: não exigida.
III - Complexidade de tarefas: não há. 
IV - Responsabilidade por erros: trabalho que exige atenção 

e responsabilidade.
V - Responsabilidade por dados confidenciais: tem acesso a 

informações estritamente confidenciais, cuja divulgação inadvertida 
pode provocar danos morais. 

VI - Discrição, relacionamento humano, ética e integridade 
máxima são requisitos essenciais do cargo.

VII - Responsabilidade por contatos: contatos internos e 
externos para adquirir informações necessárias para a boa execução 
das tarefas.

VIII - Responsabilidade por máquinas e equipamentos: 
somente evitar que sejam danificados por outros.

IX - Esforço físico: leve
X - Esforço mental e visual: constantes.
XI - Condições de trabalho: trabalho interno e externo, com 

ideais condições.
XII - Responsabilidade por supervisão: inerente ao cargo.
XIII - Responsabilidade por segurança de terceiros: inerente 

ao cargo.
         
d) SALÁRIO INICIAL:

R$ 749,10 (setecentos e quarenta e nove reais e dez 
centavos)

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
convênios, conceder isenções fiscais, assumir obrigações e dar 
outras providências, relativas a construção de 360 unidades 
habitacionais de interesse social, vinculadas ao programa MORAR 
BEM PARANÁ.

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

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a firmar 
convênios com a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR 
e/ou com as empresas contratadas ou conveniadas desta, para 
viabilizar a construção de unidades habitacionais de interesse social.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 
conceder isenção do Imposto Predial Territorial Urbano – I.P.T.U. à 
Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR e/ou às empresas 
contratadas ou conveniadas desta, sobre as áreas doadas, ainda que 
posteriormente parceladas, até que ocorra a construção e a 
comercialização das unidades habitacionais de interesse social.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 
conceder isenção do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – 
I.T.B.I., incidente sobre a primeira transferência feita pela Companhia 
de Habitação do Paraná – COHAPAR e/ou pelas empresas 
contratadas ou conveniadas desta para o beneficiário titular de imóvel 
oriundo do parcelamento da(s) áreas(s) doada(s) para a construção 
de unidades habitacionais de interesse social.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a 
conceder isenção do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – 
I.S.S.Q.N. à Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR e/ou 
empresas contratadas ou conveniadas desta, incidente sobre as 
operações relativas na(s) área(s) doada(s) para a construção de 
unidades habitacionais de interesse social.
 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 07 de 
dezembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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LEI Nº 2006/2011 LEI Nº 2007/2011

SÚMULA: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a firmar convênios, 
conceder isenções fiscais, assumir 
obrigações e dar outras providências, 
relativas a construção de 144 unidades 
habitacionais de interesse social, 
vinculadas ao programa MORAR BEM 
PARANÁ.

A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo 
Municipal, autorizado a firmar convênios 
com a Companhia de Habitação do 
Paraná – COHAPAR e/ou com as 
empresas contratadas ou conveniadas 
desta, para viabilizar a construção de 
unidades habitacionais de interesse 
social.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo 
Municipal, autorizado a conceder isenção 
do Imposto Predial Territorial Urbano – 
I.P.T.U. à Companhia de Habitação do 
Paraná – COHAPAR e/ou às empresas 
contratadas ou conveniadas desta, sobre 
a s  á r e a s  d o a d a s ,  a i n d a  q u e  
posteriormente parceladas, até que ocorra 
a construção e a comercialização das 
unidades habitacionais de interesse 
social.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo 
Municipal, autorizado a conceder isenção 
do Imposto sobre a Transmissão de Bens 
Imóveis – I.T.B.I., incidente sobre a 
pr imeira transferência fei ta pela 
Companhia de Habitação do Paraná – 
COHAPAR e/ou pelas empresas 
contratadas ou conveniadas desta para o 
beneficiário titular de imóvel oriundo do 
parcelamento da(s) áreas(s) doada(s) 
para a construção de unidades 
habitacionais de interesse social.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo 
Municipal, autorizado a conceder isenção 
do Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza – I.S.S.Q.N. à Companhia de 
Habitação do Paraná – COHAPAR e/ou 
empresas contratadas ou conveniadas 
desta, incidente sobre as operações 
relativas na(s) área(s) doada(s) para a 
construção de unidades habitacionais de 
interesse social.
 

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

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 07 de dezembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

SÚMULA: Institui o Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do 
Município de Guarapuava, conforme 
especifica.

A C â m a r a  M u n i c i p a l  d e  
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído o Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, 
instrumento de natureza contábil, tendo 
por finalidade a captação, o repasse e a 
aplicação de recursos destinados a 
proporcionar o devido suporte financeiro 
na implantação, na manutenção e no 
desenvolvimento de programas, projetos e 
ações voltados à pessoa idosa no âmbito 
do Município de Guarapuava.

Art. 2º - O Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa será gerenciado 
pela Secretaria Municipal de Assistência 
Social a que se vincula o Conselho 
Municipal dos Direitos do Idoso, sendo de 
competência deste a deliberação sobre a 
aplicação dos recursos em programas, 
projetos e ações voltados à pessoa idosa.

Art. 3º - Constituem fontes de 
recursos do Fundo Municipal dos Direitos 
da Pessoa Idosa: 

I – as transferências e repasses 
da União, do Estado, por seus órgãos e 
entidades da administração direta e 
indireta, bem como de seus Fundos;

II – as transferências e repasses 
do Município;

III – os auxílios, legados, valores, 
contribuições e doações, inclusive de bens 
móveis e imóveis, que lhe forem 
destinados por pessoas físicas ou 
jurídicas públicas ou privadas, nacionais 
ou internacionais;

IV – produtos de aplicações 
financeiras dos recursos disponíveis;

V – os valores das multas 
previstas no Estatuto do Idoso (Lei nº 
10.741, de 01 de outubro de 2003);

VI – as doações feitas por 
pessoas físicas ou jurídicas do Imposto 
Sobre a Renda, conforme a Lei Federal nº 
2.213/2010;

VII – outras receitas destinadas 
ao referido Fundo;

VIII – as receitas estipuladas em 
Lei.

§ 1º - Os recursos que compõe o 
Fundo, serão depositados em conta 
especial sob a denominação “Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa”, e 
sua destinação será deliberada por meio 

de atividades, projetos e programas 
aprovados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso, sem isentar a 
Administração Municipal de previsão e 
provisão de recursos necessários para as 
ações destinadas à pessoa idosa, 
conforme a legislação pátria.

§  2 º  -  O s  r e c u r s o s  d e  
responsabilidade do Município de 
Guarapuava, destinados as Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
serão programados de acordo com a Lei 
Orçamentária do respectivo exercício 
financeiro, para promover ações de 
proteção e promoção da pessoa idosa, 
conforme regulamentação desta Lei.

Art. 4º - A Secretaria ou órgão 
municipal gestor prestará contas de 
acordo com a Lei nº 4320/1964, serão 
p u b l i c a d o s  b i m e s t r a l m e n t e  e  
consolidados com os relatórios do 
Municíp io e encaminhados para 
apreciação do Conselho Municipal do 
Idoso sobre ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa, e dará vistas e 
prestará informações quando for solicitado 
pelo Conselho.

Art. 5º - O Chefe do Poder 
Executivo Municipal, mediante Decreto, 
no prazo de 60 (sessenta) dias da 
publicação desta Lei, estabelecerá os 
normas referentes à organização e 
operacionalização do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa.

Art. 6º - Para o primeiro ano do 
exercício financeiro, o Prefeito Municipal 
remeterá à Câmara Municipal projeto de 
lei específica do Orçamento do Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Parágrafo Único – A partir do 
exercício do primeiro ano financeiro, o 
Poder Executivo providenciará a inclusão 
da receita e das despesas autorizadas por 
esta Lei, no Orçamento do Município.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na 
data da sua publicação, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 07 de dezembro de 2011. 
 

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração
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DECRETO N° 2443/2011

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 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 Geral do Município de 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar no valor de         
R$ 1.569.900,00 (um milhão quinhentos e sessenta e nove mil e 
novecentos reais) com recursos provenientes do Excesso de 
Arrecadação para as Dotações Orçamentárias abaixo 
relacionadas: 

Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo 
anterior os recursos indicados são provenientes do Excesso de 
Arrecadação conforme determina o Artigo 43, § 1°, inciso II da Lei 
4.320/64, de acordo com a arrecadação nas Linhas das 
Categorias Econômicas da Receita e suas fontes discriminadas 
abaixo:

Art. 3º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de         
R$ 828.000,00 (oitocentos e vinte e oito mil reais), para as 
Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas:



Boletim Oficial do Município - 5Ano XVII - Nº 765Guarapuava, 03/12 a 09/12 de 2011

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, 
revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 05 de 
dezembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações e Contratos

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRÊNCIA N.º 003/2011

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento 
de material e mão-de-obra para execução dos serviços de 
pavimentação asfáltica, em regime de empreitada integral, por 
preço unitário, a preços fixos e sem reajuste, compreendendo 
extensão de 131.344,73m² (cento e trinta e um mil trezentos e 
quarenta e quatro vírgula setenta e três metros quadrados), de 
acordo com as especificações técnicas presentes no Memorial 
Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro, Orçamentos e 
Projetos.

Guarapuava, 11 de novembro de 2011
(a) MARIA FERNANDA DOMINGUES CONDESSA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 274/2011

PROCESSO Nº 1143/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de estruturas metálicas. Recursos: Ordinários (Livres) 
Exercício. Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo”, 
marcada para o dia 07/11/2011 às 14h30m:

Guarapuava, 17 de novembro de 2011.
(a) PETERSON MANYS

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0200/2011

PROCESSO Nº 862/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeado pela Portaria nº 
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de materiais esportivos. Recursos: Piso Básico Variável 
I – Projovem. Secretaria Municipal de Assistência Social”, 
marcada para o dia 06/09/2011 às 09h00m:

Guarapuava, 18 de novembro de 2011.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0282/2011

PROCESSO Nº 1158/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeado pela Portaria nº 
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de gás de cozinha (GLP). Recurso: PSF – Programa 
Saúde da Família. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para 
o dia 21/11/2011 às 09h00m:

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

Pregoeira Oficial do Município
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 296/2011

PROCESSO Nº 1192/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “aquisição 
de material de marcenaria. Recursos: 40% Fundeb. Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura”, marcada para o dia 11/11/2011 às 09h:

Guarapuava, 29 de novembro de 2011.
(a) PETERSON MANYS

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 285/2011

PROCESSO Nº 1157/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeado pela Portaria nº 
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “aquisição 
de móveis de escritório. Recurso: Índice de Gestão Descentralizada, 
Secretaria Municipal de Assistência Social”, marcada para o dia 
23/11/2011 às 09h00m:

Guarapuava, 30 de novembro de 2011.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 218/2011

PROCESSO Nº 945/2011
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeado pela Portaria nº 
170/2011, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à “aquisição 
de vales transporte de Guarapuava – Palmeirinha e Palmeirinha – 
Guarapuava. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para o dia 
26/09/2011 às 09h00m: 

Guarapuava, 05 de dezembro de 2011.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0284/2011

PROCESSO Nº 1161/2011
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 Gêneros Alimentícios. Recurso: Piso Básico Fixo, Apoio a Família. 
Secretaria Municipal de Assistência Social”, marcada para o dia 
22/11/2011 às 09h00m:

Guarapuava, 05 de dezembro de 2011.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

HOMOLOGAÇÃO
Concorrência Publica n.° 03/2011

O Assessor Especial de Gabinete abaixo inscrito, no uso das 
atribuições conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme Decretos n.º 2138/2010, de 09/07/2010, e 2139/2010, de 
07/09/2010, com base na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, analisando o processo licitatório n.º 003/2011, 
realizado na modalidade CONCORRÊNCIA, nada havendo de 
irregular, HOMOLOGA o resultado do procedimento, adjudicando 
o objeto da licitação para a empresa declarada vencedora pela 
Comissão Permanente de Licitação, conforme relatório de 
resultados, por haver apresentado a proposta mais vantajosa para 
esta Municipalidade, conforme os requisitos legais exigidos.
Guarapuava, 21 de novembro de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 272/2011

PROCESSO Nº. 1127/2011
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, 21 de novembro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 0285/2011

PROCESSO Nº. 1157/2011
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, 05 de dezembro 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DISPENSA Nº 54/2011

CONTRATO N.º 42/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: E.F. DE O. RIBAS TRANSPORTES - ME
MOTIVO: 1) Os prazos de vigência e prestação de serviços, 
descritos à Cláusula Terceira, referente à linha 204, serão 
prorrogados, com fulcro no artigo 57, inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, por mais 90 (noventa) dias letivos, vigorando assim até 
16 de dezembro de 2011, totalizando R$ 13.681,80 (treze mil, 
seiscentos e oitenta e um reais e oitenta centavos), para o período.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2011.

EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DISPENSA Nº 54/2011 

CONTRATO N.º 042/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: GISLAINE FÁTIMA DE SOUZA & CIA LTDA - ME
MOTIVO: 1) Os prazos de vigência e prestação de serviços, 
descritos à Cláusula Terceira, referente à Lina 203AC, serão 
prorrogados, com fulcro no artigo 57, Inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, por mais 90 (noventa) dias letivos, vigorando assim até 

A V I S O
PREGÃO N º 314/2011 - 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 0314/2011 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a Aquisição de Servidor para o 
Data Center. Recursos: Ordinários (livre) - Exercício. Secretaria Municipal 
de Administração
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: 22 de dezembro 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, 08 de dezembro de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO 
Assessor Especial de Gabinete
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16 de dezembro de 2011, totalizando R$ 3.150,00 (três mil cento e 
cinqüenta reais), para o período.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2011.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DISPENSA Nº 54/2011

CONTRATO N.º 042/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: VJB TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
MOTIVO: 1) Os prazos de vigência e prestação de serviços, 
descritos à Cláusula Terceira, referente à linha 124, serão 
prorrogados, com fulcro no artigo 57, Inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, por mais 90 (noventa) dias letivos, vigorando assim até 
16 de dezembro de 2011, totalizando R$ 9.449,10 (nove mil 
quatrocentos e quarenta e nove reais e dez centavos), para o 
período.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2011.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONVITE Nº 09/2010

CONTRATO N.º 025/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: ROCHA QUEIROZ CONSTRUTORA LTDA
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será 
aditado no patamar de aproximadamente 5,96% (cinco, virgula 
noventa e seis por cento), com fulcro no artigo 65, Inciso I, alínea “b” 
e § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta feita, acréscimo 
na monta de R$6.996,94 (seis mil novecentos e noventa e seis 
reais e noventa e quatro centavos).
MOTIVO: 2) O prazo de execução dos serviços, descritos à 
Cláusula Quinta, será prorrogado por mais 90 (noventa) dias, 
conforme previsto no artigo 57, § 1º , Inciso IV, da Lei Federal n.º 
8.666/93, sendo os serviços prestados até 03 de novembro de 
2011.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 03 de agosto de 2011.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO Nº 78/2011 – PRESENCIAL

CONTRATO N.º 136/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: PNEUFORTE COMÉRCIO E RECAPAGENS 
LTDA - EPP
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será 
aditado no patamar de aproximadamente 1,74% (um virgula 
setenta e quatro por cento), para aquisição dos materiais descritos 
nos lotes 10 e 11 do presente contrato, com fulcro no artigo 65, 
Inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, 
desta feita, acréscimo na monta de R$ 2.024,00 (dois mil e vinte e 
quatro reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 01 de setembro de 2011.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO Nº 12/2010 – PRESENCIAL - FUNREBOM

CONTRATO N.º 008/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: CHEMIN, ANDREGUETTO & CIA LTDA
MOTIVO: 1) A empresa Contratada, descrita no prâmbulo do Termo 
Contratual, será substituída pela empresa MOLIANI CHEMIN & 
CIA LTDA, CNPJ/MF nº 05.315.665/0001-08, com sede a Rua 
Quintino Bocaiúva, 1351, município de Guarapuava – PR, 
administrada pelo Sr. CARLOS ALBERTO MOLIANI, brasileiro, 
devidamente inscrito no CPF/MF sob o n.º 647.805.899-91, 
residente no Município de Guarapuava, Estado do Paraná.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2011.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO Nº 37/2011 – PRESENCIAL

CONTRATO N.º 92/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a cláusula segunda do 
contrato celebrado, será aditado, no patamar de 25% (vinte e cinco 
por cento), consoante autoriza o artigo 65, Inciso I, alínea “b” e § 1.º 
da Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta feita, acréscimo na 
monta de R$ 24.375,00 (vinte e quatro mil trezentos e setenta e 
cinco reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 06 de outubro de 2011.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO Nº 147/2010 – PRESENCIAL

CONTRATO N.º 214/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: MULTICOMP INFORMÁTICA LTDA - EPP
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a cláusula segunda do 
contrato celebrado, será aditado, no patamar de 25% (vinte e cinco 
por cento), consoante autoria o artigo 65, Inciso I, alínea “b” e § 1.º 
da Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta feita, um acréscimo na 
monta de R$ 71.687,50 (setenta e um mil seiscentos e oitenta e 
sete reais e ciquenta centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 06 de outubro de 2011.

EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO Nº 37/2011 – PRESENCIAL

CONTRATO N.º 092/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
LTDA
MOTIVO: 1) O valor do saco de cimento de 50kg será aditado no 
patamar de 4,75% (quatro vírgula setenta e cinco por cento), com 
fulcro no artigo 65, Inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º 
8.666/93, gerando, desta feita, acréscimo na monta de R$ 0,92 
(zero vírgula noventa e dois centavos) por unidade.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 13 de outubro de 2011.

EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO Nº 158/2009 – PRESENCIAL

CONTRATO N.º 417/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: WILSON LEMES TRANSPORTES - ME
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito á Cláusula Segunda, será 
aditado no patamar de 25% (vinte e cinco por cento), com fulcro no 
artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, 
gerando, desta feita, acréscimo na monta de R$12.000,00 (doze 
mil reais), devendo os serviços serem prestados até o dia 18 de 
dezembro de 2011.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 14 de setembro de 2011

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO Nº 225/2010 – PRESENCIAL

CONTRATO N.º 638/2010
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: SAFRA DIESEL LTDA
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a cláusula segunda do 
contrato celebrado, será aditado, no patamar de 25% (vinte e cinco 
por cento), consoante autoriza o artigo 65, Inciso I, alínea “b” e § 1.º 
da Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta feita, acréscimo na 
monta de R$ 242.250,00 (duzentos e quarenta e dois mil duzentos 
e cinqüenta reais).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 16 de novembro de 2011.
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COMDICA - CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE

1º ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 003/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
G U A R A P U AVA ,  O  C O N S E L H O  
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
C O M D I C A  A S S O C I A Ç Ã O  
BENEFICENTE DAS SENHORAS DE 
ENTRE RIOS.

O Município de Guarapuava, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura, na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº. 2777, Centro, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, neste ato representada por sua 

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 12/2011 – PRESENCIAL

MARCEL SCORSIM FRACARO ,  
Assessor Especial de Gabinete, no uso 
das atribuições que lhe são inerentes, 
COMUNICA:
Aviso Publicado no Boletim Oficial do 
município, exemplar n° 763, página 6, de 
19 de novembro a 25 de Novembro de 
2011.
ONDE SE LÊ:
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
LEIA-SE:
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
Guarapuava, 05 de dezembro de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 0311/2011 – PRESENCIAL
MARCEL SCORSIM FRACARO, Assessor 
Especial de Gabinete, no uso das 
atribuições que lhe são inerentes, 
COMUNICA:
Aviso publicado no boletim oficial do 
município, na página 16 do exemplar n°. 
763, de 19 a 25 de novembro de 2011.
ONDE SE LÊ:
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
LEIA-SE:
PREGOEIRO: Peterson Aparecido Manys
Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 0312/2011 – PRESENCIAL
MARCEL SCORSIM FRACARO, Assessor 
Especial de Gabinete, no uso das 
atribuições que lhe são inerentes, 
COMUNICA:
Aviso publicado no boletim oficial do 
município, na página 11 do exemplar n°. 
764, de 06 de novembro a 02 de dezembro 
de 2011.
ONDE SE LÊ:
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
LEIA-SE:
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira 
Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

secretária, Sra. MARA RÚBIA TAVARES 
RIBAS, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
um lado, e de outro a Associação 
Beneficente das Senhoras de Entre Rios, 
com sede Colônia Vitória, Rua Pe. Josef 
Stefan, s/n, Distrito de Entre Rios, nesta 
cidade de Guarapuava, Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF nº 81.644.320/0001-86, 
representado neste ato por sua 
P r e s i d e n t e ,  S r a .  H I L D E G A R D T  
VICTORIA REINHOFER, ajustam entre si 
o presente Termo de Cooperação Técnica 
e  F i n a n c e i r a ,  a p r o v a d o  p e l o s  
Conselheiros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, de 
acordo com a Lei Municipal nº 1644/2007, 
e em conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo alterar a 
CLÁSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS e a CLASULA DECIMA – DA 
VIGENCIA, as quais passarão a ter as 
seguintes redações:

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A referida entidade devera apresentar ao 
COMDICA, obrigatoriamente até o dia 31 
de maio de 2012, a prestação de contas 
do valor recebido até dal data.

CLÁUSULA DECIMA: DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente termo de 
cooperação, para efeito de repasse e 
execução dos recursos será a partir de 
sua assinatura, encerrando-se em 31 de 
maio de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do termo de cooperação 
nº003/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, deste 
primeiro Aditivo de Prazo do Termo de 
Cooperação Financeira nº003/11, com 
expressa renuncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) HILDEGARDT VICTORIA 
REINHOFER 

Presidente da Associação das 
Senhoras de Entre Rios

1º ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 004/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
G U A R A P U AVA ,  O  C O N S E L H O  
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – COMDICA E A 
ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO 
AOS MENORES.

O Município de Guarapuava, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, 
nº. 2777, Centro, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, neste ato 
representada por sua secretária, Sra. 
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS, o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, doravante denominado 
COMDICA, na condição de Interveniente, 
representado neste ato por seu presidente 
Sra. DARCI PRETTI, de um lado, e de outro 
a Associação Canaã de Proteção aos 
Menores, com sede Colônia Cachoeira, 
Distrito de Entre Rios, Fazenda Canaã, s/n, 
caixa postal 2061, nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscrita no CNPJ/MF 
nº 76.907.443/0001-22, representado neste 
ato por seu Presidente, Sr. KEVIN SAMUEL 
KING, ajustam entre si o presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei Municipal 
nº 1644/2007, e em conformidade com as 
disposições contidas nas Leis nº 8.666/93 e 
nº 4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante as 
seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira tem por objetivo alterar a 
CLÁSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS e a CLASULA DECIMA – DA 
VIGENCIA, as quais passarão a ter as 
seguintes redações:

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO DE 
CONTAS

A referida entidade devera apresentar ao 
COMDICA, obrigatoriamente até o dia 31 de 
maio de 2012, a prestação de contas do 
valor recebido até dal data.

CLÁUSULA DECIMA: DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente termo de 
cooperação, para efeito de repasse e 
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1º ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 007/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
G U A R A P U AVA ,  O  C O N S E L H O  
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E O CENTRO DE NUTRIÇÃO 
RENASCER.

Município de Guarapuava, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 76.178.037/0001-76, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, neste ato 
representada por sua secretária, Sra. 
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
um lado, e de outro o Centro de Nutrição 
Renascer, com sede à Rua Frei Caneca, 
25 Vila Santana, nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 77.124.311/0001-97, 
representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. ADRIANA CRISTINE 
LUCCHIN, ajustam entre si o presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, aprovado pelos Conselheiros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de acordo com 

execução dos recursos será a partir de sua 
assinatura, encerrando-se em 31 de maio 
de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do termo de cooperação 
nº004/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, deste 
primeiro Aditivo de Prazo do Termo de 
Cooperação Financeira nº004/11, com 
expressa renuncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) KEVIN SAMUEL KING 
Presidente da Associação Canaã

a Lei Municipal nº 1644/2007, e em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo alterar a 
CLÁSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS e a CLASULA DECIMA – DA 
VIGENCIA, as quais passarão a ter as 
seguintes redações:

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A referida entidade devera apresentar ao 
COMDICA, obrigatoriamente até o dia 31 
de maio de 2012, a prestação de contas 
do valor recebido até dal data.

CLÁUSULA DECIMA: DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente termo de 
cooperação, para efeito de repasse e 
execução dos recursos será a partir de 
sua assinatura, encerrando-se em 31 de 
maio de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do termo de cooperação 
nº007/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, deste 
primeiro Aditivo de Prazo do Termo de 
Cooperação Financeira nº007/11, com 
expressa renuncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) ADRIANA CRISTINE LUCCHIN,
Presidente do Centro de Nutrição 

Renascer

DELIBERAÇÃO Nº 004/2011

CONSIDERANDO
A importância de capacitação na 

Assembléia que elege os conselheiros que 
representam a sociedade civil organizada, 
e que vão compor o COMDICA, no biênio 
2012 a 2014 deste município e a 
necessidade de agilizar o processo de 
repasse de recursos do Fundo Municipal 
para pagamento da palestrante.

O Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - 
COMDICA, em reunião ordinária no dia 
07/12/2011 às 08h30min.

DELIBEROU
Art. 1º - Sobre a liberação do 

recurso do FIA Municipal 2011 para 
capacitação na Assembléia, conforme 
prevê o art. 18 parágrafo 1º da Lei 
Municipal 1644/2007.

DO OBEJETO 

Art. 2º - Serão destinados         
R$ 500,00 (quinhentos reais) para 
pagamento total  da professora que 
ministrará a capacitação no dia 
07/12/2011.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 3º - A presente deliberação 
entrará em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE
Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a) Ir. DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

1º ADITIVO DE PRAZO DO TERMO DE 
COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 002/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
G U A R A P U AVA ,  O  C O N S E L H O  
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A CARITAS SOCIALIS.

Município de Guarapuava, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 76.178.037/0001-76, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, neste ato 
representada por sua secretária, Sra. 
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
um lado, e de outro a Caritas Socialis, com 
sede à Rua Alípio Marcondes, 550, 
B o n s u c e s s o ,  n e s t a  c i d a d e  d e  
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 77.905.784/0001-21, 
representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. LAURA MARCELINO, 
ajustam entre si o presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 



Boletim Oficial do Município - 10Ano XVII - Nº 765Guarapuava, 03/12 a 09/12 de 2011

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – Centro.

Telefone: (42) 3621-3033
CNPJ: 76.178.037/0001-76

Contadoria Geral

A U TO R I ZA Ç Ã O

Pela presente, fica os Servidores 
Municipais: 

- Ines Czovny Dangui, CPF 285.761.799-
20, carteira de identidade nº. 1659232,
- Luiz Neri Barleta Dias, CPF 091.649.019-
04, carteira de identidade nº. 1254473, e,
- Adriana Almeida Liberato, CPF 
779.263.829-49, carteira de identidade nº. 
6005088-0

Autorizados para, sempre com duas 
assinaturas eletrônicas, efetuar liberação 
de arquivos de pagamento e transferência 
do Fundo Municipal de Saúde de 
Guarapuava, por meio eletrônico, através 
do aplicativo Autoatendimento Setor 
Público na Agência Guarapuava (PR) do 
Banco do Brasil S.A.

Firmo à presente nesta data.

Guarapuava, 01 de Dezembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI             
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCADIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças

aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun ic i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo alterar a 
CLÁSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS e a CLASULA DECIMA – DA 
VIGENCIA, as quais passarão a ter as 
seguintes redações:

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A referida entidade devera apresentar ao 
COMDICA, obrigatoriamente até o dia 31 
de maio de 2012, a prestação de contas 
do valor recebido até dal data.

CLÁUSULA DECIMA: DA VIGÊNCIA 

A vigência do presente termo de 
cooperação, para efeito de repasse e 
execução dos recursos será a partir de 
sua assinatura, encerrando-se em 31 de 
maio de 2012.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Permanecem inalteradas as demais 
cláusulas do termo de cooperação 
nº002/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO FORO
Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, deste 
primeiro Aditivo de Prazo do Termo de 
Cooperação Financeira nº002/11, com 
expressa renuncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) LAURA MARCELINO
Presidente da Caritas Socialis

A U TO R I ZA Ç Ã O

Pela presente, fica os Servidores 
Municipais: 

- Ines Czovny Dangui, CPF 285.761.799-
20, carteira de identidade nº. 1659232,
- Luiz Neri Barleta Dias, CPF 091.649.019-
04, carteira de identidade nº. 1254473, e,
- Adriana Almeida Liberato, CPF 
779.263.829-49, carteira de identidade nº. 
6005088-0

Autorizados para, sempre com duas 
assinaturas eletrônicas, efetuar liberação 
de arquivos de pagamento e transferência 
da Prefeitura Municipal de Guarapuava, 
por meio eletrônico, através do aplicativo 
Autoatendimento Setor Público na 
Agência Guarapuava (PR) do Banco do 
Brasil S.A.

Firmo à presente nesta data

Guarapuava, 01 de Dezembro de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI             
Prefeito Municipal

(a) ANTONIO LEOCADIO SOUZA PUPO
Secretário de Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº O7/2011

O Conselho Municipal de Saúde de 
Guarapuava, reunido ordinariamente em 
vinte e sete de outubro e vinte e quatro de 
novembro 2011, considerando suas 
atribuições:

RESOLVE 

Art. 1º - Aprovar o relatório de AIH's da 
competência de setembro e outubro de 
2011.

Art. 2º - Aprovar os nomes dos 
conselheiros: Carlos Henrique Redkva e 
Carlos A. Farinha para representarem o 
Conselho Municipal de Saúde na 
Comissão de Acompanhamento e 
Avaliação do Programa de Apoio e 
Qualificação dos Hospitais Públicos e 
Privados do SUS - Paraná.

Art. 3º - Aprovar a Prestação de Contas da 
Área da Saúde, referente ao terceiro 
trimestre de 2011    
  
Art. 4º - Aprovar o Plano de Ações e Metas 
– PAM/2012 – do serviço de atendimento 
especializado da Secretaria Municipal de 
Saúde de Guarapuava-Pr

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na 
data de sua aprovação.

Guarapuava, 05 de dezembro de 2011

(a)Cícero Antonio Vicentin
Presidente do Conselho Municipal de 

Saúde

Homologo a resolução do Conselho 
Municipal de Saúde de Guarapuava Nº 
07/2011, nos termos do Parágrafo 2º, 
Artigo 1º da Lei 8.142 de 28 de dezembro 
de 1990.

(a) Cícero Antonio Vicentin 
Secretário Municipal de Saúde
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DECRETO Nº 36/2011

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

RESOLVE 

Exonerar, o servidor SANDRO ALEX LAROCA, do 
cargo em comissão de Coordenador de Gabinete Parlamentar, 
nomeado pelo Decreto 38/2009, devendo o mesmo retornar a 
partir desta data ao seu cargo efetivo de origem com os 
vencimentos inerentes a suas funções. 
                              
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 01 de dezembro 
de 2011.   

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

DECRETO No 37/2011

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

RESOLVE 

Retificar o Decreto 27/2011, o qual nomeou a Servidora 
FERNANDA MARIA STRECHAR para exercer em comissão o 
cargo de Secretária de Administração, retificando-se para o cargo 
de Assessora de Secretaria, percebendo seus vencimentos pelo 
símbolo CN-2, a partir desta data. 
                       
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 01 de dezembro 
de 2011.   

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

DECRETO No 38/2011

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

RESOLVE 

Retificar parte do Decreto 29/2007, o qual nomeou o 
Servidor NAEL PAULO DE OLIVEIRA para exercer em comissão 
o cargo de Assessor de Gabinete, retificando-se para o cargo de  
Secretario de Administração, percebendo seus vencimentos pelo 
símbolo CN-1, a partir desta data. 
                       
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 01 de dezembro 
de 2011.   

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

PORTARIA No. 40/2011 

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

RESOLVE: 

Nomear os servidores, Silmara Farrem Machado – 
Analista de Controle Interno, Eugênio Carlos Zolinger – Analista 
Administrativo, Leony Delourdes Camargo – Oficial Administrativa 
e Valacir Ferreira Ribas - Contadora, para comporem a Unidade de 
Controle Interno do Poder Legislativo conforme Lei 02/2007, sob a 
coordenação da primeira, a partir desta data, revogando-se por 
este ato a Portaria 05/2011.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, 
em 01 de dezembro de 2011.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício.

PORTARIA No. 44/2011 

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

RESOLVE: 

Nomear os servidores, Nael Paulo de Oliveira – Assessor 
de Gabinete, Kaue Hansen Gapski Pereira – Telefonista e Bruno 
Strechar – Assistente de Manutenção e Serviços, para comporem 
a Comissão de Recebimento de Matérias /e ou Serviços para o 
exercício 2011 sob a presidência do primeiro, a partir desta data, 
revogando-se as portarias anteriores.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, 
em 30 de novembro de 2011.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2011

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° 015/2011 
DATA: 20/12/2011
HORARIO: 09h00.
OBJETO: locação de equipamentos medidores de velocidade do 
tipo estático/portátil, para as vias da cidade de Guarapuava, pelo 
período de 12 meses.
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 cede 
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, CEP: 
85070-165, em Guarapuava no Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de Compras da SURG, situado 
em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3623 – 5844, de 
segunda a sexta-feira das 13h00 às 17h00;
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). 
Guarapuava, 05 de dezembro de 2011.

(a)FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor Administrativo da SURG.
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C O M U N I C A D O  D E  L I C I TA Ç Ã O  
DESERTA

Comunico que a licitação 014/2011 
modalidade pregão – registro de preço 
com data de abertura 07/12/2011 as 
09h30min restou deserta. 

(a) VALDECIR ESTEVES RIBEIRO
Pregoeiro Oficial 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO - FUMTRAM
DISPENSA por justificativa.
OBJETO: Prorrogação da vigência do 
contrato por mais 12 meses.
CONTRATO: 009/2010 (9912268199)
Com fulcro nos artigos 62, § 3º, II e 57, II.
A S S I N A T U R A :  2 1 / 1 1 / 2 0 1 1  
CONTRATADAS: ECT – EMPRESA 
BRASILE IRA DE  CORREIOS E  
TELÉGRAFOS. 
VALOR TOTAL: R$ 180.000,00 (cento e 
oitenta mil reais)

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: COMPANHIA DE 
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE 
GUARAPUAVA – SURG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2011 – 
Registro de Preço. 
OBJETO: Aquisição de tintas, diluentes e 
microesfera para marcalçao viária.
CONTRATO N.º 020/2011
ASSINATURA: 01/12/2011
C O N T R A T A D A S :  C O M A S B R A  
MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA 
VALOR TOTAL: R$55.015,00 (Cinqüenta 
e cinco mil e quinze reais)

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2011

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° 016/2011 
DATA: 21/12/2011
HORARIO: 09h00.
OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de Serviço Móvel Pessoal – 
SMP. Pelo período de 12 (doze) meses.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10 .520 /02 ,  Decre to  Federa l  n . º  
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Decreto 
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, 
localizada em sua cede administrativa, na 
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava no 
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de 
Compras da SURG, situado em sua sede 
administrativa, ou pelo fone (42) 3623 – 
5844, de segunda a sexta-feira das 13h00 
às 17h00;
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a)FERNANDO ALBERTO DOS 
SANTOS

Diretor Administrativo da SURG.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2011

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° 017/2011 
DATA: 21/12/2011
HORARIO: 13h30
OBJETO: Aquisição de materiais para a 
confecção de placas viárias e materiais 
para sinalização viária.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10 .520 /02 ,  Decre to  Federa l  n . º  
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e 
suas alterações posteriores e Decreto 
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, 
localizada em sua cede administrativa, na 
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava no 
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de 
Compras da SURG, situado em sua sede 
administrativa, ou pelo fone (42) 3623 – 
5844, de segunda a sexta-feira das 13h00 
às 17h00;
Para todas as referências de tempo será 
observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava, 07 de dezembro de 2011.

(a)FERNANDO ALBERTO DOS 
SANTOS

Diretor Administrativo da SURG.



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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