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Veiculação: 09 de Abril de 2012

LEI  Nº 2030/2012

LEI  Nº 2031/2012

LEI Nº 2032/2012

SÚMULA: Fixa o piso salarial aos 
profissionais do Magistério Público da 
Educação Básica, adequando assim o 
plano de carreira e remuneração do 
magistério, segundo os ditames da Lei 
Federal Nº 11.738/2008. 

Art.1º - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado a fixar o piso salarial 
profissional municipal aos profissionais do 
magistério público da educação básica em 
R$ 725,50 (setecentos e vinte e cinco reais 
e cinquenta centavos) mensais, para a 
jornada de 20 (vinte) horas semanais, a 
partir de 01 de janeiro 2012.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a 01.01.2012, revogando as 
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 04 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

SÚMULA: Altera dispositivos da 
Lei Municipal nº 2014, de 20 de dezembro 
de 2011 e dá outras providências. 

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 alterado o § 4º, do 
Art. 11, da Lei Municipal nº 2014/2011, 
passando a vigorar com a seguinte 
redação:

“...
§  4º  -  A grat i f icação de 

C o o r d e n a d o r i a  d e  U n i d a d e  d e  
Acolhimento  poderá ser recebida pelos 
funcionários efetivos.

...”

Art. 2º - Fica alterado o Anexo I, 
da Lei Municipal nº 2014/2011, passando a 
vigorar com a seguinte redação:

“...
ADMINISTRADOR

...
c) Requisitos:
1 – Instrução: Nível Superior em 

Administração e Registro no Conselho da 
Categoria;

...

ASSISTENTE SOCIAL
...
c) Requisitos:
1 – Instrução: Nível Superior em 

Serviço Social e Registro no Conselho da 
Categoria;

...

CONTADOR
...
c) Requisitos:
1 – Instrução: Nível Superior com 

Formação em Contabilidade e Registro no 
Conselho da Categoria;

...

PEDAGOGO
...
c) Requisitos:
1 – Instrução: Nível Superior em 

Pedagogia;
...

PSICÓLOGO
...
c) Requisitos:
1 – Instrução: Nível Superior em 

Psicologia e Registro no Conselho da 
Categoria;

...

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
...
c) Requisitos:
1 – Instrução: Nível Superior;
...

A G E N T E  S E R V I Ç O S  G E R A I S  
(costureira, cozinheira e servente de 
limpeza)

...
c) Requisitos:
1  –  I n s t r u ç ã o :  E n s i n o  

Fundamental;
...”

Art. 3º - As demais disposições 
contidas na Lei Municipal nº 2014/2011 
permanecem inalteradas.

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 04 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

SÚMULA: Dispõe sobre a 
recomposição salarial dos SERVIDORES 
P Ú B L I C O S  M U N I C I P A I S  d a  
Administração Direta e Indireta,  
Aposentados e Pensionistas e dá outras 
providências.

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 conceder 
recomposição salarial aos servidores 
públicos da administração direta e indireta, 
aposentados e pensionistas do Município 
de Guarapuava.

P a r á g r a f o  Ú n i c o  –  A  
recomposição salarial de que trata esta Lei 
não se aplica aos cargos comissionados 
nem aos profissionais do magistério 
público da educação básica.

Art. 2º - A recomposição salarial 
terá um aumento no percentual de 15,07% 
(quinze virgula zero sete por cento) até 
dezembro de 2012, sendo: 4,0% (quatro 
por cento) no mês de julho de 2012; 3,0% 
(três por cento) no mês de agosto de 2012; 
3,0% (três por cento) no mês de setembro 
de 2012 e 4,3% (quatro vírgula três por 
cento) no mês dezembro de 2012.

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 04 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração
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DECRETO N° 2514/2012

DECRETO N° 2517/2012

DECRETO Nº 2518/2012

DECRETO N° 2533/2012

O Prefe i to  do Munic íp io  de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas e atendendo 
ao contido no Art. 11, da Lei Municipal n° 
1644/2007 e alterações acrescidas pela Lei 
Municipal nº 1825/2009.
 

R E S O L V E

Art. 1º - Designar membros para 
comporem o CONSELHO MUNICIPAL DOS 
D I R E I T O S  D A  C R I A N Ç A  E  D O  
ADOLESCENTE, COMDICA, para o biênio 
2012/2013:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Secretaria Municipal Assistência Social
Titular: Daniele de Fátima Sostisso
Suplente: Ana Amélia Silveira dos Santos
Secretaria Municipal de Saúde
Titular: Leila Carmem Dalfovo Rezende
Suplente: Andresa Cristiane Sansana Leandro
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Titular: Irene Nogoseki
Suplente: Márcia Rodrigues Edling
Secretaria Municipal de Esportes e 
Recreação
Titular: Lauro Rodrigo Schubert
Suplente: Marcos Antonio Fernandes
Secretaria Municipal de Finanças e 
Planejamento
Titular: Adriana Almeida Liberato
Suplente: Clarilei Fátima D. Panisson
Secretaria Municipal de Habitação e 
Urbanismo
Titular: Bianca Spitzner Justino
Suplente: Valéria Lustosa de Siqueira
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Titular: Maristela Procidonio Ferreira
Suplente: Leoni Aparecida Sprotte
Fundação PROTEGER
Titular: Ana Maria Torres Teixeira
Suplente: Adriana Camilo

R E P R E S E N T A N T E S  N Ã O  
GOVERNAMENTAIS

Centro Educacional João Paulo II
Titular: Helena Dalmonico
Suplente: Rosalina Farias Lemos
Pastorais e Movimentos Sociais da Diocese 
de Guarapuava
Titular: Lígia Mara Vieira Zablocki
Suplente: Rozélia de Fátima Vieira Federle
Centro de Nutrição Renascer
Titular: Micheli de Almeida Vieira
Suplente: Eliete Turkot Parteka
Associação Canaã de Proteção aos Menores
Titular: Bethany Bárbara Shurance
Suplente: Lidiane Cássia Martins Andrade 
Vatrin
APADEVI
Kelen Cristina de Lara Siqueira
APAE
Ivonete Falchini Marcantes
Caritas Socialis
Titular: Karen Danielle Klaczek
Suplente: Ana Paula Chiapetti
Instituto Educacional Dom Bosco
Titular: Dácio Elísio Bona
Suplente: Silvana Pontes Carneiro
Associação Beneficente das Senhoras de 
Entre Rios – ABSER
Titular: Kelin Rosana Sander
Suplente: Verônica Milla Stemmer

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação, revogando o 
Decreto nº 1943/2009 e demais disposições em 
contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 15 de março de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

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

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

R E S O L V E 

Art. 1° - Exonerar a pedido a 
Servidora CRISTIANA MARIA DOS 
SANTOS, do Cargo de Professor do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental, a partir de 22 de 
março de 2012, nomeada pelo Decreto nº 
082/92.

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

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 22 de março de 2012.

LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

SÚMULA: Retifica o Decreto nº 2498, 
de 01 de março de 2012 e dá outras 
providências.

O Prefe i to  do Munic íp io  de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei. 

R E S O L V E

Art. 1º - Retificar o Decreto nº 
2498/2012, onde se lê: “Cargo de Assessor 
Jurídico”, leia-se: “Cargo de Assessor Técnico 
I”.

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação, revogado as 
deposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 27 de março de 2012.

(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

AVISO
PREGÃO Nº 0100/2012 – ELETRÔNICO 

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através 
do Assessor Especial de Gabinete torna público 
que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0100/2012 – 
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a 
aquisição de equipamentos eletrônicos. 
Recurso: 40% FUNDEB. Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
09h00m do dia 17 de abril de 2012 às 08h29m 
do dia 27 de abril de 2012.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m 
do dia 27 de abril de 2012.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 09h00m do dia 27 de abril de 
2012.
S I T E  D A  A U D I Ê N C I A  P Ú B L I C A :  
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações 
e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 
– 2° andar – Cep: 85.010-990. Telefone (42) 
3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-
feira das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 04 de abril de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

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

R E S O L V E 

Art. 1° - Exonerar a pedido os 
Servidores: MILTON LACERDA ROSEIRA 
JUNIOR, do Cargo de Secretário Municipal 
de  Agr icu l tu ra ,  Me io  Ambien te  e  
Desenvolvimento Floresta, a partir de 04 de 
abril de 2012, designado pelo Decreto nº 
1 6 8 0 / 2 0 0 8 ;  M A U R O  C L A U D I O  
TEMOCHKO, do cargo de Secretário 
Municipal de Industria e Comércio, a partir de 

05 de abril de 2012, nomeado pelo Decreto nº 
842/2005 e reconduzido pelo Decreto nº 
1745/2009; PABLO ALMEIDA, do Cargo de 
Secretário de Esportes e Recreação, a partir 
de 05 de abril de 2012, nomeado pelo 
Decreto nº 1749/2009; COSME MARIANTE 
STIMER, do Cargo de Assessor Especial de 
Gabinete do Prefeito, a partir de 04 de abril 
de 2012, nomeado pelo Decreto nº 
1 2 8 5 / 2 0 0 6 ;  E T E LV I N O  R O M A N O  
PORTOLAN, do Cargo de Diretor de 
Departamento, a partir de 02 de abril de 
2012, nomeado pelo Decreto nº 1611/2008; 
SIDENEY SANTANA FIUZA, do Cargo de 
Diretor de Departamento, a partir de 01 de 
abril de 2012, nomeado pelo Decreto nº 
2266/2011 e PAULO CEZAR DE LIMA, do 
Cargo de Cargo de Assessor Especial de 
Gabinete, a partir de 05 de abril de 2012, 
nomeado pelo Decreto nº 2503/2012.

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

Gabinete do Prefeito do Município de 
Guarapuava, em 05 de abril de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração
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A V I S O
PREGÃO N º 098/2012 - 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 098/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de transporte de 
passageiros. Recursos: Ordinários – Livre - Exercício. Secretaria 
Municipal de Esportes e Recreação.
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: 24 de abril de 2012.
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: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à 
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira 
das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º 
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em 
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia 
para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail) 
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF).
Guarapuava, 04 de abril de 2012.

(a)  MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

A V I S O
PREGÃO N º 099/2012 - 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 099/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de 
revestimento vinílico e cola. 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: 24 de abril de 2012.
HORÁRIO: 14h e 00m 
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Laffite Guimarães Rodrigues
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à 
Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira 
das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º 
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em 
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia 
para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail) 
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 04 de abril de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

A V I S O
PREGÃO N º 0101/2012 - 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 0101/2012 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de 
combustíveis. Recursos: FMS – Fundo Municipal de Saúde. 
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: 25 de abril de 2012.
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.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado no 2º 
andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777, em 
Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de mídia 
para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail) 
prefeituradeguarapuava@yahoo.com.br.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF).
Guarapuava, 04 de abril de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 020/2012

PROCESSO Nº. 086/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº. 
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “contratação de empresa especializada para instalação e 
implementação, gerenciamento e manutenção de redes que serão 
utilizados no acesso a internet da população com fornecimento e 
instalação de equipamentos. Recursos Ordinários (Livres) – 
Exercício. Secretaria Municipal de Administração”, marcada para 
03.04.2012 às 14h00m:

Guarapuava, 03 de abril de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Pregoeiro Oficial do Município.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 050/2012

PROCESSO Nº. 0179/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de Materiais para Curso de Funilaria e Pintura. 
Recurso: Índice de Gestão Descentralizada – IGD. Secretaria 
Municipal de Assistência Social”, marcada para 26.03.2012 às 
09h00m:

Guarapuava, 02 de abril de 2012.
(a)  DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 061/2012

PROCESSO Nº. 0300/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de gás engarrafado, pelo período de 12(doze) meses. 
Recurso: Ordinário (livre) exercício. Secretaria Municipal de 
Assistência Social.”, marcada para 04.04.2012 às 09h30m:

Guarapuava, 04 de abril de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município.

PREGÃO Nº 0048/2012
PROCESSO Nº0184/2012

O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
034/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de Material Educativo Esportivo. Recurso: Serviço de 
convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças e 
Adolescentes – Antigo PETI. Secretaria Municipal de Assistência 
Social.”, marcada para o dia 26/03/2012 às 09h00m:

Guarapuava, 04 de abril de 2012.
(a) Laffite Guimarães Rodrigues
Pregoeiro Oficial do Município.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 015/2012

PROCESSO Nº. 044/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, Decreto Municipal 1168/2006, e, subsidiariamente, a 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
das empresas:

No que tange ao resultado de julgamento proferido pelo Sr. 
Pregoeiro em favor da empresa descrita no quadro abaixo no 
boletim oficial do município nº 782, páginas 5 e Diário Oficial da 
União – Seção 3, nº 62 página 189:

RESOLVE NÃO HOMOLOGÁ-LO, em favor da licitante, tendo em 
vista que por entregar os documentos intempestivamente, devendo 
a empresa ser INABILITADA. Destarte convoca-se a próxima 
licitante de acordo com a classificação para a apresentação dos 
documentos de Habilitação.
Guarapuava, 03 de abril de 2012.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 042/2012

PROCESSO Nº. 174/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 03 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ - Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 043/2012

PROCESSO Nº. 177/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 03 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 032/2012

PROCESSO Nº. 123/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 30 de março de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 034/2012

PROCESSO Nº. 126/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 02 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 013/2012

PROCESSO Nº. 047/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 02 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 281/2011

PROCESSO Nº. 1151/2011
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 02 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 050/2012

PROCESSO Nº. 179/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 03 de abril de 2012.
(a)  LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 047/2012

PROCESSO Nº. 175/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 03 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 057/2012

PROCESSO Nº. 232/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 03 de abril de 2012.
(a) LUCIANO CURY CRUZ

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 030/2012

PROCESSO Nº. 104/2012
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 
Decreto nº 2475/2012 de 31/01/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, Decreto Municipal 1168/2006, e, subsidiariamente, a 
Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve:
No que tange ao resultado de julgamento proferido pelo Sr. 
Pregoeiro em favor da empresa descrita no quadro abaixo no 
boletim oficial do município nº 782, páginas 5 e Diário Oficial da 
União – Seção 3, nº 64 página 205:

RESOLVE NÃO HOMOLOGÁ-LO, por entregar o documento - 
“DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO – 
FINANCEIRA, alínea C: Certidão expedida pela Secretaria do 
Fórum ou órgão competente, informando o número de Cartório(s) 
Distribuidor(es) existente(s) na Comarca sede da Empresa” - 
VENCIDO, devendo a empresa ser INABILITADA. Destarte 
convoca-se a próxima licitante de acordo com a classificação para 
a apresentação dos documentos de Habilitação.
Guarapuava, 03 de abril de 2012.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Assessor Especial de Gabinete.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 012 /2012 – 

OBJETO: contratação de empresa especializada para confecção 
e impressão do Boletim Oficial do Município.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 170/2012
CONTRATADA: ARTES GRÁFICAS BEREZOVSKI LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$12.000,00 (doze mil reais)
VIGÊNCIA: até o dia 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 028 /2012 – 

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 180/2012
CONTRATADA: PETRICON LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$43.800,00 (quarenta e três mil e oitocentos 
reais)
VIGÊNCIA: ate 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 28/03/2012

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 052 /2012 – 

OBJETO: contratação de empresa especializada na execução de 
serviços de áudio e iluminação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 181/2012
CONTRATADA: F. W. PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA – ME
VALOR TOTAL: R$20.550,00 (vinte mil quinhentos e cinquenta 
reais),
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 29/03/2012
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EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DA
CONCORRÊNCIA Nº 02/2011 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços de publicidade, a serem realizados necessariamente por 
intermédio de agência de propaganda, visando executar, distribuir 
e divulgar os atos, ações, campanhas e promoções realizadas 
pelos Órgãos da Administração Pública Direta do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, para a orientação social, 
educativa e informativa de seus munícipes.
CONTRATO N.º 410/2011
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: META PROPAGANDA LTDA

MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será 
aditado no patamar de 25% (vinte e cinco por cento 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$ 
450.000,00 (quatrocentos e cinqüenta mil reais).

As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 27/03/2012

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.                        

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: AUXILIAR OPERACIONAL DE LIMPEZA – EDITAL 
CONVOCAÇÃO Nº.14/12.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS 
ANOS INICIAIS – EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 015/12

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PSS

A CAJ – Comissão de Avaliação e Julgamento do 
Processo Seletivo Simplificado do Município de Guarapuava, no 
uso de suas atribuições, torna pública a lista dos  Candidatos que 
NÃO COMPARECERAM para assumir suas funções, conforme 
abaixo:

PROCESSO SELETIVO  nº. 01/12

Função: Professor do Ensino Fundamental dos Anos Iniciais

Edital nº.: 15/12

Guarapuava, 03 de Abril de 2012.

(a) Carlos Marcelo Kaliberda
Presidente da CAJ
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MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DO PSS

A CAJ – Comissão de Avaliação e Julgamento do 
Processo Seletivo Simplificado do Município de Guarapuava, no 
uso de suas atribuições, torna pública a lista dos  Candidatos que 
NÃO COMPARECERAM para assumir suas funções, conforme 
abaixo:

PROCESSO SELETIVO  nº. 01/12

Função: Auxiliar Operacional de Limpeza

Edital nº.: 14/12

Guarapuava, 03 de Abril de 2012.

(a) Carlos Marcelo Kaliberda
Presidente da CAJ

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
CONVITE N.º 003/2012 – Menor Preço
OBJETO: Contratação de empresa para locação de trator esteira 
com potência mínima de 100 HP, com horímetro funcionando, para 
prestar serviços no Aterro Sanitário. Operador e Combustível sob 
responsabilidade da contratada.
CONTRATO N.º 010/2012
ASSINATURA: 13 de março de 2012.
CONTRATADA: A. S. TERRAPLANAGENS LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$ 62.720,00 (Sessenta e dois mil, setecentos e 
vinte reais). 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
CONVITE N.º 007/2012 – Menor Preço
OBJETO: Contratação de empresa para prestar serviços de mão 
de obra (Manutenções diversas).
CONTRATO N.º 013/2012
ASSINATURA: 29 de março de 2012.
CONTRATADA: CRISTIANE CORDEIRO DOS SANTOS & CIA 
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 78.501,00 (Setenta e oito mil, quinhentos e um 
reais).

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°001/2012
OBJETO: Pintura de sinalização horizontal, com material 
termoplástico aplicado por aspersão “Hot Spray”.

CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso I, e parágrafo único da Lei 
8666/93 e alterações posteriores.
RATIFICACAO: 06/03/2012 – Guarapuava,

(a) FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor Administrativo.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2012. 
OBJETO: Pintura de sinalização horizontal, com material 
termoplástico aplicado por aspersão “Hot Spray”.
CONTRATO N.º 005/2012
PRAZO: 5 (cinco) dias após a data da assinatura do contrato.
CONTRATADA: SINCO SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 29.970,00 (Vinte e nove mil, novecentos e 
setenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 06/03/2012.

EXTRATO DE DISPENSA
PROCESSO 007/2010
OBJETO: Pintura de sinalização horizontal, com material 
termoplástico aplicado por aspersão “Hot Spray”.

CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso I e parágrafo único da Lei 
8666/93 e alterações posteriores.
RATIFICACAO: 06/03/2012  – FERNANDO ALBERTO DOS 
SANTOS – Diretor Administrativo.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°002/2012
OBJETO: Contratação de Empresa para manutenção nas quadras 
esportivas e pintura do PSS no bairro Recanto Feliz.
CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: CRISTIANE CORDEIRO DOS SANTOS & CIA 
LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso I e parágrafo único, da Lei 
8666/93 e alterações posteriores.
RATIFICACAO: 09/03/2012 – Guarapuava, (a) FERNANDO 
ALBERTO DOS SANTOS - Diretor Administrativo.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2012. 
OBJETO: Contratação de Empresa para manutenção nas quadras 
esportivas e pintura do PSS no bairro Recanto Feliz.
CONTRATO N.º 006/2012
PRAZO: 15 (quinze) dias após a data da assinatura do contrato.
CONTRATADA: CRISTIANE CORDEIRO DOS SANTOS & CIA 
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 29.547,00 (Vinte e nove mil. Quinhentos e 
quarenta e sete reais).
DATA DA ASSINATURA: 09/03/2012.
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EXTRATO DE DISPENSA
PROCESSO 007/2010
OBJETO: Contratação de Empresa para manutenção nas quadras 
esportivas e pintura do PSS no bairro Recanto Feliz.

CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso I e Parágrafo Único da Lei 
8666/93 e alterações posteriores.
RATIFICACAO: 09/03/2012 – FERNANDO ALBERTO DOS 
SANTOS – Diretor Administrativo.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°003/2012
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos em equipamentos de máquina de xérox com a reposição 
de peças
CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: GERALDIS E MEIRA LTDA - ME
FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 02/04/2012 – Guarapuava, (a) FERNANDO 
ALBERTO DOS SANTOS - Diretor Administrativo.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2012.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos em equipamentos de máquina de xérox com a reposição 
de peças 
CONTRATO N.º 015/2012
PRAZO: Pelo período de 9 (nove) meses.
CONTRATADA: GERALDIS E MEIRA LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos).
DATA DA ASSINATURA: 02/04/2012.

EXTRATO DE DISPENSA
PROCESSO 003/2012
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos em equipamentos de máquina de xérox com a reposição 
de peças.

CONTRATANTE: SURG – COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 02/04/2012 – FERNANDO ALBERTO DOS 
SANTOS – Diretor Administrativo.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2012

A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – SURG, 
através do seu direto administrativo, torna publico que, realizara a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 005/2012 
DATA: 18/04/2012
HORARIO: 10h00.
OBJETO: Contratação de empresa para produção, montagem, 
instalação e manutenção de placas de obras no município de 
Guarapuava.
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 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no 
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor 
de R$50,00 (cinqüenta reais), ou gratuitamente, mediante a entrega 
de CD e DVD virgem para reprodução, ou ainda, por meio eletrônico, 
através de solicitação via e-mail – surgjuridico@hotmail.com.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). 
Guarapuava, 04 de abril de 2012.

(a)FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor Administrativo da SURG.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2012

A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – SURG, 
através do seu direto administrativo, torna publico que, realizara a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 006/2012 
DATA: 18/04/2012
HORARIO: 14h00.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
pequenos reparos nas Escolas Municipais e CMEIS.
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 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no 
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor 
de R$50,00 (cinqüenta reais), ou gratuitamente, mediante a entrega 
de CD e DVD virgem para reprodução, ou ainda, por meio eletrônico, 
através de solicitação via e-mail – surgjuridico@hotmail.com.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). 
Guarapuava, 04 de abril de 2012.

(a) FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor Administrativo da SURG.
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AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2012

A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – SURG, 
através do seu direto administrativo, torna publico que, realizara a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 007/2012 
DATA: 19/04/2012
HORARIO: 10h00.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
mão de obra, colocação e assentamento de meio fio.
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 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no 
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no 
valor de R$50,00 (cinqüenta reais), ou gratuitamente, mediante a 
entrega de CD e DVD virgem para reprodução, ou ainda, por meio 
e l e t r ô n i co ,  a t r a vé s  d e  s o l i c i t a çã o  v i a  e - m a i l  –  
surgjuridico@hotmail.com.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). 
Guarapuava, 04 de abril de 2012.

(a)FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor Administrativo da SURG.

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2012

A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – SURG, 
através do seu direto administrativo, torna publico que, realizara a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 008/2012 
DATA: 19/04/2012
HORARIO: 14h00.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
mão de obra, pinturas em esmalte sintético e pinturas acrílicas e 
lixamento quando necessário.
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 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no 
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no 
valor de R$50,00 (cinqüenta reais), ou gratuitamente, mediante a 
entrega de CD e DVD virgem para reprodução, ou ainda, por meio 
e l e t r ô n i co ,  a t r a vé s  d e  s o l i c i t a çã o  v i a  e - m a i l  –  
surgjuridico@hotmail.com.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília (DF). 
Guarapuava, 04 de abril de 2012.

(a)FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor Administrativo da SURG.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°003/2012
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos em equipamentos de máquina de xérox com a reposição 
de peças
CONTRATANTE: FUMTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSITO
CONTRATADA: GERALDIS E MEIRA LTDA - ME

FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 03/04/2012 – Guarapuava,

(a) FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor Administrativo.

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: FUMTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSITO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2012.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos em equipamentos de máquina de xérox com a reposição 
de peças 
CONTRATO N.º 015/2012
PRAZO: Pelo período de 9 (nove) meses.
CONTRATADA: GERALDIS E MEIRA LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 1.350 (Um mil, trezentos e cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 03/04/2012.

EXTRATO DE DISPENSA
PROCESSO 003/2012
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços 
técnicos em equipamentos de máquina de xérox com a reposição 
de peças.

FUMTRAN - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO

CONTRATANTE: FUMTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSITO
FUNDAMENTO LEGAL: Art.24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 03/04/2012 – FERNANDO ALBERTO DOS 
SANTOS – Diretor Administrativo.

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias nº 011/2012.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, comunica 
que procederá ao lançamento referente aos imóveis beneficiados 
pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 
30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 011/2012

AVENIDA: “7”
TRECHO: AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO A AVENIDA 
“E”

AVENIDA “E”
TRECHO: RUAPADRE JOSEF STEFAN A RUA CORREDOR 
12904

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 12/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 12/2012

CORREDOR 12912
TRECHO: TODA EXTENSÃO DA RUA

CORREDOR 12971
TRECHO:  TODA EXTENSÃO DA RUA 

CORREDOR 12904
TRECHO: TODA A EXTENSÃO DA RUA
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CORREDOR 1276-9
TRECHO: CORREDOR 12912 A RUA CORREDOR 12904

PROJETADA 16895
TRECHO:  AVENIDA “E” AO FINAL DE RUA 

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 13/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:  
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 

Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 13/2012

RUA:  MATHIAS GALAM
TRECHO: RUA PRINCESA LEOPOLDINA  A RUA JOSE 
PACHECO

RUA:  JOSE PACHECO
TRECHO: RUA MATHIAS GALAM AO FINAL DE RUA

RUA: BUTIAZEIROS
TRECHO: RUA SÃO FRANCISCO DE PAULA  A RUA DOS 
INGAZEIROS

RUA:  DOS INGAZEIROS
TRECHO: RUA BUTIAZEIROS  A RUA DOS MARMELEIROS
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Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 14/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº14/2012

RUA:  PREF. ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA
TRECHO: AV. BENTO CAMARGO RIBAS A RUA NOVE DE ABRIL

RUA:  WANDERLEI JORGE DE ANDRADE
TRECHO: RUA  PREF. ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA A RUA 
NOVE DE ABRIL

RUA:  ELISABETH APARECIDA LEITE
TRECHO: RUA PREF. ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA A RUA 
NOVE DE ABRIL

RUA:  VER. LUIZ BORGES DE LIZ
TRECHO:  RUA PREF. ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA A RUA 
NOVE DE ABRIL

RUA: PRIMEIRO  DE MAIO
TRECHO:  RUA 21 DE NOVEMBRO A RUA NOVE DE ABRIL
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 RUA: VER. JOAO MARIA DE JESUS
TRECHO:  RUA XV DE NOVEMBRO A RUA PREF. ANTONIO 
LUSTOSA DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 15/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO: 
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 15/2012

RUA:  LUIZ CUNICO
TRECHO: RUA LEVINO NEITZKE  A RUA ANTENOR LUSTOSA 
RIBAS

RUA:  HUMBERTO SCORSIM
TRECHO: RUA FRANCISCO MISSINO A AV. SALVADOR 
GOMES

RUA:  BORGES DE MEDEIROS
TRECHO: RUA HUMBERTO SCORSIM A RUA PLINIO 
SALGADO

RUA:  ANTENOR LUSTOSA RIBAS
TRECHO: RUA HUMBERTO SCORSIM A RUA CAETANO 
MUNHOZ DA ROCHA

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 16/2012

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
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2-ORÇAMENTO DAS OBRAS: Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 16/2012

RUA:HUMBERTO SCORSIM
TRECHO: AV. SALVADOR GOMES A RUA LEVINO NEITZKE

RUA:TOLEDO
TRECHO: RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA A RUA LUIS 
CUNICO 

RUA:TURVO
TRECHO: RUA JOAQUIM MANOEL DE SOUZA A RUA LUIS 
CUNICO 

Prefeitura Municipal de Guarapuava
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 17/2012 

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base de rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 17/2012
RUA:  JOAO GELINSKI

TRECHO: RUA RUFINO PACHECO A RUA MARCONDES 
SOBRINHO
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RUA:  RUBEM FLEURY DA ROCHA
TRECHO: RUA DANIEL CLEVE A AVENIDA ANTONIO LOSSO

RUA:  DANIEL CLEVE
TRECHO: RUA GINO M. PIZZANO  A RUA RUBEM FLEURY DA 
ROCHA

RUA:  FRANCISCO BRAGA
TRECHO: RUA SOROCABA  A RUA JOAO GELINSKI

RUA:  ABILIO FABRICIANO DE OLIVEIRA
TRECHO: RUA ITAIPU AO FINAL DE RUA

Prefeitura Municipal de Guarapuava  
Edital de Contribuição de Melhorias Nº 18/2012 

                 
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a)Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação: Regularização e compactação do leito existente, 
sub base com rachão e graduada, base de brita graduada, 
imprimação, capa asfáltica com CBUQ.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 4,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5-PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2.O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2012, UFM = 39,20).
3.Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4.Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.
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RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 18/2012

RUA:  RUFINO PACHECO
TRECHO: RUA SOROCABA  A RUA JOAO GELINSKI

RUA:  JOAO GELINSKI
TRECHO: RUA RUFINO PACHECO A RUA ANTONIO 
GREGORIO FERREIRA

RUA: ANTONIO GREGORIO FERREIRA
TRECHO: RUA SOROCABA  A RUA JOAO GELINSKI

RUA:  GINO MARLY PIZZANO
TRECHO: AV. ANTONIO LOSSO A RUA JEAN D. GRANNIER

RUA:  JEAN D. GRANNIER
TRECHO:  RUA VICENTE MARIO AMORIM A TRAVESSA DAS 
MARGARIDAS

RUA: FRANCISCO BRAGA
TRECHO:  RUA JOAO GELINSKI A TRAVESSA DAS 
MARGARIDAS

RUA:  SOROCABA
TRECHO:  AV. ANTONIO LOSSO A RUA FRANCISCO BRAGA

RUA:   GAROTO DA GAITA 
TRECHO:  RUA SOROCABA A RUA GINO MARLY PIZZANO
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CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA

ATO ADMINISTRATIVO 02/2012

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

RESOLVE

Publicar em comprimento ao que determina o Art. 81 da 
Lei Orgânica do Município de Guarapuava, a relação de servidores 
que fazer parte do quadro de funcionários deste Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal, em 30 de Março de 
2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em Exercício

EMENDA A LEI ORGÃNICA N. 03/2012.
                           
Súmula:- Altera a redação do parágrafo primeiro do artigo 21 da 
Lei Orgânica do Município de Guarapuava.
                            Autoria:- Vereador Gilson Pedro Amaral.
 

A Mesa da Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ela 
PROMULGA a seguinte Emenda a Lei Orgânica.
 

Art. 1º - O parágrafo primeiro do artigo 21 da Lei Orgânica 
do Município de Guarapuava passa a ter a seguinte redação:
 

 Art. 2º - ...
 

Parágrafo Primeiro – O mandato da Mesa será de 02 
(dois) anos, não sendo permitida a reeleição de seus 
Membros para nenhum Cargo da Mesa para o Biênio 
imediatamente subseqüente na mesma Legislatura.
 

Art. 2º - Esta Emenda a Lei Orgânica entrará em vigor na 
data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Guarapuava, 27 de 
fevereiro de 2012.
 

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES

(a) LIZANDRO MARTINS
2º Vice-Presidente

(a) THIAGO CORDOVA SILVA
1º Secretário

2º Secretário

Presidente em Exercício

(a) SADI FEDERLE

Boletim Oficial do Município - 17



Ano XVIII - Nº 783Guarapuava, 31 de Março a 06 de Abril de 2012

RESOLUÇÃO 09/2011
                           

SÚMULA: Altera a redação do artigo 8º da Resolução 
13/2004.
                            Autoria: Vereador Gilson Pedro Amaral.
 

A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
aprovou, e o seu Presidente em Exercício, no uso de suas 
atribuições legais, PROMULGA a seguinte Resolução.

Art. 1º - O artigo 8º da Resolução 13/2004, passa a ter a 
seguinte redação:-

Art.13 - O mandato da Mesa será de 02 (dois) anos, não 
sendo permitida a reeleição de seus Membros para nenhum 
Cargo da Mesa para o Biênio imediatamente subseqüente na 
mesma Legislatura.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, 
em 02 de março de 2012.

(a) JOÃO CARLOS GONÇALVES
Presidente Em Exercício

SURG - CIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE 
GUARAPUAVA

EDITAL 001/2012
CONCURSO PÚBLICO

A SURG – Cia de Serviços de Urbanização de Guarapuava,  CNPJ 
75.646.273/0001-07, empresa de economia mista, sita a Rua 
Afonso Botelho, 63 – Bairro Trianon, Guarapuava – Paraná, nos 
termos do artigo 37, inciso II da Constituição Federal e art.79 da Lei 
Orgânica Municipal de Guarapuava-Paraná, representada neste 
ato pelo seus Diretor Administrativo, e pela Comissão de Concurso 
Público designada pela Portaria  001/2012, torna público a 
abertura de inscrições e as normas estabelecidas para a 
realização de concurso público para provimento dos seguintes 
cargos: Advogado, Contador, Analista de Licitação e Controle 
Interno, mediante as condições estabelecidas neste Edital e nos 
seus  Anexos I, II, III e IV parte Integrante deste Edital.  

I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Concurso Público será regido por este Edital e executado por 
Empresa contratada e responsabilizada por todo o processo de 
planejamento, elaboração de questões de provas, revisão, 
impressão, contratação de pessoal de apoio, locação de 
instalações, ensalamento, aplicação das provas, elaboração de 
Atas, guarda e correção das provas, conferências, elaboração dos 
gabaritos, classificação dos candidatos, desempate dos 
candidatos, elaboração do resultado final e entrega à Comissão de 
Concurso da SURG, além do disposto contratual, parte integrante 
deste Edital. Caberá a Comissão Organizadora do Concurso 
Público da SURG,  o acompanhamento pela execução do serviço.

1.1.1 O Concurso Público destina-se a selecionar candidatos de 
acordo com os Cargos, os níveis de escolaridade e demais 
requisitos especificados no item 1.5.
 
1.1.2 O Concurso Público compreenderá:

a)Provas teóricas objetivas com 50 (cinquenta) questões, 
com cinco  alternativas (a, b, c, d, e), valendo cada questão, 0,20 
(zero vírgula vinte) cujos conteúdos programáticos são os 
discriminados no ANEXO I, parte integrante deste Edital.

b)As provas constarão de 10 (dez) questões de Língua 
Portuguesa e 40 (quarenta) questões de conhecimentos 
específicos da Área.

c)Prova de Títulos, conforme disposto no item 4.1.
d)Exames Médicos, os quais serão exigidos somente 

quando do chamamento para a posse e são de caráter 

eliminatório.
1.1.3 O Edital, a relação das inscrições homologadas, os gabaritos 
e resultados das provas de títulos serão publicados e divulgados 
no Jornal Oficial do Município de Guarapuava, bem como serão 
afixados no mural da SURG e respectivos sites www.surg.com.br. 
e  www.concursosdatagama.com.br.

1.1.4 O quantitativo de vagas dos cargos, a escolaridade, o salário, 
a jornada de trabalho e demais especificações, são as constantes 
na tabela que se segue:

1.1.5 Cargos, Vagas e Especificações

1.1.6 O Cargo de Controle Interno é destinado a graduados nos 
cursos de Direito, Contabilidade, Administração e Economia.

1.1.7 O candidato aprovado que ingressar no quadro de pessoal 
estará sujeito ao regime celetista (CLT), com direitos, vantagens, 
obrigações e as atribuições especificadas no Anexo IV deste 
Edital.  
1.1.8 O Programa e os conteúdos das provas constam no Anexo I 
deste Edital, reservando-se a SURG e a Empresa contratada, 
indicar bibliografia básica como referência sobre os conteúdos.

1.1.9 Os PNEs – Portador de Necessidades Especiais concorrerão 
em iguais condições com os demais candidatos, sendo reservada 
uma vaga no Cargo de Contador, em razão da natureza do 
trabalho, bem como ao número exíguo de vagas. 

2-  DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições serão realizadas somente pela internet no site 
www.concursosdatagama.com.br  no período de 09 a 23 de abril 
de 2012.

2.1.1 A numeração das inscrições dos candidatos será publicada 
no Diário Oficial do Município no ato da homologação e no site da 
SURG e da Empresa contratada;

2.1.2 Será de inteira responsabilidade do candidato:
 a)Ler atentamente o Edital;
b)As inscrições serão realizadas unicamente pela 

Internet no endereço eletrônico www.concursosdatagama.com.br.
c)Preencher a Ficha  de Inscrição, salvar e imprimir uma 

cópia devendo afixar uma foto recente 3x4 a ser apresentada no 
dia do Concurso;

d)Imprimir o “boleto bancário” e efetivar o pagamento da 
inscrição até o último dia de vencimento;

e)Manter em seu poder o comprovante de pagamento da 
taxa de inscrição junto à Ficha de inscrição.

2.1.3 A SURG e a Empresa Data Gama Consultores Ltda. não se 
responsabilizarão por solicitação de inscrição não recebida por 
motivos de ordem técnica de  computadores, falhas de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de 
dados.

2.1.4 As inscrições efetuadas somente serão homologadas após 
comprovação de pagamento da taxa de inscrição.

2.1.5 No ato da prova o candidato apresentará Carteira de 
Identidade, a Ficha de Inscrição com foto recente e comprovante 
de pagamento da taxa de inscrição..

2.1.6  O valor da Taxa de Inscrição para todos os Cargos é de R$ 
100,00 (cem reais).

2.1.7 Antes de efetuar o recolhimento da taxa de inscrição o 
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candidato deverá certificar-se de que 
preenche todos os requisitos exigidos para 
a participação no Concurso Público e para 
a investidura no cargo, pois a taxa, uma 
vez paga, não será restituída.

2.1.8 A inscr ição somente será 
homologada após a confirmação do 
pagamento da taxa , mediante o 
recebimento do comprovante da Boleto 
Bancário pelo Setor de Receita da SURG. 

2.1.9 Não será aceita inscrição e 
pagamento por via postal, fac-símile, 
transferência de conta corrente, DOC, 
ordem de pagamento, condicionais ou 
extemporâneas ou por qualquer outra via 
que não as especificadas neste Edital.

2.1.10 Não serão aceitas as solicitações 
de inscrição que não atenderem 
rigorosamente ao estabelecido neste 
Edital.

2.1.11 No ato da inscrição o candidato 
deverá optar por um único cargo. Não será 
aceito qualquer pedido de alteração de 
cargo para o qual o candidato se 
inscreveu.

2.1.12 O candidato PNE - Portador de 
Necessidades Especiais que se inscrever 
para um dos Cargos,  deverá declarar no 
ato da inscrição, a deficiência de que é 
portador e se necessário caderno de prova 
especial,( Braile, tamanho de fonte maior, 
carteira especial, ou local).ANEXO III.

2.1.13 Não haverá isenção total ou parcial 
do valor da taxa de inscrição.

2.1.14 A inscrição será de inteira 
responsab i l i dade  do  cand ida to ,  
assumindo ele total responsabilidade 
pelas informações prestadas no formulário 
de inscrição e arcando com as 
conseqüências de eventuais erros de 
preenchimento.

3.   DAS PROVAS

3.1. As Provas objetivas serão realizadas 
no dia 13 de maio de 2012, às 14:00 horas, 
com duração máxima de três horas, a 
partir de seu início, no Colégio Estadual 
Visconde de Guarapuava, sito a Rua XV 
de Novembro, cujo ensalamento será 
publicado no site da SURG e da Empresa 
responsável e estará afixado no local das 
provas.

3.1.1 As provas serão objetivas de 
conhecimentos de língua portuguesa e de 
conhecimentos específicos de cada cargo, 
de caráter eliminatório e classificatório 
para todos os cargos.

3.1.2 Prova de Títulos somente para os 
cargos de Advogado e Contador,  para fins 
de classificação, observado o disposto no 
item 4.1.1.

3.1.3 Exame médico para os candidatos 
classificados é de caráter eliminatório para 

todos os cargos.

3.1.4 Será considerado desclassificado, o 
candidato que obtiver na prova objetiva 
nota inferior a 6,0 (seis vírgula zero). 

3.1.5 O resultado das provas será 
divulgado e publicado no Mural da SURG, 
no Diário oficial do Município de 
Guarapuava, no site da SURG, e da 
Empresa contratada. 

3.1.6 Ao final da prova objetiva, os três 
últimos candidatos deverão permanecer 
na sala, para assinatura da ata.

3.1.7 Será concedido fiscalização especial 
ao candidato que estiver impossibilitado 
por motivo de saúde de realizar a prova em 
sala de aula com os demais candidatos, 
devendo seu procurador solicitar por 
escrito com no mínimo 48 horas de 
antecedência, anexando atestado médico. 
A Comissão de Concurso poderá adotar 
medidas imediatas em casos especiais.

3.1.8 Não será permitido ingresso de 
candidato no local da realização das 
provas após as 13h45m. O candidato 
deverá estar preferencialmente no local 
das provas com antecedência de 30 
(trinta) minutos antes do horário 
estabelecido para início das provas. 

3.1.9 O conteúdo para as provas objetivas, 
previstas para cada cargo, está 
especificado no Anexo I, parte integrante 
deste Edital.

3.1.10 As respostas das questões 
objetivas deverão ser transcritas para o 
cartão-resposta com caneta esferográfica 
azul ou preta, devendo assinalar uma 
única resposta para cada questão.

3.1.11 Não serão consideradas questões 
não assinaladas ou que contenham mais 
de uma resposta, emenda ou rasuras.

3.1.12 O candidato assume plena e total 
r e s p o n s a b i l i d a d e  p e l o  c o r r e t o  
preenchimento do cartão-resposta e sua 
integridade. Não haverá substituição 
desse cartão, a não ser em caso de defeito 
em sua impressão.

3.1.13 Com o objetivo de garantir a lisura e 
a idoneidade do Concurso, o candidato 
deverá assinar o cartão-resposta com sua 
assinatura, bem como o caderno de prova, 
os quais serão utilizados para interposição 
de possíveis recursos.

3.1.14 Não haverá segunda chamada para 
as provas. A ausência do candidato, por 
qualquer motivo, inclusive doença (exceto 
o disposto neste Edital) ou atraso, 
implicará na sua eliminação do Concurso.

3.1.15 Excepcionalmente e a critério 
médico, devidamente comprovado, o 
candidato que estiver impossibilitado de 
realizar a prova objetiva em sala de prova, 
fará a mesma em local especialmente 

designado pela Comissão de Concurso 
Público Municipal, observado o horário 
estabelecido neste Edital.

3.1.16 Para ingresso na sala de provas, o 
cand ida to  deve rá  ap resen ta r  o  
comprovante de inscrição e pagamento, 
juntamente com o original do documento 
oficial de identidade. A Comissão de 
Concurso Público é soberana em suas 
decisões em casos especiais ou que julgar 
legais.

3.1.17. São documentos oficiais de 
identidade: 

a)Cédula de Identidade (RG); civil 
ou militar; ou

b)Car te i ra  de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS); ou

c)Carteira de Órgão ou Conselho 
de Classe; ou

d)Certificado de Alistamento 
Militar; ou

e ) C a r t e i r a  N a c i o n a l  d e  
Habilitação com fotografia, expedida nos 
termos da Lei federal nº 9.503/97; ou

 f)Passaporte.      

3.1.18  Em caso de perda ou roubo de 
documentos, o candidato será admitido 
para realizar as provas mediante 
apresentação de B.O. (Boletim de 
Ocorrência da Polícia Civil), desde que 
tenha se apresentado no local da prova e 
que seja possível fazer a verificação de 
seus dados junto à Comissão de Concurso 
Público, antes da hora marcada para inicio 
das provas.

3.1.19 Nas salas de provas, os candidatos 
não poderão manter em seu poder 
aparelhos eletrônicos (BIP, telefone 
celular, calculadora, agenda eletrônica, 
etc.), devendo entregá-los ao aplicador de 
provas, antes do início da prova. O 
candidato que estiver portando qualquer 
desses instrumentos durante a realização 
da prova será eliminado do Concurso.

3.1.20 Não será permitido ao candidato 
durante a realização das provas ausentar-
se do recinto, a não ser em casos 
especiais e acompanhado de um membro 
componente da equipe de aplicação do 
Concurso.

3.1.21 Não é permitido ao candidato 
consulta a nenhum tipo de material 
durante a realização da prova.

3.1.22 Ao termino da prova, o candidato 
deverá entregar ao aplicador da prova 
obrigatoriamente, o caderno de provas e o 
cartão-resposta assinados, bem como 
assinar o Registro de Presença.

3.1.23 O candidato receberá material para 
anotação das respostas das questões 
objetivas, para posterior conferência do 
gabarito.

3.1.24 É de inteira e exclusiva 
responsabil idade do candidato a 
identificação correta do local da prova, 
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ensalamento e horário determinado.

3.1.25 Constatado qualquer procedimento ilícito por parte do 
candidato, a prova será objeto de anulação automática, sendo 
eliminado do Concurso Público, sem prejuízo das cominações 
legais civis e criminais deles decorrentes.

3.1.26 Será eliminado o candidato que praticar, durante a 
aplicação das provas atos contra as normas, disciplinas e ou a falta 
de respeito para com os fiscais de provas e respectivos membros 
da Comissão de Concurso.

3.1.27 Questões de provas podem ser anuladas, quer seja por 
Recurso de candidato, ou diretamente pela Comissão do 
Concurso ou pela Empresa contratada e o ponto a ela 
correspondente será atribuído a todos os candidatos, 
independente de terem efetuado o Recurso.

3.1.28 O atraso do início das provas motivados por força maior, 
não deverá exceder a 60 minutos, não sendo objeto de qualquer 
ação intempestiva por parte dos candidatos, podendo ser 
transferida para outra data.

3.1.29 Qualquer questão da prova objetiva em que exista 
similaridade com testes, exercícios, ou questões resolvidas em 
livros didáticos, ou jurisprudência, não será objeto de 
cancelamento.

3.1.30 A Comissão de Concurso Público da SURG é soberana nos 
atos necessários pertinentes ao Concurso Público.

4. Da Prova de Títulos

4.1 A prova de Títulos para os cargos de Advogado e Contador,  
terá como pontuação máxima 10 pontos, para fins de 
classificação, assim distribuídos: 

4.1.1 Para cálculo da pontuação referente aos Títulos de (Doutor, 
Mestre e Especialista), somente será convalidado o de maior 
Título do candidato. As titulações de Doutor e Mestre, somente 
serão válidas as reconhecidas e validadas pelo MEC.

4.1.2 Os comprovantes (fotocópias) autenticadas em Cartório, dos 
Títulos e dos documentos que comprovem o Tempo de Serviço 
(Carteira de Trabalho, ou Declarações de Atividade Liberal, 
Contratos de Trabalhos com Terceiros) deverão ser entregues à 
Comissão de Concurso Público  da SURG, no prazo máximo de 
cinco dias úteis após a publicação do Resultado Final das Provas 
objetivas no Diário Oficial do Município e nos sites da SURG e da 
Empresa.

4.1.3 A pontuação dos Títulos será realizada conjuntamente pela 
equipe da empresa contratada e pela Comissão de Concurso 
Público da SURG, sendo registrada em ATA a pontuação obtida 
pelos candidatos. 

5. DAS INSCRIÇÕES E VAGAS DESTINADAS AOS 
PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

5.1. Às pessoas portadoras de necessidades especiais, que 
pretendam fazer uso das prerrogativas, previstas no inciso VIII, do 
artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 37 do Decreto Federal 
nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei 
Federal nº 7.853/89, e Leis do Estado do Paraná, são asseguradas 
o direito da inscrição para os cargos em concurso, cujas 
atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras. O candidato portador de deficiência concorrerá às 
vagas existentes, que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de 

validade do concurso, por opção de cargo, sendo reservado, o 
percentual conforme dispõe a legislação.

5.1.1 Consideram-se pessoas portadoras de deficiência aquelas 
que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, bem como aquela 
discriminada em Lei Estadual e Municipal.

5.1.2 As pessoas portadoras de deficiência, resguardadas as 
condições especiais previstas no Decreto Federal nº 3.298/99, 
particularmente em seu artigo 40, participarão do concurso em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se 
refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de 
aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas, e à nota 
mínima exigida para todos os demais candidatos. 

5.1.3 Caberá ao candidato apresentar declaração descritiva da 
deficiência de que é portador, acompanhada de atestado médico 
original e expedido no prazo de 90 (noventa) dias antes do término 
das inscrições, especificando a espécie e o grau ou nível da 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da 
Classificação Internacional de Doença - CID, versão 10 ou 
superior, informando também o seu nome, documento de 
identidade (R.G.), número do CPF. e opção do cargo;

5.1.4 O candidato portador de deficiência que necessitar de 
condição especial para a realização da prova deverá requerê-la, 
por escrito, à Comissão de Concurso da SURG, conforme Anexo 
III, parte integrante deste Edital.

5.1.5 No prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da divulgação dos 
resultados de aprovação, o portador de deficiência será 
convocado, de acordo com o número de vagas, a classificação e o 
interesse da SURG, para submeter-se a perícia médica, para 
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atividades do cargo.

5.1.6 A perícia médica será realizada pela Área / Serviço de 
Medicina Ocupacional da Prefeitura Municipal de Guarapuava, 
devendo o laudo ser emitido no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data do respectivo exame.

5.1.7 Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela 
equipe médica.

5.1.8 O candidato deverá informar da necessidade de prova 
especial em Braile ou Ampliada ou de atendimento especial para a 
realização da prova, as quais devem ser indicadas no ato da 
inscrição.

5.1.9 O candidato portador de necessidades especiais que não 
realizar a inscrição de acordo com o disposto neste Edital não 
concorrerá à vaga reservada, não cabendo recurso em favor de 
sua situação.

5.1.10 No ato de inscrição, a pessoa portadora de necessidades 
especiais especificará que está ciente de que deverá submeter-se 
a avaliação da área/Serviço de Medicina Ocupacional, para a 
verificação da compatibilidade de sua deficiência com o exercício 
das atribuições do cargo/função.

5.1.11  A vaga reservada aos portadores de necessidades 
especiais será liberada aos demais candidatos, caso não tenha 
ocorrido inscrição para o concurso ou aprovação de candidato 
portador de deficiência.

5.1.12 O laudo médico deve atestar a espécie e o grau ou nível da 
deficiência com expressa referência ao código correspondente da 
classificação internacional de doenças – CID. 

5.1.13. A pessoa portadora de deficiência, resguardadas as 
condições especiais previstas em Lei, participará em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que concerne:

I.Ao conteúdo da prova;
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II.À avaliação e aos critérios de aprovação;
III.Ao horário de início das provas e ao local de aplicação; 

e
IV.À nota mínima de 6,0 (seis vírgula zero) exigida para 

todos os demais candidatos.

6 - DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO CARGO

6.1.O candidato aprovado no concurso de que trata este Edital, 
será investido no cargo, se atender as seguintes exigências:

a)Ser brasileiro nato, naturalizado ou equiparado e o 
constante no Art.12 da Constituição Federal;

b)Possuir o nível de escolaridade exigidos para o 
exercício do cargo na data da posse ;

c)Ter idade mínima de 18 anos completos da data da 
posse.

d)Prova de estar quites com as obrigações eleitorais;
e)Prova de quitação com o serviço militar, quando couber;
f)Documento comprobatório de habilitação para o cargo 

no qual prestou o concurso;
g)Registro no Conselho de Classe para o cargo de nível 

superior na data da posse;
h)Não estar suspenso do exercício profissional, nem 

cumprido outra penalidade disciplinar.

6.1.1 Documentos necessários à nomeação dos candidatos a 
serem apresentados em até dez dias corridos da data de 
publicação do ato da convocação:

a)Comprovante de inscrição do PIS/PASEP;
b)Fotocópia do Cartão de Identificação do Contribuinte - 

Pessoa Física - CPF;
c)Fotocópia da Cédula de Identidade;
d)Fotocópia do Título de Eleitor com comprovante de 

votação/justificativa da última eleição;
e)Fotocópia do certificado de reservista ou de dispensa 

de incorporação militar, se do sexo masculino, quando couber;
f)Fotocópia da Certidão de Casamento, se casado ou 

declaração de união estável;
g)Fotocópia da Certidão de nascimento dos filhos 

menores;
h)Fotocópia do Comprovante de conclusão da 

escolaridade exigida para o cargo pleiteado;
i)Fotocópia do Comprovante de quitação com o órgão de 

classe correspondente;
j)Carteira de Trabalho;
k)1 foto 3x4 recente;

6.1.2 O candidato convocado para admissão que, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias a contar da data de convocação, não 
apresentar a documentação necessária à admissão, será 
considerado desistente, implicando sua eliminação definitiva e 
convocação do candidato imediatamente classificado.

6.1.3 Todos os candidatos convocados para nomeação serão 
submetidos a Exame Médico Admissional de caráter eliminatório 
quando detectada incapacidade ou enfermidade impeditiva para o 
desempenho do trabalho. 

6.1.4 A nomeação dos candidatos ficará condicionada à 
aprovação em todas as etapas e avaliações do processo seletivo 
público (provas de conhecimento; comprovação de pré-requisitos 
estabelecidos no Edital; e comprovação de capacidade física e 
mental) e não possuir vínculo empregatício com órgão da 
Administração Pública na data da posse, salvo o que estabelece a 
Constituição Federal.

6.1.5 A aprovação no Concurso Público assegurará apenas a 
expectativa de direito à nomeação, ficando este ato condicionado 
à observância das disposições legais pertinentes, bem como ao 
exclusivo interesse e conveniência da SURG, na rigorosa ordem 
de classificação e do prazo de validade do Concurso Público.

6.1.6 Apresentar declaração quanto ao exercício ou não de outro 
cargo, emprego ou função pública e sobre recebimento de 

provento decorrente de aposentadoria e pensão;

6.1.7  Apresentar outros documentos que se fizerem necessários, 
à época da posse.

6.1.8 Os documentos comprobatórios de escolaridade – diplomas 
registrados ou certificados acompanhados de histórico escolar – 
devem referir-se a cursos devidamente reconhecidos pelo 
Ministério as Educação e Cultura (MEC), Conselho Nacional de 
Educação (CNE) ou Conselho Estadual de Educação (CEE).

6.1.9 Os diplomas e certificados obtidos em instituições 
estrangeiras terão que estar devidamente convalidados.

6.1.10 A investidura no cargo e seu exercício sujeitam-se às 
normas da SURG.

7. DOS RECURSOS

7.1. O candidato inscrito poderá interpor recursos conforme 
Quadro abaixo: 

7.1.1 O prazo para interposição de recurso será de 3 (três) dias 
úteis após a concretização do evento que lhes disser respeito, 
tendo como termo inicial o 1º dia útil subseqüente à data do evento 
a ser recorrido ou da publicação dos resultados no Diário Oficial do 
Município.

7.1.2 Somente serão considerados os recursos interpostos no 
prazo estipulado para a fase a que se referem.

7.1.3 Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada etapa 
do concurso, devidamente fundamentado, sendo desconsiderado 
recurso de igual teor. 

7.1.4 Os candidatos deverão protocolar o recurso em 2 (duas) vias 
(original e cópia).

7.1.5 Os recursos deverão ser digitados ou datilografados. Cada 
questão ou item deverá ser apresentado em folha separada, 
identificada conforme modelo constante do ANEXO II.

7.1.6 Os recursos deverão ser dirigidos à Comissão do Concurso, 
devendo ser entregues e protocolizados no Setor de Recursos 
Humanos da SURG.

7.1.7 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do 
prazo estabelecido e que possuírem fundamentação e 
argumentação lógica e consistente, que permita sua adequada 
avaliação.

7.1.8 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo 
destinado a evento diverso do questionado.

7.1.9 Não será admitido recurso do recurso.

7.1.10 Não serão aceitos recursos interpostos por via postal, fac-
símile, telex, Internet, telegrama ou por qualquer outro meio que 
não seja o especificado, conforme estabelecido neste Capítulo.

7.1.11 A Banca Examinadora constitui última instância para 
recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais.

7.1.12 A Comissão de Concurso encaminhará à Empresa 
contratada de imediato os recursos recebidos mediante protocolo. 
A Empresa terá o prazo de 3(três) dias úteis para apresentar a 
fundamentação em resposta aos recursos interpostos.
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7.1.13 O(s) ponto(s) relativo(s) à(s) 
questão(ões) eventualmente anulada(s) 
será(ão) atr ibuído(s) a todos os 
candidatos presentes nas provas, 
independente de formulação de recurso.

7.1.14 O gabarito preliminar divulgado 
poderá ser alterado em função dos 
recursos interpostos e as provas serão 
corrigidas de acordo com o gabarito oficial 
definitivo a ser publicado após o término 
da fase de recurso, podendo haver 
eventualmente alteração da classificação 
preliminar.

7.1.15 O resultado da análise dos recursos 
será publicado no Diário Oficial e nos sites 
da SURG e da Empresa contratada.

8. DA APROVAÇÃO E 
CLASSIFICAÇÃO

8.1 O resultado definitivo da prova objetiva 
será divulgado pela SURG em seu site, em 
Edital e no órgão Oficial.

8.1.1 A nota final do candidato será 
representada pela soma dos pontos 
obtidos nas provas previstas para o cargo, 
observado a nota mínima 6,0 (seis vírgula 
zero).

9. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE

9.1  Para os cargos constantes neste 
Edital, a prioridade é a sequência abaixo:

a)Com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos, nos termos da Lei 
Federal 10.741/2003, entre si e frente aos 
demais, sendo que será dada preferência 
ao de idade mais elevada.

b)O que for  por tador  de 
necessidades especiais, desde que 
compatível com o cargo.

c)O que obtiver maior pontuação 
nas questões específicas.

d)O que possuir maior número de 
filhos. 

10. DO RESULTADO FINAL

10.1 O resultado final das provas será 
homologado três dias após o prazo que a 
Empresa possui para responder aos 
recursos interpostos e será divulgado no 
site da SURG, no Diário Oficial e no site da 
Empresa contratada, constando a relação 
dos candidatos aprovados e classificados 
e respectiva nota final.

11. DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. O prazo de validade do Concurso 
será de 2 (dois) anos, contados a partir da 
data da publicação do resultado no Diário 
Oficial do Município, podendo ser 
prorrogado por igual período.

11.2  A aprovação do candidato no 
Concurso não implicará obrigatoriamente 
em sua investidura, dependendo esta da 
existência de vaga, conveniência e 
oportunidade administrativa da SURG.

11.3 O candidato aprovado compromete-
se a manter atualizado o seu endereço 
junto a SURG.

11.4 O candidato que no ato da inscrição 
fizer declaração inverídica ou falsa ficará 
sujeito às sanções penais aplicáveis à 
falsidade da declaração, nos termos do 
Código Penal Brasileiro.

11.5 A inscrição do candidato importará no 
conhecimento das presentes instruções e 
na aceitação integral das condições 
previstas para o Concurso, constante 
neste Edital. Poderá o candidato entrar 
com recurso contra o Edital, nos prazos 
estabelecidos no item 7.1.

11.6 O presente concurso poderá ser 
acompanhado por Comissão designada 
pela SURG, pelo Sindicato de Classe e 
pelo Ministério Público.

11.7 O ANEXO IV parte integrante deste 
Edital contém as atribuições e descrições 
dos Cargos objeto do presente Concurso 
Público.

11.8 Os casos omissos neste Edital serão 
resolvidos pela Comissão de Concursos e  
pela Assessoria Jurídica da SURG.

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO

ANEXO I
PROGRAMA DE PROVAS

PROGRAMA COMUM A TODOS OS 
CARGOS:

LÍNGUA PORTUGUESA: Compreensão 
e interpretação de frase, palavras ou 
textos. Reconhecimento e compreensão 
de diferentes tipos e gêneros textuais, 
sinais de pontuação. Ortografia: divisão 
silábica, pontuação, uso do hífen, 
acentuação gráfica, crase, uso dos 
porquês, mas e mais, bem e bom, mal e 
mau, uso de x, ch, ss, s, sc, ç, g, j., 
adequação vocabular. Morfologia: 
processos de formação de palavras, as 10 
classes de palavras (artigo, adjetivo, 
advérb io ,  p ronome,  p repos ição ,  
substantivo, verbo, conjunção, numeral, 
interjeição), flexões, conjugação verbal. 
Sintaxe: sintaxe da oração e do período 
composto,  voz passiva e at iva,  
concordância nominal e verbal, regência 
nominal e verbal, colocação pronominal. 
Semântica: relações de significados entre 
palavras e orações, polissemia, sinônimo, 
antônimo, homônimos e parônimos, 
figuras de linguagem, conotação, 
denotação, ambigüidade. Fonemas e 
letras, sílabas, encontros consonantais e 
vocálicos (ditongo, tritongo, hiato). Novo 
acordo ortográfico.
Bibliografia:
Gramática da Língua Portuguesa, 
conforme o Acordo Or tográf ico.  
I n f a n t e , U l i s s e s ,  C i p r o  N e t o ,  
Pasquale/SCIPIONE.
Construindo a Escr i ta – Língua 

Portuguesa, Textos, Gramática e 
O r t o g r a f i a .  C a r v a l h o ,  C a r m e m  
Silva/ÁTICA.

PROGRAMA PARA O CARGO DE 
ADVOGADO 

DIREITO CONSTITUCIONAL: Normas 
constitucionais programáticas e princípios 
c o n s t i t u c i o n a i s .  D i s p o s i ç õ e s  
constitucionais transitórias. Controle de 
constitucionalidade. Direito comparado. 
Inconstitucionalidades. Ação declaratória 
de constitucionalidade. Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental. 
Da declaração de direitos: teoria jurídica e 
teoria política. Direitos e garantias 
individuais e coletivos. Princípio da 
legalidade. Princípio da isonomia. Regime 
constitucional da propriedade. Habeas 
corpus, mandado de segurança, mandado 
de injunção,  habeas data. Liberdades 
constitucionais. Jurisdição constitucional 
no direito brasileiro e no direito 
comparado. Direitos sociais e sua 
efetivação. Da Administração Pública na 
CF/88; Do Poder Judiciário na CF/88 – 
organização, estatuto constitucional da 
magistratura. Supremo Tribunal Federa: 
organização e competência. Superior 
Tribunal de Justiça: organização e 
c o m p e t ê n c i a .  J u s t i ç a  F e d e r a l :  
organização e competência; Justiça 
Federal: organização e competência; 
M i n i s t é r i o  P ú b l i c o :  p r i n c í p i o s  
constitucionais.   

Bibliografia:
VASCONCELOS,  C lever.  D i re i to  
Constitucional. /SARAIVA.
BARROSO, Luiz Roberto. Direito 
C o n s t i t u c i o n a l  C o n t e m p o r â n e o ,  
3ª.ed.2011. /SARAIVA.
BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil.
M O R A E S ,  A l e x a n d r e  D i r e i t o  
Constitucional..6ª.Ed./SARAIVA.

D I R E I T O  A D M I N I S T R A T I V O :  
Administração Pública: princípios básicos. 
Pode res  admin i s t ra t i vos ;  pode r  
hierárquico; poder disciplinar, poder 
regulamentar, poder de polícia, uso e 
abuso de poder; Serviços Públicos: 
concei to e pr incípios;  anulação, 
revogação  e  conva l i dação .  A to  
administrativo: conceito, requisitos e 
atributos; anulação, revogação e 
convalidação; discricionariedade e 
vinculação. Organização administrativa; 
admin is t ração d i re ta  e  ind i re ta ;  
centralizada e descentralizada; autarquias 
e fundações, empresas públicas e 
sociedade de economia mista. Órgãos 
púb l i cos :  conce i t o  e  na tu reza .  
Classificação. Contratos administrativos.

Bibliografia:
ROSA, Marcio Fernando Elias Direito 
Administrativo. Sinopses Jurídicas. 
/SARAIVA.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Direito 
Administrativo. 25ª.ed.2012. /ATLAS.
TOLOSA FILHO, Benedito Direito 
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Administrativo. IGLU.

D I R E I T O  D O  T R A B A L H O  E  
PROCESSUAL DO TRABALHO. Direito 
do Trabalho: Conceitos, classificação, 
hierarquia e soluções de conflitos. 
Princípios do direito do trabalho. Renúncia 
e transação no direito do trabalho. 
Comissão de conciliação prévia. Relações 
de emprego. Distinção. Sujeitos da 
Relação de emprego. Empregado. 
Empregador. Grupos de empresas. 
Espécies. Responsabilidade solidária e 
subsidiária. Sucessão. Desconsideração 
da personalidade jurídica. Contrato 
individual do trabalho: conceito, elementos 
e modalidades. Contrato de trabalho e 
contratos afins ( locação de serviços, 
prestação de serviços, empreitada, 
sociedade, mandato, representação 
comercial e parcerias). Cooperativas. 
Contratos especiais e profissões 
regulamentadas. Remuneração e 
salários. Componentes do salário. 
Modalidades. Parcelas não-salariais. 13º. 
Salário. Participação nos lucros e 
resultados. Equiparação salar ial .  
Alteração do contrato de trabalho. Efeitos. 
Suspensão e interrupção do contrato. 
Paralisação temporária ou definitiva do 
trabalho em decorrência do factum 
principis. Força maior no direito do 
trabalho. Extinção do contrato de trabalho. 
Espécies. Justas causas de despedida do 
empregado. Culpa recíproca. Despedida 
indireta. Dispensa arbitrária. Direitos do 
empregado. Aviso Prévio. Programa de 
demissão voluntária. FGTS. Duração do 
Trabalho. Trabalho extraordinário e 
t r a b a l h o  n o t u r n o .  S i s t e m a s  d e  
prorrogação e compensação de horas. 
Trabalho em regime parcial. Adicionais. 
Fér ias. Épocas de concessão e 
remuneração. Descanso semanal 
remunerado. Segurança e higiene no 
trabalho. Insalubridade e periculosidade. 
Trabalho e direitos da mulher. Trabalho do 
menor. Justiça do trabalho. Organização e 
competência. Alterações da EC 45/2004. 
Termo de conciliação e sua eficácia. 
Recursos no processo de trabalho. 
Prazos, pressupostos, requisitos e efeitos. 
Recursos em espécie: recurso ordinário, 
agravo de petição, agravo de instrumento, 
recurso de revista, embargos no TST e 
embargos de declaração. Execução 
provisória e definitiva no processo 
trabalhista. Execução das contribuições 
sociais na Justiça de Trabalho.

Bibliografia:
OAB NACIONAL DIREITO e Processo do 
Trabalho. Col.Vol..
DIAS, Ricardo Resende. Direito do 
Trabalho Esquematizado. /MÉTODO.

DIREITO CIVIL -   Contratos em geral: 
requisitos de validade, princípios, 
formação, classificação; efeitos em 
relação a terceiros; efeitos particulares; 
Locação de coisa móvel e imóvel; 
Prestação de Serviço, Empreitada. 
Gestão de negócios. Pagamento indevido 
e  e n r i q u e c i m e n t o  s e m  c a u s a .  

Responsabilidade civil do fornecedor 
pelos produtos fabricados e pelos serviços 
prestados. Responsabilidade civil por 
dano causado ao meio ambiente e a bens 
de direitos de valor artístico, estético, 
histórico e paisagístico.

Bibliografia:
GONÇALVES, Carlos Roberto Direito 
Civil. Parte Geral 18ª.Ed.2011. /SARAIVA
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA 
FILHO, Rodolfo Novo Curso de Direito 
Civil. Vol.1.2012. /SARAIVA.

LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS- Lei 8666/93 e suas 
alterações (integral).

Bibliografia:
BRASIL, Lei Complementar 101/2000
JUSTEN FILHO, Marçal Comentários à 
L e i  d e  L i c i t a ç õ e s  e  C o n t r a t o s  
Administrativos./DIALéTICA

PROGRAMA PARA O CARGO DE 
CONTADOR

CONTABILIDADE GERAL.  Fatos 
contábeis: conceito e classificação. 
Estrutura patrimonial: ativo, passivo e 
patrimônio líquido; critérios de avaliação 
dos componentes patrimoniais. Gestão: 
fluxo dos recursos, origem e aplicação; 
receitas e despesas, apuração e 
distribuição de resultados; exercício social 
e regime contábil; exercício financeiro e 
lucro real; Registro contábil das operações 
típicas de uma sociedade comercial. 
Operações com mercadorias. Inventário: 
periódicos permanentes. Operações 
financeiras. Demonstrações financeiras 
de acordo com a Lei 6.404 e suas 
alterações. Balanços Patrimoniais. 
Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração das Mutações do 
P a t r i m ô n i o  L í q u i d o .  P r o v i s õ e s ,  
participações, reservas e dividendos. 
Princípios e convenções contábeis.

Bibliografia:
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade 
Geral Fácil, 7ª.Ed./SARAIVA, 2010.
MONTORO, Eugênio. Contabilidade Geral 
Esquematizada/SARAIVA

CONTABILIDADE PÚBLICA. Conceitos. 
Princípios Fundamentais da Contabilidade 
Pública. Escrituração contábil. Tipos de 
R e g i m e s ;  P a r t i c u l a r i d a d e s  d a  
Contabilidade Pública. Orçamento: 
Conceitos de orçamento público; 
Princípios orçamentários; Classificação 
do Orçamento; Ciclo Orçamentário; 
Aspectos constitucionais do orçamento. 
Receita Pública; Tipos de receita pública; 
Estágios da receita; A Receita Pública e a 
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Aspectos contábeis da Previsão e 
Arrecadação das Receitas; Receita da 
Dívida Ativa. Despesa Pública, Conceitos, 
Tipos de despesas públicas; Estágios da 
despesa pública; A Despesa Pública e a 
LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Aspecto contábil da fixação e execução da 

despesa; Classificação Orçamentária: 
Conceito, Classificação Institucional; 
Classificação Funcional Programática; 
Classificação das Receitas e Despesas 
Públicas. Créditos Adicionais; Aspectos 
contábeis da abertura de créditos 
adicionais. Demonstrações Contábeis; 
Ba lanço  Orçamentá r io ;  Ba lanço  
Financeiro;  Balanço Patr imonial ;  
D e m o n s t r a ç õ e s  d a s  Va r i a ç õ e s  
Patrimoniais; Consolidação das Contas 
Públicas; Lançamentos Contábeis.

Bibliografia:
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública – 
Teoria e Prática/ATLAS.
ANGÉLICO, João.  Contabi l idade 
Pública/ATLAS.
ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. O 
E s s e n c i a l  d a  C o n t a b i l i d a d e  
Pública./SARAIVA

AUDITORIA NO SETOR PÚBLICO.  
P r i n c í p i o s ,  n o r m a s   t é c n i c a s ,  
procedimentos. Controle Interno e 
e x t e r n o .  D e f i n i ç ã o ,  o b j e t i v o s ,  
componentes e implantações de 
efetividade. Ambiente de Controle: 
Integr idade,  ét ica e governança 
corporativa. Avaliação e controles 
internos. Relatórios e pareceres. 
Supervisão e controle interno. Tipos e 
formas de atuação do sistema de controle. 
Legislação básica e prestações de contas. 
Responsabilidade dos dirigentes e demais 
usuár ios  de  recu rsos  púb l i cos .  
Ju lgamen to  e  pena l i dades  aos  
responsáveis pelos recursos públicos. 
Tópicos da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Planejamento e processo 
orçamentário. PPA, LDO e LOA, Limites de 
despesas com pessoal; Limites da Dívida; 
Mecanismos de transparência fiscal. 
Tópicos da Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. Definições de Obras, 
Serviços;  Dos serv iços técnicos 
profissionais especial izados; Das 
compras ;  Das  a l i enações ;  Das  
modalidades e tipos de licitações; Das 
dispensas; Dos registros cadastrais; Dos 
procedimentos e julgamentos de 
contratos.Das sanções administrativas e 
das penas.
Bibliografia:
JUND, Sergio. Auditoria Conceitos, 
N o r m a s ,  T é c n i c a s  e  
Procedimentos/IMPETUS.
SILVA, Lino Martins. Contabilidade 
Governamental/ ATLAS.
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública – 
Teoria e Prática/ATLAS.

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A .  
Administração Pública: princípios básicos. 
Pode res  admin i s t ra t i vos ;  pode r  
hierárquico; poder disciplinar, poder 
regulamentar, poder de polícia, uso e 
abuso de poder; Serviços Públicos: 
concei to e pr incípios;  anulação, 
revogação  e  conva l i dação .  A to  
administrativo: conceito, requisitos e 
atributos; anulação, revogação e 
convalidação; discricionariedade e 
vinculação. Organização administrativa; 
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admin is t ração d i re ta  e  ind i re ta ;  
centralizada e descentralizada; autarquias 
e fundações, empresas públicas e 
sociedade de economia mista. Órgãos 
púb l i cos :  conce i t o  e  na tu reza .  
Classificação. Contratos administrativos.

Bibliografia:
ROSA, Marcio Fernando Elias Direito 
Administrativo. Sinopses Jurídicas. 
/SARAIVA.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Direito 
Administrativo. 25ª.ed.2012. /ATLAS.
TOLOSA FILHO, Benedito Direito 
Administrativo. IGLU.

PROGRAMA PARA O CARGO DE 
ANALISTA DE LICITAÇÕES

DIREITO CONSTITUCIONAL - Normas 
constitucionais programáticas e princípios 
c o n s t i t u c i o n a i s .  D i s p o s i ç õ e s  
constitucionais transitórias. Controle de 
constitucionalidade. Direito comparado. 
Inconstitucionalidades. Ação declaratória 
de constitucionalidade. Arguição de 
descumprimento de preceito fundamental. 
Da declaração de direitos: teoria jurídica e 
teoria política. Direitos e garantias 
individuais e coletivos. Princípio da 
legalidade. Princípio da isonomia. Regime 
constitucional da propriedade. Habeas 
corpus, mandado de segurança, mandado 
de injunção,  habeas data. Liberdades 
constitucionais. Jurisdição constitucional 
no direito brasileiro e no direito 
comparado. Direitos sociais e sua 
efetivação. Da Administração Pública na 
CF/88; Do Poder Judiciário na CF/88 – 
organização, estatuto constitucional da 
magistratura. Supremo Tribunal Federa: 
organização e competência. Superior 
Tribunal de Justiça: organização e 
c o m p e t ê n c i a .  J u s t i ç a  F e d e r a l :  
organização e competência; Justiça 
Federal: organização e competência; 
M i n i s t é r i o  P ú b l i c o :  p r i n c í p i o s  
constitucionais.   

Bibliografia:
VASCONCELOS,  C lever.  D i re i to  
Constitucional. /SARAIVA.
BARROSO, Luiz Roberto. Direito 
C o n s t i t u c i o n a l  C o n t e m p o r â n e o ,  
3ª.ed.2011. /SARAIVA.
BRASIL. Constituição da República 
Federativa do Brasil.
M O R A E S ,  A l e x a n d r e  D i r e i t o  
Constitucional..6ª.Ed./SARAIVA

DIREITO FINANCEIRO E ECONÔMICO – 
Finanças Públicas na Constituição de 
1988. Orçamento. Conceito e espécies. 
N a t u r e z a  j u r í d i c a .  P r i n c í p i o s  
orçamentários. Normas gerais de direito 
financeiro (Lei 4.320/64). Fiscalização e 
Contro le  In terno e externo dos 
Orçamentos. Despesa Pública. Conceito e 
classificação. Princípios. Empenho, 
Liquidação e Pagamento. Créditos 
Adic iona is .  D isc ip l ina lega l  dos 
precatórios. Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LC.101/2000). Receita Pública. 
Concei to.  Emprést imos públ icos.  

Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria. Classificação das Receitas. 
Preço Públ ico.  Créd i to  Públ ico:  
classificação, fases, condições, garantias, 
amortização e conversão. 

Bibliografia:
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública – 
Teoria e Prática/ATLAS.
ANGÉLICO, João.  Contabi l idade 
Pública/ATLAS.
ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. O 
E s s e n c i a l  d a  C o n t a b i l i d a d e  
Pública./SARAIVA
BRASIL, Lei 4320/64
BRASIL, Lei Complementar 101/2000.

LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS- Lei 8666/93 e suas 
alterações (integral)  e Lei 10.522/2002.

Bibliografia:
BRASIL, Lei Complementar 101/2000
BRASIL, Lei 10.522/2002
JUSTEN FILHO, Marçal Comentários à 
L e i  d e  L i c i t a ç õ e s  e  C o n t r a t o s  
Administrativos./DIALéTICA.
TCU – Jurisprudências de Processos 
Licitatórios.

D I R E I T O  A D M I N I S T R AT I V O  -  
Administração Pública: princípios básicos. 
Pode res  admin i s t ra t i vos ;  pode r  
hierárquico; poder disciplinar, poder 
regulamentar, poder de polícia, uso e 
abuso de poder; Serviços Públicos: 
concei to e pr incípios;  anulação, 
revogação  e  conva l i dação .  A to  
administrativo: conceito, requisitos e 
atributos; anulação, revogação e 
convalidação; discricionariedade e 
vinculação. Organização administrativa; 
admin is t ração d i re ta  e  ind i re ta ;  
centralizada e descentralizada; autarquias 
e fundações, empresas públicas e 
sociedade de economia mista. Órgãos 
púb l i cos :  conce i t o  e  na tu reza .  
Classificação. Contratos administrativos.

Bibliografia:
ROSA, Marcio Fernando Elias Direito 
Administrativo. Sinopses Jurídicas. 
/SARAIVA.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Direito 
Administrativo. 25ª.ed.2012. /ATLAS.
TOLOSA FILHO, Benedito Direito 
Administrativo. IGLU. 

P R O G R A M A PA R A O  C A R G O :  
CONTROLE INTERNO

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A .  
Administração Pública: princípios básicos. 
Pode res  admin i s t ra t i vos ;  pode r  
hierárquico; poder disciplinar, poder 
regulamentar, poder de polícia, uso e 
abuso de poder; Serviços Públicos: 
concei to e pr incípios;  anulação, 
revogação  e  conva l i dação .  A to  
administrativo: conceito, requisitos e 
atributos; anulação, revogação e 
convalidação; discricionariedade e 
vinculação. Organização administrativa; 
admin is t ração d i re ta  e  ind i re ta ;  

centralizada e descentralizada; autarquias 
e fundações, empresas públicas e 
sociedade de economia mista. Órgãos 
púb l i cos :  conce i t o  e  na tu reza .  
Classificação. Contratos administrativos.

Bibliografia:
ROSA, Marcio Fernando Elias Direito 
Administrativo. Sinopses Jurídicas. 
/SARAIVA.
PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di Direito 
Administrativo. 25ª.ed.2012. /ATLAS.
TOLOSA FILHO, Benedito Direito 
Administrativo. IGLU. 

CONTABILIDADE GERAL.  Fatos 
contábeis: conceito e classificação. 
Estrutura patrimonial: ativo, passivo e 
patrimônio líquido; critérios de avaliação 
dos componentes patrimoniais. Gestão: 
fluxo dos recursos, origem e aplicação; 
receitas e despesas, apuração e 
distribuição de resultados; exercício social 
e regime contábil; exercício financeiro e 
lucro real; Registro contábil das operações 
típicas de uma sociedade comercial. 
Operações com mercadorias. Inventário: 
periódicos permanentes. Operações 
financeiras. Demonstrações financeiras 
de acordo com a Lei 6.404 e suas 
alterações. Balanços Patrimoniais. 
Demonstração do resultado do exercício. 
Demonstração das Mutações do 
P a t r i m ô n i o  L í q u i d o .  P r o v i s õ e s ,  
participações, reservas e dividendos. 
Princípios e convenções contábeis.

Bibliografia:
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade 
Geral Fácil, 7ª.Ed./SARAIVA, 2010.
MONTORO, Eugênio. Contabilidade Geral 
Esquematizada/SARAIVA

CONTABILIDADE PÚBLICA. Conceitos. 
Princípios Fundamentais da Contabilidade 
Pública. Escrituração contábil. Tipos de 
R e g i m e s ;  P a r t i c u l a r i d a d e s  d a  
Contabilidade Pública. Orçamento: 
Conceitos de orçamento público; 
Princípios orçamentários; Classificação 
do Orçamento; Ciclo Orçamentário; 
Aspectos constitucionais do orçamento. 
Receita Pública; Tipos de receita pública; 
Estágios da receita; A Receita Pública e a 
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Aspectos contábeis da Previsão e 
Arrecadação das Receitas; Receita da 
Dívida Ativa. Despesa Pública, Conceitos, 
Tipos de despesas públicas; Estágios da 
despesa pública; A Despesa Pública e a 
LRF-Lei de Responsabilidade Fiscal; 
Aspecto contábil da fixação e execução da 
despesa; Classificação Orçamentária: 
Conceito, Classificação Institucional; 
Classificação Funcional Programática; 
Classificação das Receitas e Despesas 
Públicas. Créditos Adicionais; Aspectos 
contábil da abertura de créditos adicionais. 
Demonstrações Contábeis; Balanço 
Orçamentário; Balanço Financeiro; 
Balanço Patrimonial; Demonstrações das 
Variações Patrimoniais; Consolidação das 
C o n t a s  P ú b l i c a s ;  L a n ç a m e n t o s  
Contábeis.
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Bibliografia:
KOHAMA, Heilio. Contabilidade Pública – Teoria e Prática/ATLAS.
ANGÉLICO, João. Contabilidade Pública/ATLAS.
ARAÚJO, Inaldo da Paixão Santos. O Essencial da Contabilidade 
Pública./SARAIVA

LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS- Lei 
8666/93 e suas alterações (integral).

Bibliografia:
BRASIL, Lei Complementar 101/2000
JUSTEN FILHO, Marçal Comentários à Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos./DIALéTICA.
TCU – Jurisprudências de Processos Licitatórios.

DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL DO TRABALHO. 
Direito do Trabalho: Conceitos, classificação, hierarquia e 
soluções de conflitos. Princípios do direito do trabalho. Renúncia e 
transação no direito do trabalho. Comissão de conciliação prévia. 
Relações de emprego. Distinção. Sujeitos da Relação de 
emprego. Empregado. Empregador. Grupos de empresas. 
Espécies. Responsabilidade solidária e subsidiária. Sucessão. 
Desconsideração da personalidade jurídica. Contrato individual do 
trabalho: conceito, elementos e modalidades. Contrato de trabalho 
e contratos afins ( locação de serviços, prestação de serviços, 
empreitada, sociedade, mandato, representação comercial e 
parcerias). Cooperativas. Contratos especiais e profissões 
regulamentadas. Remuneração e salários. Componentes do 
salário. Modalidades. Parcelas não-salariais. 13º. Salário. 
Participação nos lucros e resultados. Equiparação salarial. 
Alteração do contrato de trabalho. Efeitos. Suspensão e 
interrupção do contrato. Paralização temporária ou definitiva do 
trabalho em decorrência do factum principis. Força maior no direito 
do trabalho. Extinção do contrato de trabalho. Espécies. Justas 
causas de despedida do empregado. Culpa recíproca. Despedida 
indireta. Dispensa arbitrária. Direitos do empregado. Aviso Prévio. 
Programa de demissão voluntária. FGTS. Duração do Trabalho. 
Trabalho extraordinário e trabalho noturno. Sistemas de 
prorrogação e compensação de horas. Trabalho em regime 
parcial. Adicionais. Férias. Épocas de concessão e remuneração. 
Descanso semanal remunerado. Segurança e higiene no trabalho. 
Insalubridade e periculosidade. Trabalho e direitos da mulher. 
Trabalho do menor. Justiça do trabalho. Organização e 
competência. Alterações da EC 45/2004. Termo de conciliação e 
sua eficácia. Recursos no processo de trabalho. Prazos, 
pressupostos, requisitos e efeitos. Recursos em espécie: recurso 
ordinário, agravo de petição, agravo de instrumento, recurso de 
revista, embargos no TST e embargos de declaração. Execução 
provisória e definitiva no processo trabalhista. Execução das 
contribuições sociais na Justiça de Trabalho.

Bibliografia:
OAB NACIONAL DIREITO e Processo do Trabalho. Col.Vol.
DIAS, Ricardo Resende. Direito do Trabalho Esquematizado. 
/MÉTODO.

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA – Os Problemas econômicos 
fundamentais; Sistemas Econômicos; Curva de possibilidade de 
produção: Custo de Oportunidade; Deslocamento da curva de 
possibilidade de produção; Pressupostos básicos da análise 
microeconômica: A hipótese coeteris paribus; Papel dos preços 
relativos; Objetivos da empresa; Divisão do estudo 
microeconômico: Análise da Demanda; Análise da Oferta; Análise 
da estrutura de mercado; Teoria do equilíbrio geral. Custos de 
Produção.   

Bibliografia: 
VASCONCELLOS e GARCIA, Marco Antonio S. e Manuel 
Enriquez. Fundamentos de Economia/SARAIVA.
TROSTER e MOCHÓN, Roberto Luis e Francisco. Introdução à 
Economia/MAKRON Books.

ANEXO IV

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

ADVOGADO
Prestar assessoramento jurídico à Companhia 

representando-a em todos os atos judiciais e extrajudiciais em que 
esta for parte, autora ou ré, acompanhando processos, emitindo 
pareceres, redigindo e interpondo recursos e petições, para 
assegurar a esta os direitos pertinentes ou defender seus direitos 
no foro em geral em todas as instâncias.

Assessoramento e interpretação de textos jurídicos e 
documentos, elaborando contratos, convênios e acordos, a fim de 
prevenir e resguardar os interesses da Companhia.

Representar a entidade em juízo, propondo, contestando 
e acompanhando processos, no foro em geral ou em todas as 
instâncias.

Prestar assessoramento jurídico em questões trabalhista, 
ligadas à área de administração de Pessoal, examinando os 
respectivos processos, para instruir juridicamente os despachos e 
decisões.

Assessorar a Companhia nas assinaturas de contratos, 
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estudando suas cláusulas, a fim de 
garantir sua viabilidade e legalidade das 
condições contratuais, alertando quanto a 
seus efeitos;

Elaborar procurações e contratos 
em geral;

Participar de comissões de 
sindicâncias e de procedimentos 
administrat ivos por determinação 
superior;

E x e c u t a r  o u t r a s  t a r e f a s  
compatíveis com a função, determinadas 
pela chefia imediata.

CONTADOR
Organizar, coordenar e/ou 

executar os trabalhos inerentes a 
c o n t a b i l i d a d e ,  p l a n e j a n d o  e  
superv is ionando,  or ientando sua 
execução e participando dos mesmos, de 
acordo com elementos necessários ao 
contro le da s i tuação f inancei ra,  
econômica e patrimonial da Companhia.

Supervisionar o sistema contábil, 
verificando de forma contínua as contas e 
os registros em todas as áreas e 
promovendo a conciliação de saldos entre 
os controles contábeis, mantendo-os 
atualizados, bem com certificar-se da 
exatidão dos mesmos.

Acompanhar os trabalhos de 
c o n t a b i l i z a ç ã o  d e  d o c u m e n t o s ,  
planejando os sistemas de registro, e de 
operações, e orientando os serviços de 
classificação e processamento, bem como 
a análise e conciliação de contas, 
verificando a consistência dos resultados.

Acompanhar a execução de 
planos de trabalho, controlando prazos e 
prestando orientação necessária, a fim de 
atender as exigências legais.

Revisar contas e balancetes, 
verificando e comparando dados com a 
documentação originária e analisando a 
classificação contábil, a fim de promover a 
conciliação de saldos;

E labora r  f l uxo  de  ca i xa ,  
verificando receita e despesas previstas 
para períodos determinados, analisando 
os valores calculados e emitindo o parecer 
complementar sobre a situação existente, 
a fim de manter o controle das 
disponibilidades bancáriasem função dos 
compromissos financeiros da Companhia.

Elaborar, analisar e assinar 
balancetes e prestação de contas 
consultando listagens e efetuando 
cálculos de acordo com as normas 
contábeis, a fim de apurar resultados 
parciais e gerais da situação patrimonial e 
econômica-financeira;

Elaborar parecer técnico sobre a 
situação patrimonial, econômica e 
financeira da Companhia;

Acompanhar na legislação fiscal 
e tributária vigente, verificando a 
aplicabilidade na área a fim de possibilitar 
a atualização de rotinas e procedimentos, 
bem como o cumprimento das exigências 
legais;

Assessorar as diversas áreas da 
Companhia em assuntos referentes às 
normas e legislação pertinentes ao setor, 
orientando e esclarecendo dúvidas, a fim 

de que os trabalhos sejam elaborados 
dentro das disposições vigentes;

E x e c u t a r  o u t r a s  t a r e f a s  
compatíveis com o cargo e/ou com as 
necessidades da Companhia.

ANALISTA DE LICITAÇOES

Interpretação e analise de editais;
Montagem de proposta comercial 

para pregões eletrônicos e presenciais; 
Formação de preços; 
Cadastro e disputa de lances; 
Coordenação de setor;
Recebimento dos processos de 

licitações;
Emitir, analisar e homologar 

pareceres;
Cadastrar processos junto ao 

TCE através do canal de licitação.
G e r e n c i a r  a  C o m i s s ã o  

Permanente de Licitação, coordenando 
todos os processos licitatórios;

Análise dos Projetos Básicos que 
fundamentam os processos licitatórios e 
sanar, junto às áreas possíveis dúvidas e 
propor alterações;

A t e n d e r  a  l i c i t a n t e s  e  
fornecedores;

A n a l i s e  d o  P r o c e s s o  
Administrativo e verificar qual modalidade 
de licitação se aplica a cada caso;

Confeccionar editais e minutas de 
contratos;

Conduzir as sessões de licitação;
E x e c u t a r  o u t r a s  t a r e f a s  

compatíveis com a função, determinadas 
pela chefia imediata.

CONTROLE INTERNO
Organizar, coordenar e/ou 

executar os trabalhos inerentes à 
c o n t a b i l i d a d e ,  p l a n e j a n d o ,  
superv is ionando,  or ientando sua 
execução e participando dos mesmos, a 
fim de apurar os elementos necessários ao 
contro le da s i tuação f inancei ra,  
econômica e patrimonial da Companhia.

Supervisionar, coordenar e/ou 
or ientar tecnicamente a anál ise, 
c o n f e r ê n c i a ,  c l a s s i f i c a ç ã o  e  
enquadramento dos documentos de 
despesas e receitas, distribuindo os 
trabalhos acompanhando sua execução, 
comparando, analisando e solucionando 
distorções, a fim de assegurar do 
cumprimento das exigências legais;

Efetuar estudos que envolvam 
aspectos tarifários, aplicando cálculos 
matemáticos e estatísticos em dados 
históricos e verificando aumento provável 
da receita, a fim de atualizar tabelas e 
informar os reflexos decorrentes;

Coordenar e/ou realizar as 
c o n f e r ê n c i a s  d o s  d o c u m e n t o s  
decorrentes de compras efetuadas e 
serviços executados;

Elaborar relatórios periódicos 
cientificando o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná quanto à regularidade 
administrativa ou conforme dispõe o Art. 
59 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
101/2000, assumindo ônus legal sobre as 
realizações destes.

Participar quando solicitado, a 
prestar esclarecimentos a Sociedade, 
Órgãos Fiscalizadores (Conselhos), 
Poder Legislativo, Tribunais de Contas e 
nas Audiências Públicas realizadas pelo 
Poder Executivo.

E x e c u t a r  o u t r a s  t a r e f a s  
compatíveis com o cargo e/ou com as 
necessidades da Companhia.

J U S T I F I C A T I V A

REFERENTE.: Abertura de 
Concurso Público para admissão de novos 
e m p r e g a d o s  p ú b l i c o s  p a r a  o  
Departamento Jurídico, Contábi l ,  
Licitação e de Controle Interno.

Considerando que a investidura 
em cargo ou emprego público depende de 
aprovação prévia em concurso público de 
provas, ou de provas e títulos, e a não 
observância implica na nulidade do ato e a 
punição da autoridade responsável, nos 
termos da legislação pertinente, torna-se 
indispensável à realização de ato, no qual 
restam contempladas vagas para os 

seguintes cargos: Advogado, Contador, 
Analista de Licitações e Controle 
Interno.

Tal necessidade decorre da 
urgência na admissão de pessoal para 
atuar nas áreas Jurídica, Contábil, de 
Licitação e de Controle Interno, em 
decorrência da falta dos referidos 
profissionais no quadro de pessoal da 
Companhia.

Destarte, justifica-se a realização 
do procedimento em comento, conforme 
necessidade expressa AUTORIZADA a 
abertura do Concurso Público requisitado.

Guarapuava, 26 de Março de 2012.

(a) FERNANDO ALBERTO DOS 
SANTOS

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

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