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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 18 a 24 de julho de 2020
Veiculação: 27 de julho de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1891

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8087/2020

Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, nas formas 
presencial e eletrônica, para a aquisição de bens e a contra-
tação de serviços comuns, incluídos os serviços de comuns 
de engenharia no âmbito da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta.

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

Decreta

Art. 1º Fica aprovado, na forma dos Anexos I, II e III deste De-
creto, o Regulamento para a modalidade de licitação denomi-
nada pregão, na forma presencial e eletrônico, para a aquisi-
ção de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os 
serviços comuns de engenharia no âmbito da Administração 
Pública Municipal.
Parágrafo único. O disposto neste Decreto aplica-se aos ór-
gãos da Administração Pública municipal direta, as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades 
de economia mista e as outras entidades controladas direta ou 
indiretamente pelo Poder Público Municipal.

Art. 2º Compete à Secretaria Municipal de Administração esta-
belecer normas e orientações complementares sobre o Regu-
lamento aprovado por este Decreto.

Art. 3º Os editais publicados após a data de entrada em vigor 
deste Decreto serão ajustados aos termos dispostos.
Parágrafo único. As licitações cujos editais tenham sido publi-
cados até a data de entrada em vigor deste Decreto permane-
cem regidos pelo Decreto Municipal nº 1168, de 23 de janeiro 

de 2006.

Art. 4º Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos 
à luz dos Decretos Federais nº 3.555/2000 e nº 10.024/2019 e 
das Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002.

Art. 5º Fica revogado o Decreto Municipal nº 1168, de 23 de 
janeiro de 2006.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, em 22 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

ANEXO I
DISPOSIÇÕES GERAIS PERTINENTES A AMBAS AS FOR-

MAS (PRESENCIAL E ELETRÔNICO)

Art. 1º Este Regulamento estabelece normas e procedimen-
tos relativos à licitação na modalidade de pregão, destinada 
à aquisição de bens e serviços comuns, incluídos os serviços 
comuns de engenharia, no âmbito da Administração Pública 
Municipal, qualquer que seja o valor estimado.
Art. 2º Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa 
pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em ses-
são pública, por meio de apresentação de propostas e efetiva-
ção de lances.
§ 1º A utilização da modalidade de pregão, na forma eletrôni-
ca, pelos órgãos da Administração Pública municipal direta, os 
fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as em-
presas públicas, as sociedades de economia mista e as outras 
entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município é 
de utilização prioritária;
§ 2º Será admitida, excepcionalmente, mediante prévia justifi-
cativa da autoridade competente, a utilização da forma de pre-
gão presencial nas licitações de que trata o caput, desde que 
fique comprovada a inviabilidade técnica ou a desvantagem 
para a administração na realização da forma eletrônica;
Art. 3º Os contratos celebrados pelas entidades pertencentes 
ao âmbito da Administração Pública municipal para a aquisição 
de bens e serviços comuns, serão precedidos prioritariamente 
de licitação pública e preferencialmente na modalidade de pre-
gão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre 
os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente
Art. 4º A licitação na modalidade pregão é condicionada aos 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade admi-
nistrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabili-

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA
 
Art. 1º Nomear o senhor Mauro Praizner Junior, inscrito no 
CPF/MF nº 075.358.739-44, para exercer o cargo em Comis-
são de Assessor A2, junto a Secretaria Municipal de Adminis-
tração, a partir de 20 de julho de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 20 de julho de 2020.
 
Guarapuava, 22 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8089/2020
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dade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes 
são correlatos da celeridade, justo preço e seletividade.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os inte-
ressados, resguardados o interesse da administração, o prin-
cípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
Art. 5º Para fins do disposto neste Regulamento e seus ane-
xos, considera-se:
I - aviso do edital - documento que contém:
a) a definição precisa, suficiente e clara do objeto;
b) a indicação dos locais, das datas e dos horários em que 
poderão ser lidos ou obtidos o edital e a íntegra do processo;
c) indicação do local, dia e horário (e o endereço eletrônico no 
caso de pregão realizado na forma eletrônica) no qual ocorrerá 
a sessão pública;
II - bens e serviços comuns - bens e serviços cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especificações reconhecidas e usuais 
do mercado, e incluem também os serviços comuns de enge-
nharia;
III - bens e serviços especiais - bens e serviços que, por sua 
alta heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser 
considerados bens e serviços comuns, nos termos do inciso II;
IV - justificativa técnico preliminar - documento constitutivo da 
primeira etapa do planejamento de uma contratação, que ca-
racteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao 
problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela 
viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência;
V - lances intermediários - lances iguais ou superiores ao me-
nor já ofertado, porém inferiores ao último lance dado pelo pró-
prio licitante;
VI - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou 
ampliação de bem imóvel, realizada por execução direta ou 
indireta;
VII - serviço - atividade ou conjunto de atividades destinadas a 
obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interes-
se da Administração Pública;
VIII - serviço comum de engenharia - atividade ou conjunto 
de atividades que necessitam da participação e do acompa-
nhamento de profissional engenheiro habilitado, nos termos 
do disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 
1966, cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pela Administração Pública, mediante 
especificações usuais de mercado;
IX - termo de referência - documento elaborado com base nas 
justificativas técnicas preliminares, que deverá conter:
a) os elementos que embasam a avaliação do custo pela Ad-
ministração Pública, a partir dos padrões de desempenho e 
qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto, 
com as seguintes informações:
1. a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua 
execução, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou 
desnecessárias, que limitem ou frustrem a competição ou a 
realização do certame;
2. o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em pla-
nilhas, de acordo com o preço de mercado; e
3. o cronograma físico-financeiro, se necessário;
b) o critério de aceitação do objeto;
c) os deveres do contratado e do contratante;
d) a relação dos documentos essenciais à verificação da quali-
ficação técnica e econômico-financeira, se necessária;
e) os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do con-
trato ou da ata de registro de preços;
f) o prazo para execução do contrato; e
g) as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.
§ 1º A classificação de bens e serviços como comuns, depende 

de exame predominantemente fático e de natureza técnica.
§ 2º Os bens e serviços, que envolverem o desenvolvimento de 
soluções específicas de natureza intelectual, científica e técni-
ca, caso possam ser definidos nos termos do disposto no inciso 
II do caput, serão licitados por pregão.
Art. 6º A licitação na modalidade pregão não se aplica a:
I - contratações de obras;
II - locações imobiliárias e alienações; e
III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de enge-
nharia enquadrados no disposto no inciso III do caput do art. 5º.
Art. 7º Os participantes de licitação na modalidade de pregão, 
têm direito público subjetivo a fiel observância do procedimen-
to estabelecido neste Regulamento e qualquer interessado po-
derá acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por 
meio da internet quando realizado na forma eletrônica, ou pre-
sente em sessão pública, quando realizado na forma presen-
cial, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a 
realização dos trabalhos.
Art. 8º À autoridade competente, designada de acordo com as 
atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da 
entidade, cabe:
I - determinar a abertura de licitação;
II - designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio;
III - indicar o provedor do sistema, para realização de pregão 
na forma eletrônica;
IV - decidir os recursos contra atos do pregoeiro e adjudicar o 
objeto da licitação quando o pregoeiro mantiver sua decisão; 
V - homologar o resultado da licitação; e
VI - celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços. 
Parágrafo único. Somente poderá atuar como pregoeiro o ser-
vidor que tenha realizado capacitação específica para exercer 
a atribuição.
Art. 9º A fase interna do pregão será instruída observando-se 
no mínimo:
I - a elaboração da justificativa técnica preliminar e termo de 
referência, no qual a definição do objeto deverá ser precisa, 
suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, 
irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a compe-
tição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida 
no termo de referência;
II - aprovação da justificativa técnica preliminar e do termo de 
referência pela autoridade competente ou por quem esta dele-
gar;
III - a elaboração de planilha estimativa de despesa;
IV - a existência de previsão dos recursos orçamentários ne-
cessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese 
de pregão para registro de preços, quando apenas deverão ser 
indicadas as rubricas;
V - a autoridade competente ou, por delegação de competên-
cia, o ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado 
da compra no âmbito da Administração, deverá:
a) promover a elaboração do edital, que estabelecerá os crité-
rios de julgamento e a aceitação das propostas, bem como a 
definição das exigências de habilitação, das sanções aplicá-
veis, dos prazos e das condições que, pelas suas particulari-
dades, sejam consideradas relevantes para a celebração e a 
execução do contrato e o atendimento das necessidades da 
Administração Pública; 
b) designar o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão 
e a sua equipe de apoio observando o seguinte:
1. o pregoeiro e os membros da equipe de apoio serão servido-
res do órgão ou da entidade promotora da licitação; e
2. os membros da equipe de apoio serão, em sua maioria, 
servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego público da 
administração, preferencialmente pertencentes ao quadro per-
manente do órgão ou da entidade promotora da licitação para 
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prestar a necessária assistência ao pregoeiro;
3. a critério da autoridade competente, o pregoeiro e os mem-
bros da equipe de apoio poderão ser designados para uma 
licitação específica, para um período determinado, admitidas 
reconduções, ou por período indeterminado, permitida a revo-
gação da designação a qualquer tempo.
c) fazer constar parecer jurídico acerca da minuta de edital e 
seus anexos, inclusive minuta do termo do contrato, ou ins-
trumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, 
conforme o caso;
d) autorizar a abertura da licitação;
e) emitir o edital.
VI - constarão nos autos a motivação de cada um dos atos es-
pecificados neste artigo e os indispensáveis elementos técni-
cos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamen-
to estimativo e o cronograma físico-financeiro de desembolso, 
se for o caso, elaborados pela Administração; e
VII - para julgamento, será adotado o critério de menor preço, 
observados os prazos máximos para fornecimento, as especifi-
cações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho, de 
qualidade e as demais condições definidas no edital.
Parágrafo único. Poderão ser utilizados critérios de julgamen-
tos envolvendo descontos, taxas de administração, índices 
ou outros que por sua maior viabilidade técnica satisfaçam os 
objetivos da contratação, desde que através deles sempre se 
busquem o menor preço e que tais critérios sejam objetivamen-
te definidos, devendo sua utilização ser devidamente justifica-
da no processo.
Art. 10. Poderá ser exigida pela administração, a apresentação 
de amostras por parte dos licitantes, a fim de comprovar o ple-
no atendimento do(s) produto(s) ofertado(s) aos requisitos do 
objeto licitado, nos seguintes termos:
I - a exigência de amostras, por parte da administração, deverá 
ser tecnicamente justificada acerca da sua necessidade;
II - deverão constar do termo de referência as descrições de-
talhadas e objetivas dos critérios técnicos e dos métodos a 
serem empregados na avaliação, bem como os prazos para 
apresentação e avaliação das amostras;
III - deverão ser designados no mínimo três servidores o quais 
serão responsáveis pela avaliação das amostras;
IV - as amostras serão exigidas apenas da licitante melhor 
classificada em cada lote, após a etapa de disputa por lances.
a) Será facultado às demais licitantes classificadas, apresenta-
rem suas amostras no mesmo período, a fim de proporciona-
rem maior celeridade a esta etapa, em caso de reprovação da 
primeira classificada.
V - a sessão pública será suspensa, pelo período necessário 
para a apresentação e a avaliação das amostras, devendo o 
pregoeiro no ato da suspensão fixar em ata a nova data para o 
prosseguimento dos trâmites;
VI - a comissão que se refere o inciso III deste artigo deverá 
proceder às análises emitindo e protocolando junto ao pregoei-
ro, até o fim do período correspondente, laudo(s) aprovando ou 
reprovando motivadamente as amostras apresentadas;
VII - o(s) laudo(s) que se refere(m) o inciso VI deste artigo 
será(ão) divulgado(s) no portal da transparência do órgão ou 
entidade licitante (e ainda, no sistema de pregão eletrônico, 
quando for o caso), bem como poderá(ão) ser apreciado(s) pe-
los interessados na sessão pública, e fará(ão) parte do proces-
so licitatório;
VIII - na data definida em sessão anterior, o pregoeiro verifi-
cará os resultados das análises, fazendo constar em ata os 
mesmos;
IX - caso a licitante convocada a apresentar a amostra não o 
faça, ou a mesma seja reprovada, o pregoeiro desclassificará 
a respectiva proposta e repetirá os procedimentos descritos no 

inciso IV e seguintes deste artigo, às demais licitantes na or-
dem de classificação, até que haja amostra aprovada ou não 
restem mais propostas classificadas;
X - caso a licitante tenha a sua amostra aprovada, será proce-
dida a verificação da sua habilitação junto ao certame;
XI - sendo a licitante inabilitada, o pregoeiro repetirá os proce-
dimentos descritos no inciso IV e seguintes deste artigo, às de-
mais licitantes na ordem de classificação, até que haja amostra 
aprovada ou não restem mais propostas classificadas;
XII - sendo a licitante habilitada, o pregoeiro realizará os de-
mais procedimentos pertinentes da sessão;
XIII - qualquer discordância por parte dos licitantes acerca dos 
resultados de análise de amostras poderá ter intenção de re-
curso colhida em momento apropriado após a etapa de habili-
tação.
Art. 11. Compete ao pregoeiro, ressalvadas as atribuições es-
pecíficas da forma presencial ou eletrônica, o seguinte:
I - conduzir a sessão pública;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedidos 
de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder re-
quisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
desses documentos e demais constantes da fase interna do 
processo;
III - verificar a conformidade da proposta e dos documentos de 
habilitação em relação aos requisitos estabelecidos no edital, 
bem como, quando for o caso, conduzir os procedimentos rela-
tivos à análise de amostras;
IV - no julgamento da habilitação e das propostas, sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos do-
cumentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamen-
tada, registrada em ata e acessível aos licitantes, e lhes atribui-
rá validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
a) Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão públi-
ca para a realização de diligências, com vistas ao saneamento 
de que trata o inciso IV, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio nos seguintes termos:
1. em pregão realizado na forma presencial, o pregoeiro co-
municará com no mínimo três dias úteis de antecedência, por 
meio eletrônico, à todos os licitantes a nova data e horário para 
retomada da sessão; 
2. em pregão realizado na forma eletrônica, o pregoeiro co-
municará no sistema com no mínimo vinte e quatro horas de 
antecedência, a nova data e horário para retomada da sessão.
V - receber, examinar e decidir os recursos, e encaminhá-los 
para a autoridade superior competente quando mantiver sua 
decisão;
VI - indicar o vencedor do certame;
VII - adjudicar o objeto, quando não houver recurso, ou quando 
a este, tiver dado provimento;
VIII - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
IX - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade 
competente e propor a sua homologação.
Parágrafo único. Sempre que necessário o pregoeiro poderá 
solicitar manifestação técnica ou jurídica dos setores do órgão 
ou da entidade, a fim de subsidiar sua decisão, conforme dis-
posto no inciso V.
Art. 12. A fase externa do pregão será iniciada com a convoca-
ção dos interessados e observará as seguintes regras, ressal-
vados procedimentos pertinentes somente a forma presencial 
ou a eletrônica:
I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de 
publicação de aviso nos seguintes veículos:
a)Boletim Oficial do Município;
b)Jornal de circulação local;
c)Diário Oficial do Estado do Paraná, quando se tratar de recur-
sos específicos provenientes do governo estadual;
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d)Diário Oficial da União, quando se tratar de recursos especí-
ficos provenientes do governo federal;
e)Mural de Licitações do Tribunal de Contas do Estado;
f)Portal da Transparência do órgão ou entidade;
g)Quando for o caso, no sistema empregado para licitação na 
forma eletrônica.
II - do edital e do aviso, constarão definição precisa, suficiente 
e clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e ho-
rários em que poderá ser lida ou obtida à íntegra do processo e 
o local onde será realizada a sessão pública do pregão;
III - o edital e a íntegra do processo deverão constar no portal 
da transparência do órgão ou entidade licitante.
IV - o edital fixará prazo não inferior a oito dias úteis anteriores 
a data prevista para início da sessão pública e contados a partir 
do dia útil seguinte ao da última publicação do aviso, para os 
interessados elaborarem suas propostas;
V - quando da sessão pública, o pregoeiro realizará os procedi-
mentos pertinentes às formas presencial ou eletrônica confor-
me o caso, nos termos dos Anexos II e III;
a) é atribuição do pregoeiro, independente da forma de rea-
lização do certame, durante a sessão, verificar e fazer cons-
tar em ata possíveis restrições ao direito dos participantes de 
contratar com a Administração Pública procedendo consulta às 
seguintes bases de dados:
1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(CEIS) da Controladoria Geral da União;
2. Sistema Inabilitados e Inidôneos do Tribunal de Contas da 
União; e
3. Cadastro de Impedidos de Licitar do Tribunal de Contas do 
Estado.
b) Mesmo que as consultas relacionadas na alínea “a” não re-
tornem informações de impedimento dos licitantes, o pregoeiro 
não deve ignorar apontamentos de consultas a outros sistemas 
nos quais constem restrições, devendo promover as diligências 
necessárias.
c) declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o 
prazo concedido na sessão pública, de forma imediata e moti-
vada (em campo próprio do sistema, quando se tratar de pre-
gão realizado na forma eletrônica), manifestar sua intenção de 
recorrer;
1. as razões do recurso de que trata a alínea “c” poderão ser 
apresentadas no prazo de até três dias úteis;
2. os recursos apresentados serão disponibilizados para vis-
tas dos outros licitantes que ficarão intimados desde logo, para 
se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de até 
três dias úteis, contados da data final do prazo do recorrente, 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à de-
fesa dos seus interesses;
3. os memoriais relativos às razões e às contrarrazões de 
eventuais recursos interpostos deverão ser encaminhados por 
meio eletrônico nos termos que o edital dispuser;
d) A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante 
quanto à intenção de recorrer, nos termos do disposto na alí-
nea “c”, importará na decadência desse direito, e o pregoeiro 
estará autorizado a adjudicar o objeto ao licitante declarado 
vencedor;
e) O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas 
dos atos que não puderem ser aproveitados. 
f) o recurso contra decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo 
e devolutivo;
VI - decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudi-
cação para determinar a contratação;
VII - após a homologação, o adjudicatário será convocado para 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços no prazo es-
tabelecido no edital.

a) Como condição para celebração do contrato ou da ata de 
registro de preços, o licitante deverá manter as mesmas con-
dições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser 
mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata 
de registro de preços;
b) Poderão ser solicitadas documentações complementares 
para efeitos de contratação, garantido prazo adequado para 
sua obtenção, quando estas, por sua natureza, não forem pas-
síveis de serem exigidas para efeitos de habilitação, mas que 
sejam indispensáveis à contratação;
c) Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as 
condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços, outro licitan-
te poderá ser convocado devendo ser respeitada à ordem de 
classificação, para após a comprovação dos requisitos de habi-
litação, analisada a proposta e eventuais documentos comple-
mentares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de 
registro de preços, sem prejuízo da aplicação das sanções de 
que trata o art. 17;
d) O prazo de validade das propostas será de sessenta dias, 
permitida a fixação de prazo diverso no edital. 
Art. 13. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo 
licitatório serão enviados ao pregoeiro, até três dias úteis ante-
riores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio 
eletrônico, na forma do edital.
§ 1º O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos 
no máximo até o dia útil anterior à data prevista para o certame, 
e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos, e outros documentos perti-
nentes a fase interna do processo.
§ 2º As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão di-
vulgadas pelo portal da transparência (e sistema empregado, 
quando se tratar de pregão na forma eletrônica), e vincularão 
os participantes e a Administração.
§ 3º Quando não for possível ao pregoeiro efetuar a resposta 
ao pedido de esclarecimento no prazo definido no § 1º, o pro-
cesso deverá ser suspenso ou sua data de abertura de sessão 
pública prorrogada, conforme conveniência para a administra-
ção, observado o disposto no inciso IV do art. 12.
Art. 14. Qualquer pessoa poderá impugnar por meio eletrônico 
os termos do edital do pregão, na forma prevista no edital, até 
três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública.
§ 1º A impugnação não possui efeito suspensivo, ressalvado o 
disposto no § 3º deste artigo, e caberá ao pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, e 
outros documentos pertinentes a fase interna do processo, po-
dendo ainda requisitar subsídios formais à assessoria jurídica, 
decidir sobre a impugnação no máximo até o dia útil anterior à 
data prevista para o certame;
§ 2º A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida 
excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos 
do processo de licitação;
§ 3º Quando não for possível ao pregoeiro efetuar a delibera-
ção pertinente à impugnação no prazo definido no § 1º deste 
artigo, o processo deverá ser suspenso ou sua data de abertu-
ra de sessão pública prorrogada, conforme conveniência para 
a Administração, observado o disposto no inciso IV do art. 12;
§ 4º Acolhida a impugnação contra o edital, o mesmo será reti-
ficado e será definida e publicada nova data para realização do 
certame, exceto quando:
I - a alteração inquestionavelmente não alterar a formulação de 
propostas; ou
II - a alteração ocorrer em prazo superior ao definido do inciso 
IV do artigo 12.
Art. 15. Alterações no edital poderão ser promovidas de ofício 
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pelo órgão ou entidade licitante, situação em que deverá ser 
observado o disposto no § 4º do artigo anterior.
Art. 16. Para habilitação dos licitantes, será observado estri-
tamente o contido nos artigos 27 ao 32 da Lei Federal 8.666 
de 21 de junho de 1993, e demais legislações Federais que 
regulamentarem o tema.
Parágrafo Único. Quando todos os licitantes forem inabilita-
dos ou todas as propostas forem desclassificadas, o pregoei-
ro poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas 
escoimadas das causas que as inabilitaram ou desclassifica-
ram, facultada, quando de comum acordo entre o pregoeiro e 
os licitantes, a redução deste prazo para um que seja mais 
conveniente.
Art. 17. Ficará impedido de licitar e de contratar com a Admi-
nistração Pública pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo 
das multas previstas em edital, no contrato ou ata de registro 
de preços, e das demais cominações legais, garantido o direito 
à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de 
validade de sua proposta ou da vigência do Contrato ou ata de 
registro preços, enquanto perdurarem os motivos determinan-
tes da punição ou até que seja promovida a reabilitação peran-
te a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme o 
caso:
I - não assinar o contrato ou a ata de registro de preços no 
prazo estabelecido em edital;
II - não entregar a documentação exigida para assinatura do 
contrato;
III - apresentar documentação falsa;
IV – causar o retardamento na execução do certame;
V - causar o atraso na execução do objeto;
VI - não mantiver a proposta;
VII - falhar na execução do contrato;
VIII - fraudar a execução do contrato;
IX - comportar-se de modo inidôneo;
X - declarar informações falsas; e
XI - cometer fraude fiscal.
§ 1º As sanções descritas no caput também se aplicam aos 
integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro 
de preços que, convocados dentro da validade da sua propos-
ta, não honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou 
com justificativa recusada pela Administração Pública.
§ 2º As sanções serão registradas e publicadas no Cadastro 
Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Con-
troladoria Geral da União e no Cadastro de Impedidos de Lici-
tar do Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo das multas 
previstas no edital e no contrato ou ata de registro de preços e 
das demais cominações legais.
Art. 18. É vedada a exigência de:
I - garantia de proposta;
II - aquisição do edital pelos licitantes, como condição para par-
ticipação no certame; e
III - pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a 
fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de 
sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos 
de tecnologia da informação, quando for o caso.
Art. 19. Quando permitida a participação de empresas estran-
geiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendi-
das mediante documentos equivalentes, autenticados pelos 
respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado.
Parágrafo único. O licitante deverá ter procurador residente e 
domiciliado no País, com poderes para receber citação, intima-
ção e responder administrativa e judicialmente por seus atos, 
juntando os instrumentos de mandato com os documentos de 
habilitação.
Art. 20. Quando permitida a participação de empresas reuni-

das em consórcio, serão observadas as seguintes normas:
I - deverá ser comprovada a existência de compromisso públi-
co ou particular de constituição de consórcio, com indicação da 
empresa-líder, que deverá atender às condições de liderança 
estipuladas no edital e será a representante das consorciadas 
perante os órgãos ou entidades executoras do certame;
II - cada empresa consorciada deverá apresentar a documen-
tação de habilitação exigida no ato convocatório;
III - a capacidade técnica do consórcio será representada pela 
soma da capacidade técnica das empresas consorciadas;
IV - para fins de qualificação econômico-financeira, cada uma 
das empresas deverá atender aos índices contábeis definidos 
no edital;
V - as empresas consorciadas não poderão participar, na mes-
ma licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente;
VI - as empresas consorciadas serão solidariamente respon-
sáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e 
durante a vigência do contrato; e
VII - no consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a 
liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, ob-
servado o disposto no inciso I deste artigo.
Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser 
promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos 
do compromisso referido no inciso I do caput.
Art. 21. A autoridade competente poderá revogar o procedi-
mento licitatório em razão do interesse público, por motivo de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e su-
ficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ile-
galidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por 
meio de ato escrito e fundamentado, e mediante parecer jurídi-
co para ambos os casos.
§ 1º Os licitantes não terão direito à indenização em decor-
rência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o 
direito do contratado de boa-fé ao ressarcimento dos encargos 
que tiver suportado no cumprimento do contrato.
§ 2º A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
Art. 22. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva dis-
ponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos 
encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.
Art. 23. A entidade ou órgão licitante publicará no Boletim Ofi-
cial do Município, o extrato dos contratos e atas de registro de 
preços celebrados, no prazo de até vinte dias da data de sua 
assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu 
número de referência.
Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo 
sujeitará o servidor responsável a sanção administrativa.
Art. 24. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes 
de meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no res-
pectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, 
sem prejuízo de outros, o seguinte:
I - Justificativa técnica preliminar;
II - termo de referência, contendo descrição detalhada do obje-
to, orçamento estimativo de custos e cronograma físico-finan-
ceiro de desembolso, se for o caso;
III - planilhas de custo;
IV - garantia de reserva orçamentária, com a indicação das 
respectivas rubricas, exceto quando se tratar de registro de 
preços, quando neste caso, deverá apenas serem indicadas 
as rubricas;
V - autorização de abertura da licitação;
VI - designação do pregoeiro e equipe de apoio;
VII - parecer jurídico;
VIII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;
IX - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, 
conforme o caso;
X - originais das propostas escritas, da documentação de ha-
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bilitação analisada e dos documentos que a instruírem, ressal-
vados os casos de pregão eletrônico, quando os documentos 
anexados pelos licitantes serão impressos pelo pregoeiro;
XI - ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de ou-
tros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas e 
lances apresentados, na ordem de classificação, da análise da 
documentação exigida para habilitação e dos recursos inter-
postos; e
XII - comprovantes da publicação do aviso do edital, do resulta-
do da licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relati-
vos à publicidade do certame, conforme o caso.
Art. 25. Os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante 
a sessão pública observarão o horário de Brasília, Distrito Fe-
deral, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema 
eletrônico e na documentação relativa ao certame.
Art. 26. As propostas que contenham a descrição do objeto, o 
valor e os documentos complementares estarão disponíveis no 
portal da transparência, após a homologação.
Art. 27. Os arquivos e os registros digitais relativos ao proces-
so licitatório permanecerão à disposição dos órgãos de contro-
le interno e externo.
Art. 28. A Secretaria de Administração poderá editar normas 
complementares ao disposto neste Regulamento e disponibili-
zar informações adicionais, em meio eletrônico.
 

ANEXO II
REGULAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA NA MODALIDADE 

DE PREGÃO PRESENCIAL

Art. 1º Pregão presencial é aquele em que a disputa pelo forne-
cimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, 
por meio de propostas de preços escritas e lances verbais.
Art. 2º Caberá ao pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, 
observado o disposto no art. 11 do anexo I, em especial:
I - o credenciamento dos interessados;
II - o recebimento dos envelopes das propostas de preços e da 
documentação de habilitação;
III - a abertura dos envelopes das propostas de preços, o seu 
exame e a classificação dos proponentes;
IV - a condução dos procedimentos relativos aos lances e à 
escolha da proposta ou do lance de menor preço, observados 
eventuais benefícios regulamentados nos termos Lei Comple-
mentar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, inclusive 
a prioridade de contratação de microempresas e empresas de 
pequeno porte sediadas local ou regionalmente, quando devi-
damente justificada no edital;
V - quando houver previsão em edital, realizar os procedimen-
tos relativos a apresentação e análise de amostras, nos termos 
do art. 10 do Anexo I;
VI - a abertura dos envelopes de documentação para fins de 
habilitação, o seu exame e verificação da conformidade com o 
edital;
VII - colher eventuais manifestações de intenções de recurso 
contra as suas decisões;
VIII - a elaboração de ata de sessão;
Art. 3º Ressalvados os procedimentos relacionados no art. 12 
do Anexo I, observar-se-á ainda que:
I - no dia, hora e local designados no edital, será realizada ses-
são pública para recebimento das propostas e da documenta-
ção de habilitação, devendo o interessado ou seu representan-
te legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, 
se for o caso, possuir os necessários poderes para formulação 
de propostas e para a prática de todos os demais atos ineren-
tes ao certame;
a) Não será admitido o credenciamento de um único represen-
tante para licitantes distintas, bem como, nenhuma licitante po-

derá credenciar mais de um representante legal para a sessão.
II - aberta a sessão, os interessados ou seus representantes 
legais entregarão ao pregoeiro, declaração dando ciência de 
que cumprem plenamente os requisitos de habilitação e, em 
envelopes separados e devidamente identificados, a proposta 
de preços e a documentação de habilitação;
III - o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo 
as propostas de preços e classificará o autor da proposta de 
menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em 
valores sucessivos e superiores em até dez por cento, relativa-
mente à de menor preço;
IV - quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas 
escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, 
o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, 
até o máximo de três, para que seus autores participem dos 
lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas 
propostas escritas;
V - em seguida, será dado início à etapa de apresentação de 
lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados 
de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes;
VI - o pregoeiro convidará individualmente os licitantes classi-
ficados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a 
partir do autor da proposta classificada de maior preço e os 
demais, em ordem decrescente de valor;
VII - a desistência, a não manifestação ou ausência de creden-
ciado, quando convocado pelo pregoeiro a apresentar lance 
verbal, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances ver-
bais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitan-
te, para efeito de ordenação das propostas; 
VIII - caso não se realize os lances verbais, será verificada a 
conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor 
estimado para a contratação;
IX - quando for o caso, estando previsto em edital, o pregoeiro 
promoverá os procedimentos relativos à análise de amostras;
X - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
propostas, e observado o disposto no inciso IX, o pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao 
objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito;
XI - sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o 
envelope contendo a documentação de habilitação do licitante 
que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias, nos termos do edital;
XII - constatado o atendimento das exigências fixadas no edi-
tal, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o 
objeto do certame, ressalvados eventuais intenções de recur-
sos que vierem a ser registradas;
XIII - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desaten-
der às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à 
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 
ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a 
ele adjudicado o objeto do certame, ou até que não restem 
mais licitantes classificados, caso em que deverá ser declarado 
frustrado o lote em que ocorrer ou o certame conforme o caso;
IX - nas situações previstas nos incisos VIII, X e XIII, o prego-
eiro poderá negociar diretamente com o proponente para que 
seja obtido preço melhor.
 

ANEXO III
REGULAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA NA MODALIDADE 

DE PREGÃO ELETRÔNICO

Art. 1º Pregão eletrônico é aquele em que a disputa pelo forne-
cimento de bens ou contratação de serviços comuns ocorre a 
distância em sessão pública, por meio de registro de propostas 
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e lances em sistema informatizado através da rede mundial de 
computadores.
§ 1º Poderão ser utilizados sistemas próprios ou outros siste-
mas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados à 
plataforma de operacionalização das modalidades de transfe-
rências voluntárias do governo federal;
§ 2º O sistema de que trata o caput será dotado de recursos de 
criptografia e de autenticação que garantam as condições de 
segurança nas etapas do certame;
§ 3º A instrução do processo licitatório na forma eletrônica po-
derá ser realizada por meio de sistema eletrônico, de modo 
que os atos e os documentos que o comporem, constantes dos 
arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos 
legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.
Art. 2º A autoridade competente do órgão ou da entidade pro-
motora da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de 
apoio e os licitantes que participarem do pregão, na forma ele-
trônica, serão previamente credenciados, perante o provedor 
do sistema eletrônico.
§ 1º O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela 
atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e in-
transferível;
§ 2º Caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade 
promotora da licitação solicitar, junto ao provedor do sistema, 
o seu credenciamento, o do pregoeiro e o dos membros da 
equipe de apoio.
Art. 3º. O pregão, na forma eletrônica, será conduzido pelo ór-
gão ou pela entidade promotora da licitação, com apoio técnico 
e operacional do provedor do sistema empregado pela Admi-
nistração.
Art. 4º Caberá ao pregoeiro, observado o disposto no art. 11 do 
Anexo I, em especial:
I - coordenar a sessão pública e o envio de lances através do 
sistema empregado;
II – realizar os procedimentos relativos a apresentação e análi-
se de amostras, quando for o caso;
III - verificar e julgar as condições de habilitação, com base nos 
documentos anexados pelos licitantes no sistema empregado;
IV – providenciar a elaboração de ata de sessão, com auxílio 
do sistema empregado, na qual, conforme o caso deverá con-
ter os seguintes registros, entre outros:
a) os licitantes participantes;
b) as propostas apresentadas;
c) os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
d) os lances ofertados, na ordem de classificação;
e) a suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;
f) a aceitabilidade da proposta de preço;
g) as ocorrências das análises de amostras, quando for o caso;
h) a habilitação;
i) a decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta 
ou na documentação;
j) os recursos interpostos, as respectivas análises e as deci-
sões; 
k) o resultado da licitação; e
l) a adjudicação.
V - fazer constar no processo físico, relativo ao processo lici-
tatório, cópia impressa de todas as documentações, inclusive 
propostas de preços, analisadas na sessão pública e laudos 
de análise de amostras, quando for o caso, memoriais de im-
pugnações e recursos apresentados, bem como respectivas 
decisões, ata de sessão e demais documentos que se fizerem 
pertinentes.
Parágrafo único. A ata da sessão pública, que se refere o inciso 
IV, será disponibilizada no portal da transparência e no sistema 
utilizado imediatamente após o seu encerramento, para acesso 
livre.

Art. 5º Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, 
na forma eletrônica:
I - credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado 
no certame;
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, 
os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessá-
rio, os documentos complementares;
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetua-
das em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas 
propostas e seus lances, inclusive os atos praticados direta-
mente ou por seu representante, excluída a responsabilidade 
do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da 
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido da 
senha, ainda que por terceiros;
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o 
processo licitatório e responsabilizar-se pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de mensagens 
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer 
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilida-
de do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso;
VI - utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para 
participar do pregão na forma eletrônica; e
VII - solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da 
senha de acesso por interesse próprio.
Art. 6º Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os li-
citantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 
concomitantemente com os documentos de habilitação exigi-
dos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e 
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública.
§ 1º A etapa de que trata o caput será encerrada com a abertu-
ra da sessão pública.
§ 2º O envio da proposta, acompanhada dos documentos de 
habilitação exigidos no edital, nos termos do disposto no caput, 
ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
§ 3º O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cum-
primento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de 
sua proposta com as exigências do edital.
§ 4º A falsidade da declaração de que trata o § 3º sujeitará o 
licitante às sanções previstas neste Regulamento.
§ 5º Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, 
até a abertura da sessão pública.
§ 6º Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 
de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, 
não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocor-
rerá somente após os procedimentos de que tratam os artigos 
17 ao 19 deste Anexo.
§ 7º Os documentos que compõem a proposta e a habilitação 
do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados 
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o en-
cerramento do envio de lances.
§ 8º Os documentos complementares à proposta e a habili-
tação, quando necessários para a confirmação daqueles exi-
gidos no edital e já apresentados, serão encaminhados pelo 
licitante melhor classificado após o encerramento do envio de 
lances, observado o prazo de que trata o § 2º do art. 17. 
Art. 7º A partir do horário previsto no edital, a sessão pública 
na internet será aberta pelo pregoeiro com a utilização de sua 
chave de acesso e senha.
§ 1º Os licitantes poderão participar da sessão pública na in-
ternet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.
§ 2º O sistema disponibilizará campo próprio para troca de 
mensagens entre o pregoeiro e os licitantes.
Art. 8º O pregoeiro verificará as propostas apresentadas e des-
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classificará aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no edital.
Parágrafo único. A desclassificação da proposta será funda-
mentada e registrada no sistema, acompanhado em tempo real 
por todos os participantes.
Art. 9º. O sistema ordenará automaticamente as propostas 
classificadas pelo pregoeiro.
Parágrafo único. Somente as propostas classificadas pelo pre-
goeiro participarão da etapa de envio de lances.
Art. 10. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à 
fase competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão 
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema ele-
trônico.
§ 1º O licitante será imediatamente informado do recebimento 
do lance e do valor consignado no registro.
§ 2º Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, obser-
vados o horário fixado para abertura da sessão pública e as 
regras estabelecidas no edital.
§ 3º O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior 
percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e re-
gistrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo 
mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lan-
ces, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários 
quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
§ 4º Não serão aceitos dois ou mais lances iguais e prevalece-
rá aquele que for recebido e registrado primeiro.
§ 5º Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, 
em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a 
identificação do licitante.
Art. 11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrô-
nico o modo de disputa aberto e fechado, quando os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital.
Art. 12. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o 
art. 11, a etapa de envio de lances da sessão pública terá dura-
ção de quinze minutos.
§ 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encami-
nhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorri-
do o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, 
a recepção de lances será automaticamente encerrada.
§ 2º Encerrado o prazo de que trata o § 1º, o sistema abrirá a 
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e 
os autores das ofertas com valores até dez por cento superio-
res àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cin-
co minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
§ 3º Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de 
que trata o § 2º, os autores dos melhores lances subsequentes, 
na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão ofe-
recer um lance final e fechado em até cinco minutos, que será 
sigiloso até o encerramento do prazo.
§ 4º Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e §3º, o siste-
ma ordenará os lances em ordem crescente de vantajosidade.
§ 5º Na ausência de lance final e fechado classificado nos ter-
mos dos § 2º e §3º, haverá o reinício da etapa fechada para 
que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de 
classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 
cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste pra-
zo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º.
§ 6º Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa 
de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, 
o pregoeiro poderá auxiliado pela equipe de apoio, mediante 
justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do 
disposto no § 5º.
Art. 13. Na hipótese de o sistema eletrônico desconectar para 
o pregoeiro no decorrer da etapa de envio de lances da sessão 
pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances con-

tinuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
Art. 14. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o 
pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão 
pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e 
quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação.
Art. 15. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação 
dos eventuais benefícios regulamentados nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º 
da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à 
primeira hipótese
Art. 16. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos 
do art. 15, caso não haja envio de lances após o início da fase 
competitiva.
Parágrafo único. Na hipótese de persistir o empate, a proposta 
vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as pro-
postas empatadas. 
Art. 17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pú-
blica, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 
contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a nego-
ciação em condições diferentes das previstas no edital.
§ 1º A negociação será realizada por meio do sistema e poderá 
ser acompanhada pelos demais licitantes.
§ 2º O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, 
no mínimo, duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no 
sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos docu-
mentos complementares, adequada ao último lance ofertado 
após a negociação de que trata o caput.
Art. 18. Quando houver previsão em edital, o pregoeiro deverá 
realizar os procedimentos relativos a apresentação e análise 
de amostras, nos termos do art. 10 do Anexo I.
Art. 19. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 
17, e observado o art. 18, o pregoeiro examinará a proposta 
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 
à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 
para contratação no edital, observado o disposto no inciso VII 
do art. 9º do Anexo I, e no § 8º do art. 6º deste Anexo, e verifi-
cará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, 
observado o disposto no art. 16 do Anexo I.
Art. 20. A habilitação dos licitantes será verificada por meio da 
documentação anexada para este fim no sistema empregado 
para realização da sessão pública.
§ 1º Na hipótese de necessidade de envio de documentos 
complementares após o julgamento da proposta, os documen-
tos deverão ser apresentados em formato digital, via sistema, 
no prazo definido no edital, após solicitação do pregoeiro no 
sistema eletrônico, observado o prazo disposto no § 2º do art. 
17 deste Anexo.
§ 2º Na hipótese de a proposta vencedora não for aceitável 
ou o licitante não atender às exigências para habilitação, o 
pregoeiro examinará a proposta subsequente e assim suces-
sivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma 
proposta que atenda ao edital.
§ 3º Na hipótese de contratação de serviços comuns em que a 
legislação ou o edital exija apresentação de planilha de compo-
sição de preços, esta deverá ser encaminhada exclusivamente 
via sistema, no prazo fixado no edital, com os respectivos valo-
res readequados ao lance vencedor, quando for o caso.
§ 4º Constatado o atendimento às exigências estabelecidas no 
edital, o licitante será declarado vencedor.
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DECRETO Nº 8090/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Maria de Fátima Men-
des, nomeada pelo Decreto nº 29/1991, no cargo de Professor 
5ª a 8ª séries, matrícula nº 46922, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, a partir de 08 de julho de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a partir de 08 de julho de 2020.

Guarapuava, 22 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8092/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Leticia Larson Pereira, 
nomeada pelo Decreto nº 2692/2012, no cargo de Professor 
(a), matrícula nº 16198-5, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, a partir de 21 de maio de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 21 de maio de 2020.

Guarapuava, 24 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8093/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA
 
Art. 1º Nomear a senhora Danielle Rosa e Souza, inscrita no 
CPF/MF nº 765.717.699-72, para exercer o cargo em Comis-
são de Assessor A2, junto a Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir de 23 de julho de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 23 de julho de 2020.
 
Guarapuava, 27 de julho de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 440/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal 
nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade aos servidores:
I -Luciano da Luz, matrícula n.º 17.362/2, Motorista Veículos 
Leves, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
II -Emerson Roberto Wendler, matrícula n.º 10.123/0, Motorista 
Veículos Leves, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.

Guarapuava, 27 de Julho de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS
PREGÃOPRESENCIAL Nº 28/2020

Processo Nº46/2020
HOMOLOGAÇÃO

O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos do Muni-
cípio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas, através do Decreto nº 7062/2018, de 07 de Dezembro 
de 2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações 
pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, e ainda pa-
recer jurídico nº 571/2020, HOMOLOGA o resultado do proces-
so licitatório em epígrafe:

ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
PATAS DE OURO COMERCIO 
DE PRODUTOS VETERINA-
RIOS LTDA

1 e 3. R$ 169.450,00

FRUSTADO 2 e 4. -
Guarapuava, 24 de julho de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 74/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 202/2020
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PLACA 
AUTOMOTIVAS, ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 7062/2018, de 7 de dezembro de 2018, 
e com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, 
e alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria 
Geral do Município,de n.º 562/2020 e Autorização da Diretora 
de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para a Con-
tratação da empresa:
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ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
AUTO PLACAS  GUARA-
PUAVA LTDA

11.248.246/0001-
01

R$ 560,00

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 24 de Julho de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 53/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO DAS 
ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS AÇÕES DE COM-
BATE À COVID-19.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 106/2020.
CONTRATADA: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO 
DE ALIMENTOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 138.000,00 (Cento e trinta e oito mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 01/07/2020 – ABIMAEL DE LIMA VA-
LENTIM – Diretor de Departamento de Licitações e Formaliza-
ção de Contratos.
EXTRATO DE ATA
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 54/2020 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE BRIQUETES PARA A CALDEIRA DA PISCINA DO 
CENTRO MUNICIPAL DE ATIVIDADES AQUÁTICAS (AQUA-
CENTRO). SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RE-
CREAÇÃO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 114/2020.
CONTRATADA: FABRICA E COMERCIO DE MOVEIS ARAU-
NA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 100.000,00 (Cem mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 08/07/2020 – 
Abimael de Lima Valentim – Diretor de Departamento de 

Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 342/2016
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 93/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: J.C. DA CRUZ & CIA LTDA. 
OBJETO- Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do 
contrato em epigrafe, a execução por mais 210 dias letivos, e o 
período de vigência de 12/07/2020 a 12/07/2021, com fulcro no 
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 343/2016
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 93/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: DAMAZIO & CIA LTDA.
OBJETO - Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do 
contrato em epigrafe, a execução por mais 210 dias letivos, e o 
período de vigência de 12/07/2020 a 12/07/2021, com fulcro no 

artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 344/2016
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 93/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: ELOY TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 
– ME.
OBJETO- Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do 
contrato em epigrafe, a execução por mais 210 dias letivos, e o 
período de vigência de 12/07/2020 a 12/07/2021, com fulcro no 
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020 – ABIMAEL DE LIMA VA-
LENTIM – Diretor de Licitações e Contratos.
EXTRATO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 345/2016
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 93/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: PEDRO DE LARA ME.
OBJETO- Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do 
contrato em epigrafe, a execução por mais 210 dias letivos, e o 
período de vigência de 12/07/2020 a 12/07/2021, com fulcro no 
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 346/2016
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 93/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: M. R. Z. TRANSPORTES EIRELI – ME.
OBJETO- Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do 
contrato em epigrafe, a execução por mais 210 dias letivos, e o 
período de vigência de 12/07/2020 a 12/07/2021, com fulcro no 
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020 –
 ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 362/2016
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 93/2016

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.  
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: WANDERLEI GERALDO BAHLS CHAGAS – 
ME.
OBJETO- Fica prorrogado o prazo de execução e vigência do 
contrato em epigrafe, a execução por mais 210 dias letivos, e o 
período de vigência de 12/07/2020 a 12/07/2021, com fulcro no 
artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/07/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –  Diretor de Licitações e 

Contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Ad-
ministrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Saúde, 
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devidamente autorizado, torna público que fará realizar a Lici-
tação abaixo:
PROCESSO Nº: 200/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISI-
ÇÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal nº 
1.168/2006, e Lei Complementar nº 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h45 do 
dia 10/08/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00min 
do dia 10/08/2020.
PREGOEIRA: ADELINE RAMOS.
INFORMAÇÕES: Departamento Administrativo e Financeiro, 
localizado no 1º andar do Prédio da Secretaria Municipal de 
Saúde, à Avenida das Dálias, nº 200, bairro Trianon, em Guara-
puava, Estado do Paraná. Telefone (42)3621-3713, de segun-
da a sexta-feira, das 13h às 17h00m.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 23 de julho de 2020.
PUBLIQUE-SE.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2019
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO Nº 339/2019
ANULAÇÃO
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da 
Secretaria de Saúde do Município de Guarapuava, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas, através do Decreto nº 
6.767/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais legisla-
ções pertinentes,
Considerando as incongruências referente a numeração e mo-
dalidade no momento da publicação do presente processo,
Considerando o Parecer nº 023/2020, emitido pela Assessoria 
Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde,
E considerando ainda, a verificação de condições de interesse 
público e conveniência da Administração Pública,
ANULA a FASE EXTERNA do processo de contratação referen-
te ao edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 184/2019, que 
tem por objeto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO ÂMBITO 
DA EMENDA PARLAMENTAR nº 09121.814000/1140-06 MI-
NISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME PORTARIA nº 2.627/2014.
Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para o exercício 
do Contraditório e da Ampla Defesa, em conformidade com o 
artigo 49, parágrafo 3º, e artigo 109, inciso I, alínea “c” da Lei 
Federal nº 8.666/93.
PUBLIQUE-SE.
Guarapuava, 22 de julho de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro

 Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO RECURSOS FEDERAIS

O Município de Guarapuava-PR, em atendimento a Portaria 
Interministerial nº. 424 de 30 de Dezembro de 2016. Notifica a 
comunidade, Partidos Políticos, Sindicatos de Trabalhadores, 

Entidades Empresariais e, demais interessados, da liberação 
do recurso proveniente de convênio com o Governo Federal, in-
formado pela Caixa Econômica Federal na data de 27/07/2020, 
conforme segue:
Nº do Convênio Objeto Valor Liberado
889463/2019 Recape do pavi-

mento asfáltico 
em via urbana 
no município de 
Guarapuava-PR.

R$ 57.300,00

Guarapuava, 27 de julho de 2020. 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E INOVAÇÃO

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob o nº. 76.178.037/0001-76, com 
sede na Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, Guarapuava, 
RESOLVE TORNAR PÚBLICO O EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS, INS-
TITUIÇÕES FINANCEIRAS OU COOPERATIVAS ESPECIALI-
ZADAS NA OPERAÇÃO DE CRÉDITO, para disponibilização 
de créditos conforme previsto no Programa Fomenta Guarapu-
ava, instituído pela Lei Municipal nº 3088/2020 e no Decreto nº 
8084/2020,

1 –  PERÍODO DE CRENDENCIAMENTO - As Empresas, Ins-
tituições Financeiras ou Cooperativas especializadas na opera-
ção de crédito, interessadas deverão manifestar interesse, por 
meio de oficio, acompanhado de declaração de ciência e cum-
primento dos termos dispostos na Lei Municipal nº 3088/2020 e 
no Decreto nº 3085/2020 mediante encaminhamento de e-mail 
no endereço empreendedor.guarapuava@gmail.com,  até o 
dia 31/07/2020.

2 - OBRIGAÇÕES DAS CREDENCIADAS – As credenciadas  
ficarão obrigadas a cumprir ao disposto na Lei Municipal nº 
3088/2020  e no Decreto nº 8085/2020 e assinar o contrato de 
credenciamento conforme disposto no Anexo Único, sob pena 
de descredenciamento imediato. 

3 - OBRIGAÇÕES DO MUNCÍPIO – O Município se compro-
mete na realização do pagamento dos juros subsidiados, con-
forme a operação de crédito realizadas pelos tomadores, des-
de que as parcelas estejam em dia.
3.1 - Não será responsabilidade do Município o pagamento de 
juros não subsidiados e contratados por parte do Tomador do 
Crédito e não haverá subsídio em caso de parcelas ou contra-
tos inadimplentes.  
  
4 – ANÁLISE DAS PROPOSTAS: Todas as propostas serão 
devidamente credenciadas desde que estejam acompanhadas 
da declaração de ciência e cumprimento dos termos previstos 
na Lei Municipal nº 3088/2020 e no Decreto nº 8085/2020;

5 – A ESCOLHA DA FORMALIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO 
TOMADOR: A formalização das contratações por parte do to-
mador será de inteira responsabilidade deste, não havendo 
interferência do Município na realização da escolha entre as 
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credenciadas. 
5.1 – Fica plenamente vedado a inclusão de seguros ou outros 
produtos nas operações de créditos formalizadas nos termos 
da Lei Municipal 3088/2020 e do Decreto Municipal 8085/2020.

6 – PRAZO DE CREDENCIAMENTO: As credenciadas pode-
rão operar na oferta do crédito no período de 12 (doze) meses 
ou até a finalização dos recursos financeiros previstos na Lei 
Municipal nº 3088/2020, podendo ser prorrogado uma vez por 
igual período, mediante manifestação do Município. 
6.1 - A rescisão do credenciamento não poderá resultar em 
qualquer prejuízo para o Município.

Guarapuava, 24 de julho de 2020.

Sandro Abdanur
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação

ANEXO ÚNICO

MINUTA CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, pes-
soa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 
nº 76.178.037/0001-76, com sede à Rua Brigadeiro Rocha, nº 
2777, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Cesar 
Augusto Carollo Silvestre Filho, a seguir denominado CREDEN-
CIANTE e, do outro lado a empresa EMPRESA..................., 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.000.000/0000-00, com sede e 
foro, na Rua ............., nº , Bairro, CEP 00.000-000, Cidade-Es-
tado, neste ato representado pelo Sr(a) ..........., brasileiro(a), 
domiciliado na Rua ......, nº....,  Bairro, Cidade - Estado, 
inscrito(a) no CPF sob o nº 000.000.000-00 e portador da Cé-
dula de Identidade RG nº 0.000.000-0, a seguir denominada 
CREDENCIADA, têm entre si justo e acordado o constante 
nas cláusulas a seguir enumeradas, obedecidas as regras e 
legislação em vigor, em especial disposto na Lei Municipal nº 
3088/2020, em estrita observância às especificações indicadas 
no  Edital de Chamamento Público nº 001/2020.

CONSIDERANDO:
I - Os interesses comuns dos PARTÍCIPES no apoio aos mi-
croempreendedores e microempresas estabelecidas no Muni-
cípio de Guarapuava conforme definido na Lei Complementar 
nº 163, de 29 de outubro de 2013. 
II - Que, por meio da Lei Municipal Nº 3088, de 19 de junho de 
2020, o MUNICÍPIO instituiu o Programa Fomenta Guarapua-
va; 
III - Que o Programa tem por objetivo apoiar financeiramente os 
empreendedores formais e informais na situação de emergên-
cia decorrente do coronavírus e da pandemia instalada, crian-
do linha de crédito com juros reduzidos.

Resolvem celebrar este CREDENCIAMENTO, mediante as 
cláusulas e as condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente credenciamento entre o Município de 
Guarapuava e a EMPRESA............, visando a conjugação de 
esforços para a implementação de medidas a serem opera-
cionalizadas através do Programa Fomenta Guarapuava, para 
apoio aos Empreendimentos Informais e Micro Empreendedo-
res Individuais – MEI e Micro Empresas, - instaladas no Muni-
cípio de Guarapuava.

Parágrafo Único. O presente Credenciamento se insere nas 
medidas emergenciais com a finalidade de mitigar os graves 
impactos socioeconômicos gerados pela pandemia global do 
COVID-19 à dinâmica econômica do Paraná e do município de 
Guarapuava, por meio de oferta de linha de crédito de capital 
de giro com equalização total ou parcial de taxas de juros, no 
caso o programa Fomenta Guarapuava, para apoio aos Em-
preendimentos Informais e Micro Empreendedores Individuais 
– MEI e Micro Empresas, - instaladas no Município de Guara-
puava.

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDEN-
CIADA
I - Operacionalizar o cadastro e seleção dos interessados em 
obter crédito no Programa Fomenta Guarapuava;
II - Equacionar os contratados selecionados ao que dispõe o 
Programa;
III - Responsabilizar-se integralmente pela contratação, libera-
ção, acompanhamento e cobrança dos empréstimos nos ter-
mos da linha de crédito Programa Fomenta Guarapuava;
IV - Informar mensalmente a relação dos empréstimos com o 
valor dos juros equalizados a serem pagos à Credenciada, a 
teor do que consta na Lei municipal nº 3088, de 19 de junho 
de 2020 e no Decreto nº 8085, de 20 de julho de 2020, e suas 
alterações posteriores;
V - Aplicar a equalização de juros exclusivamente em emprés-
timos concedidos com os recursos do Programa de Fomenta 
Guarapuava;
VI - Conceder, nas prestações pagas em dia em empréstimos 
firmados no âmbito deste convênio, a equalização da taxa de 
juros a serem subvencionados pelo CREDENCIANTE, corres-
pondentes até 6 (seis pontos percentuais) ao ano, até o limite 
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais de reais) 
sendo que para o ano de 2020 o valor é de até 750.000,00 (se-
tecentos e cinqüenta mil reais), sendo o recursos divido entre 
todas as eventuais credenciadas;
VII - Repassar a CREDENCIANTE em meio digital, relatório 
mensal até o dia 5 (cinco) do mês, com as informações sobre 
o montante de juros a ser equalizado semestralmente e até o 
final dos contratos de empréstimo firmado pelos beneficiários 
descritos no artigo 2º do Decreto nº 8085, de 20 de julho de 
2020, possibilitando a identificação dos beneficiários e a ve-
rificação da adequação das operações contratadas ao objeto 
deste convênio;
VIII - Fica a CRENDECIADA autorizada a firmar operações de 
crédito que resultem a um montante a ser equalizado até o 
limite de recursos orçamentários e financeiros previsto na Lei 
Municipal nº 3088/2020, o qual será dividido entre as creden-
ciadas.

CLAÚSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDEN-
CIANTE
I - Caberá ao CREDENCIANTE a divulgação e o apoio logístico 
para realização do cadastro dos interessados no município de 
Guarapuava, na forma da cláusula primeira e parágrafo único 
deste credenciamento;
II - Colaborar com a organização dos contratos selecionados 
dentro do Programa Fomenta Guarapuava para acompanha-
mento;
III - Disponibilizar dotação orçamentária correspondente aos 
valores devidos a título de juros remuneratórios equalizados, 
a teor do que consta na Lei municipal nº 3088, de 19 de julho 
de 2020 e o Decreto nº 8085, de 20 de julho de 2020, e suas 
alterações posteriores;
IV - Repassar semestralmente os valores correspondentes ao 
valor dos juros subsidiados das operações de credito, das par-
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celas pagas em dia, de que trata a Lei municipal nº 3088, de 20 
de junho de 2020 e o Decreto nº 8085, de 20 de julho de 2020, 
e suas alterações posteriores, até o 5º dia útil do mês subse-
quente ao completar o semestre, mediante o envio da relação 
de beneficiários adimplentes, a ser depositado diretamente na 
conta corrente nº xxxxx, Banco xxxxx, Agência xxxxx de titula-
ridade de xxxxxx;
V - Realizar o acompanhamento do adimplemento de parcelas 
do crédito concedido;
VI - Fiscalizar o devido cumprimento do objeto deste convênio;
VII - Notificar a CREDENCIADA, caso sejam constatadas 
eventuais irregularidades ou falhas na execução do objeto des-
te credenciamento;
VIII - Manter o pagamento das equalizações das operações de 
crédito firmadas no âmbito deste convênio até o final de suas 
respectivas vigências, na forma descrita no inciso VII da cláu-
sula segunda;
IX - Manter o valor das equalizações de juros devidas, até o 
final dos contratos dos beneficiários, conforme inciso VII da 
cláusula segunda.
X – comunicar mensalmente o saldo disponível para fazer fren-
te as equalizações de juros no âmbito deste credenciamento.

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR 
Os valores para execução do objeto estão estimados em até 
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), sendo que 
para o ano de 2020 o valor é de até R$750.000,00 (setecentos 
e cinqüenta mil reais) que correspondem ao valor dos juros 
subsidiados de 6 (seis) pontos percentuais ao ano, das ope-
rações de crédito realizadas no âmbito do Programa Fomenta 
Guarapuava, a teor da lei municipal nº 3088, de 20 de junho 
de 2020 e o Decreto nº 8085, de 20 de julho de 2020, e suas 
alterações posteriores.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E REPASSE DE RE-
CURSOS
O pagamento referente ao valor das equalizações de juros das 
operações de crédito, das parcelas pagas em dia pelos benefi-
ciários, será repassado pela CREDENCIANTE, semestralmen-
te, até o 5º dia útil do mês subsequente ao semestre, median-
te ao envio pela CREDENCIADA da relação dos beneficiários 
adimplentes. 
Parágrafo único. O presente credenciamento não prevê qual-
quer forma de remuneração entre os partícipes, por se tratar o 
mencionado repasse de valores do pagamento da equalização 
da taxa de juros dos beneficiários das operações de créditos 
firmadas de acordo com o objeto.

CLAUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para a execução do presente convênio o Município de Guara-
puava disponibilizará recursos até o limite de R$ 1.500.000,00 
(um milhão e quinhentos mil reais), sendo para o ano de 2020 o 
valor é de até R$750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais) 
de acordo com a Lei municipal nº 3088, de 20 de junho de 2020 
e o Decreto nº 8.085, de 20 de julho de 2020, e suas alterações 
posteriores.

CLAUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES
O inadimplemento, total ou parcial, de qualquer das obrigações 
assumidas pelas partes sujeitará a aplicação de multa de 2% 
(dois por cento) sobre o valor semestral da equalização devida 
pela CREDENCIANTE, e ainda às penalidades consignadas 
na legislação em vigor. 
Parágrafo primeiro. A  CREDENCIANTE não se responsabiliza 
em nenhuma hipótese pelo inadimplemento de parcelas devi-
das pelo beneficiário, nem mesmo se obriga como garantidor 

por suas obrigações financeiras.
Parágrafo segundo. Cabe a CREDENCIADA a adoção das me-
didas administrativas e legais para a cobrança das prestações 
inadimplidas pelos beneficiários.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-
VÊNIO
A vigência do presente convênio será de 12 (doze) meses 
contados a partir da data de assinatura, ou até finalização dos 
recursos financeiros disponíveis, podendo ser prorrogado, me-
diante termo aditivo, por iguais períodos, nas mesmas condi-
ções, se houver interesse das partes.
Parágrafo único. As obrigações de equalizações de juros a se-
rem pagas pela CREDENCIANTE mantém-se vigentes até o 
vencimento final dos empréstimos contratados pelos benefici-
ários.    

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos e o que se tornar controvertido em face das 
presentes cláusulas, serão resolvidos administrativamente en-
tre as partes, de acordo com a legislação pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DENÚNCIA
Faculta-se a qualquer uma das partes, a seu exclusivo crité-
rio, denunciar ou findar o presente convênio, desde que mani-
festada esta intenção mediante comunicação e/ou notificação 
extrajudicial escrita de uma parte à outra, com antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a obrigação do CRE-
DENCIANTE ser mantida em relação às equalizações de juros 
contratadas ainda não honradas pelos beneficiários, mantendo 
recursos financeiros previsto na Lei Municipal nº 3088/2020.

CLÁSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO SIGILO
Os partícipes comprometem-se a preservar o sigilo das infor-
mações protegidas pela Lei Complementar nº 105/2001. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS GESTORES 
O CREDENCIANTE nomeia para gestor deste convênio a 
Sr.(a) xxxxxxxxx, inscrito(a) no CPF sob nº. 000.000.000-00, 
residente e domiciliado(a) na Cidade de Guarapuava/PR, e 
para fiscalização, o Sr. xxxxxxxx, inscrito(a) no CPF sob nº.  
000.000.000-00, residente e domiciliado(a) na Cidade Guara-
puava/PR.
A CREDENCIADA nomeia como gestor deste convênio 
o(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob nº. 
000.000.000-00, residente e domiciliado(a) na Cidade de 
Cidade/Estado, e para fiscalização, o(a) Sr.(a) 
XXXXXXXXXXXX, inscrito(a) no CPF sob nº.  000.000.000-00, 
residente e domiciliado(a) na Cidade de Cidade/Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
Os partícipes ficam obrigados a responder pelo cumprimento 
deste termo, perante o Foro da Comarca de Guarapuava, Es-
tado do Paraná

Por estarem justas e acordadas, firmam as partes este instru-
mento, em 2 (duas) vias de igual teor, a fim de que produza 
seus efeitos legais.

Guarapuava / , de  XXXXX de 2020.

_______________________________
Cesar Augusto Carollo Silvestre Filho

Prefeito Municipal

_____________________________



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1418 a 24 de julho, Veiculação 27/07/2020 Ano XXVI - Nº 1891 Boletim Oficial do Município -  14

Sandro Abdanur
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação

_____________________________
Empresa

Representado por xxxx

_____________________________
Testemunha 1

_____________________________
Testemunha 2

FUNDAÇÃO PROTEGER
AVISO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 15/2020
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – 
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devi-
damente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
TIPO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N. º 15/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO: N. º 203/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE VI-
DROS COM INSTALAÇÃO PELO PERIODO DE 12 MESES. 
RECURSOS ORDINARIOS LIVRES.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. º 10.520/2002 Lei Federal n. 
º 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais n. º 1.168/2006 e 6.320/2017.
DATA: 10/08/2020
RECEBIMENTO DO CREDENCIAMENTO E PROPOSTAS: 
Das 13h45min até às 13h59min.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: 14h00min
LOCAL: Departamento de Compras e Licitações, localizado na 
Sede Administrativa da Fundação Proteger, à Rua Barão do 
Rio Branco, n. º 1393, Bairro Batel, em Guarapuava, Estado 
do Paraná.
PREGOEIRA: Karolini Tokarski 
 
SOLICITAÇÃO DE EDITAL: Departamento de Compras e Li-
citações, situado à Rua Barão do Rio Branco, 1393, Bairro 
Centro, CEP: 85015-300 – Guarapuava/PR telefone (42) 3622-
7204, atendimento de segunda a sexta feira das 8h00min às 
11h00min e das 13h00min às 18h00min, o fornecimento será 
em mídia para gravação de cd (CD/Pendrive) ou por meio ele-
trônico licita.proteger@guarapuava.pr.gov.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília – DF. 
Guarapuava, 24 de julho de 2020.                                                               

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente

EXTRATO DE ATA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 09/2020

OBJETO: Registro de preço para a eventual contratação de 
empresa para o fornecimento de pneus novos e a prestação de 
serviços de balanceamento e alinhamento pelo período de 12 
meses. Recursos Ordinários Livres. 
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância – Fundação Proteger.
ATA N.º: 24/2020

CONTRATADA: BARATÃO PNEUS EIRELI
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 2.503,60 (dois mil quinhen-
tos e três reais e sessenta centavos). 
ATA N.º: 25/2020
CONTRATADA: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA EPP 
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 3.040,00 (três mil e quaren-
ta reais).
VIGÊNCIA: 06/07/2020
GESTOR DA ATA: Lucimari dos Santos
FISCAL DA ATA: Josiane A. Nibichiniak
DATA ASSINATURA: 16/07/2020 – 

Antonio Carlos Martini Mino

SURG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2020
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 22/2020
DATA: 17/08/2020                                
HORÁRIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para contratação de serviços de 
elétrica, mecânica e retífica de motores, incluindo o forneci-
mento de peças genuínas/originais e paralelas para a frota de 
veículos pesados utilização pela SURG.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da SURG, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: ASERVIS - com en-
dereço na Rua Perimentral Norte, s/n, morro alto, Guarapuava-
-Pr., próximo ao departamento de coleta de lixos da SURG.
INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - e-mail: juridi-
co@surg.com.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações, 
em Licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 24 de julho de 2020. 
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER (a) - Diretor Ad-

ministrativo da SURG.
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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