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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 29 de março de 2018
Veiculação: 29 de março de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1316

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

LEI Nº 2797/2018

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEIS

Autoriza o Executivo Municipal a alterar o Perímetro da Área 
Urbana do DISTRITO SEDE DE GUARAPUAVA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar o Períme-
tro da Área Urbana do DISTRITO SEDE DE GUARAPUAVA, 
passando a ser descrito com os seguintes limites e confron-
tações: Partindo do Ponto P1, de coordenadas E=456.884,51 
m e N=7.197.400,88 m, localizado no vértice formado entre o 
limite SE da Faixa de Domínio da Rodovia BR-277 e uma li-
nha paralela ao eixo da Rua XV de Novembro, a 115,00 metros 
a SE do mesmo e segue por esta linha, na distância total de 
2.550,00 metros, até encontrar o Ponto P2, de coordenadas 
E=456.816,17 m N=7.194.909,39 m; segue por um caminho, 
em direção à Rua XV de Novembro, até encontrar o alinha-
mento predial SE da Rua Cláudio Coutinho, segue por este, 
numa distância de 546,00 metros até encontrar a Estrada Mu-
nicipal que se dirige ao Rio das Mortes, no Ponto P3, de co-
ordenadas E=456.531,96 m e N=7.194.436,70 m; segue pela 
estrada que se dirige ao Rio das Mortes numa distância de 
130,00 metros, até encontrar a Estrada Municipal que se di-
rige ao Rio das Mortes/Membeque, seguindo por esta numa 
distância de 677,00 metros; segue na distância 90,76 metros 
e azimute 280º 43'39”; deflete à direita na distância de 518,00 
metros e azimute 310º 25'12", até encontrar o Ponto P4, de 
coordenadas E=456.385,10 m e N=7.194.312,54 m, no alinha-
mento predial SE da Rua Cláudio Coutinho; segue por este, 
numa distância de 318,00 metros, até encontrar o Ponto P5, de 
coordenadas E=456.148,88 m e N=7.194.100,46 m; deflete à 
esquerda, deixando o alinhamento predial da Rua Cláudio Cou-
tinho e segue na distância de 548,57 metros e azimute 183º 00’ 
07”, até encontrar o Ponto P6, de coordenadas E=456.120,15 
m e N=7.193.552,64 m, localizado junto a uma nascente do 
Arroio do Membeque; segue por este, em sua margem direi-
ta, sentido jusante, até encontrar o Ponto P7, de coordenadas 
E=456.045,90 m e N=7.193.105,47 m, localizado no prolonga-
mento do alinhamento predial SE da Rua das Guabirobeiras; 
segue, por este na distância de 402,97 metros e azimute 230º 
46’ 39”, até encontrar uma das áreas institucionais do Lotea-
mento Araucária II; segue confrontando com esta, na distância 
de 30,00 metros, até encontrar o Ponto P8, de coordenadas 
E=455.752,40 m e N=7.192.827,19 m; segue na distância de 
882,44 metros e azimute 175º 33’ 40”, até encontrar o prolon-
gamento do alinhamento predial NE
da Rua Tóquio; segue, por este, até encontrar o Ponto P9, de 
coordenadas E=455.930,78 m e N=7.191.711,35 m, localizado 
no prolongamento do alinhamento predial da Avenida Wilson 
Luiz S. Martins; segue, confrontando com a Colônia Agrícola 
em vários alinhamentos, até encontrar o Ponto P10, de coorde-

nadas E=455.167,11 m e N=7.190.782,29 m, junto à Rua Ra-
quel de Queiroz; segue pelo prolongamento da Rua Raquel de 
Queiroz, pela Estrada Municipal da Colônia Agrícola Municipal, 
numa distância de 980,00metros, até encontrar o Ponto P11, 
de coordenadas E=454.955,13 m e N=7.189.902,62 m; segue 
na distância 75,00 metros e azimute 345º54'25"; deflete à direi-
ta e segue na distância de 435,70 metros e azimute 353º46'36" 
até encontrar novamente o limite da Colônia Agrícola Munici-
pal, no Ponto P12, de coordenadas E=454.889,64 m e 
N=7.190.408,49 m; segue confrontando com esta até o prolon-
gamento do alinhamento predial SO da Rua Brigadeiro Rocha; 
segue; por uma linha paralela ao alinhamento predial da Aveni-
da Vereador Rubem Siqueira Ribas, a 150,00 metros do mes-
mo, numa distância de 798,00 metros até encontrar o Ponto 
P13, de coordenadas E=454.093,17 m e N=7.190.099,80 m, na 
divisa do Lote 24 da Colônia Agrícola Municipal; deflete à es-
querda e segue na distância de 246,21 metros e azimute 173º 
11’ 37”; deflete à direita e segue na distância de 187,78 metros 
e azimute 253º 44’ 35”; deflete à esquerda e segue na distância 
de 91,72 metros e azimute 174º 39’ 00”; deflete à direita e se-
gue na distância de 128,27 metros e azimute 254º 05’ 19”; de-
flete à direita e segue na distância de 188,87 metros e azimute 
354º 11’ 11” , até encontrar novamente a linha paralela ao ali-
nhamento predial da Avenida Vereador Rubem Siqueira Ribas, 
a 150,00 metros do mesmo, no Ponto P14, de coordenadas 
E=453.808,14 m e N=7.189.864,17 m; segue numa distância 
total de 1.902,38 metros, até encontrar uma estrada da mesma 
Colônia Agrícola; segue, pela estrada até encontrar o Ponto 
P15, de coordenadas E=453.277,21 m e N=7.188.205,05 m, 
localizado no eixo da Avenida Vereador Rubem Siqueira Ribas; 
segue, por este, até encontrar o Ponto P16, de coordenadas 
E=452.744,71 m e N=7.187.676,10 m, localizado no eixo da 
Ferrovia; segue, por este, sentido Curitiba, até encontrar o 
Ponto P17, de coordenadas E=452.887,97 m e N=7.187.795,18 
m, junto a uma nascente; segue, por este corpo d’água, sentido 
jusante, até encontrar novamente, o eixo da Ferrovia, no Ponto 
P18, de coordenadas N=453.354,63 m e N=7.187.510,18 m; 
novamente, segue por este, em direção a Curitiba, até encon-
trar o Ponto P19, de coordenadas E=454.035,41 m e 
N=7.186.792,61 m, junto a uma linha paralela ao alinhamento 
predial da estrada que cruza a Ferrovia em direção à Colônia 
Agrícola, a 100,00 metros do mesmo; segue, por esta linha, na 
distância de 453,18 metros, até encontrar o Ponto P20 de coor-
denadas E=454.488,54 m e N=7.186.785,88 m, localizado jun-
to à margem direita do Rio das Pedras, aproximadamente no 
encontro das águas deste Rio, com o de nome Bananas, en-
contro este onde nasce o Rio Jordão; segue pela margem direi-
ta deste, sentido jusante, até encontrar o Ponto P21, de coor-
denadas E=453.888,10 m e N=7.185.940,16 m, junto a um 
arroio; segue por este, em sua margem esquerda, sentido 
montante, até sua nascente; deste ponto, segue na distância 
de 512,42 metros e azimute 306º 30’ 34”, até encontrar uma li-
nha paralela ao eixo da Avenida Vereador Rubem Siqueira Ri-
bas, a 103.50 metros do mesmo; segue, por esta linha, até 
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encontrar novamente o eixo da Ferrovia, no Ponto P22, de co-
ordenadas E=452.642,31 m e N=7.187.635,90m; segue por 
este, sentido Cascavel, em vários alinhamentos e curvas, na 
distância total de 2.703,39 metros, até encontrar o Ponto P23, 
de coordenadas E=451.130,52 m e N=7.187.781,50 m, no vér-
tice formado com o prolongamento do alinhamento predial SE 
da Rua Bento José da Silva, do Loteamento denominado São 
Pedro; segue, na distância de 264,76 metros e azimute 217º 
59’ 45”, até encontrar este último loteamento e segue contor-
nando-o, na distância de 239,28 metros, 184,34 metros e 
216,01 metros e azimutes 126º 56’ 54”, 215º 40’ 08” e 307º 17’ 
48”, respectivamente; segue, na distância de 238,69 metros e 
azimute 218º 49’ 44”, até encontrar o Loteamento denominado 
Vila Mansueto; segue contornando este Loteamento, nas dis-
tâncias de 88,00 metros, de 100,00 metros, 244,68 metros e 
389,10 metros e azimutes 218º 49’ 44”, 308º 49' 44", 234º 32' 
21" e 321º 13' 22", respectivamente, cruzando a Rodovia PR-
170, até encontrar o Ponto P24, de coordenadas E=450.153,71 
m e N=7.187.379,74 m, localizado no limite NO da Faixa de 
Domínio da mesma; segue pelo limite desta faixa de domínio, 
sentido Pinhão - Guarapuava, na distância total de 1.066,28 
metros, até encontrar o Ponto P25, de coordenadas 
E=450.556,37 m e N=7.188.193,26 m, junto ao Arroio Esperan-
ça e Loteamentos denominados Vila Operária e Dona Ana; se-
gue, pela margem direita deste arroio, sentido jusante, até en-
contrar o Rio Cascavel; segue, pela margem esquerda deste, 
sentido montante, até encontrar outro Arroio; segue, pela mar-
gem esquerda deste, sentido montante, até encontrar um pe-
queno afluente, com o qual passa a seguir, até encontrar o 
Ponto P26, de coordenadas E=446.797,34 m e N=7.190.873,89 
m, junto à uma linha paralela ao eixo da Rodovia BR-277, a 
335,00 metros do mesmo; segue, por esta linha, sentido Cas-
cavel, até encontrar a Rodovia GA-121, no Ponto P27, de coor-
denadas E=442.393,29 m e N=7.188.319,23 m; segue, na dis-
tância de 1.668,12 metros e azimute 311º 08’ 02”, cruzando a 
Rodovia BR-277, até encontrar novamente o eixo da Ferrovia, 
chegando ao Ponto P28, de coordenadas E=441.136,91 m e 
N=7.189.416,55 m; segue pelo eixo desta ferrovia, sentido 
Curitiba, em vários alinhamentos e curvas, na distância total de 
4.132,87 metros, até encontrar o Ponto P29, de coordenadas 
E=444.938,08 m e N=7.190.503,79 m; segue, em direção à 
Rodovia BR-277, nas distâncias de 188,46 metros e 52,81 me-
tros e azimutes 132º 01' 58" e 132º 20' 14", respectivamente, 
até encontrar o limite da Faixa de Domínio, a 35,00 metros de 
seu eixo; segue por este limite, sentido Curitiba, na distância 
de 568,81 metros; segue em direção ao eixo da Ferrovia, na 
distância de 275,53 metros e azimute 334º 16' 58", até encon-
trá-lo, no Ponto P30, de coordenadas E=445.491,99 m e 
N=7.190.871,44 m; segue novamente por este, sentido Curiti-
ba, em uma linha reta, na distância total de 747,44 metros, até 
chegar o Ponto P31, de coordenadas E=446.114,74 m e 
N=7.191.284,79 m, no Ponto de Curva (PC) desta, pela qual 
cruza a Rodovia BR-277, no km 350,55; deste Ponto de Curva, 
abandona o eixo da Ferrovia e segue na distância de 893,16 
metros e azimute 050º 33' 32", em direção a uma linha paralela 
ao eixo da Pista de Pouso do Aeroporto Tancredo Thomaz de 
Faria, a NO e a 150,00 metros do mesmo; segue por esta linha 
paralela ao Aeroporto, na distância de 1.732,30 metros e azi-
mute 063º 20' 37", até encontrar um Arroio, afluente do Rio 
Coutinho, no Ponto P32 de coordenadas E=448.352,68 m e 
N=7.192.629,37 m; segue pela margem direita deste Arroio, 
sentido jusante, e depois por uma linha na distância de 863,03 
metros e azimute 033º 13’ 46”, em direção à Rua Dr. Mário 
Virmond, até encontrar o Ponto P33, de coordenadas 
E=449.520,65 m e N=7.194.894,33 m, distante 300,00 metros 
do eixo da mesma (Rua Dr. Mário Virmond); segue por esta li-

nha, situada a esta mesma distância do eixo da Rua Dr. Mário 
Virmond, na distância de 378,31 metros e azimute 340º 45' 49" 
e na distância de 227,81 metros e azimute 033º 13' 46", até 
encontrar o Ponto P33-A, de coordenadas E=449.520,85 m e 
N=7.195.442,08 m, situado no alinhamento predial SW, da Es-
trada para o Coutinho ou para a Fábrica da Iberkraft; segue por 
este alinhamento predial, na distância de 621,97 metros e azi-
mute 306º 40' 01", encontrando no final desta linha, o Ponto 
P33-B, de coordenadas E=449.021,95 m e N=7.195.813,50 m, 
localizado do outro lado, após a curva da estrada; segue por 
vários segmentos, passando pelos Pontos P33-C e P33-D, de 
coordenadas E=449.161,54 m e N=7.195.923,73 m e 
E=449.496,80 m e N=7.195.817,70 m, respectivamente, este 
último localizado a 300,00 metros do eixo da Rua Dr. Mário 
Virmond; a inserção dos Pontos 33-A, 33-B, 33-C e 33-D inclui 
a propriedade objeto da Matrícula 7167 – SRI do 1º Ofício e 
parte da Estrada para o Coutinho ou para a Fábrica da Iberkraft 
no atual Perímetro Urbano; segue por diversos segmentos, à 
mesma distância do eixo da Rua Dr. Mário Virmond, até encon-
trar o Ponto P33-E, de coordenadas E=450.038,02 m e 
N=7.196.780,13 m; segue por diversos segmentos, passando 
pelos Pontos P33-F e P33-G, de coordenadas E=449.210,39 m 
e N=7.197.398,52 m e E=449.526,59 m e N=7.197.649,30 m, 
respectivamente, cruzando a antiga Estrada para Pitanga, atu-
al Rua Miguel Losso, encontrando-se neste último ponto, o ali-
nhamento predial NE; segue por este alinhamento, sentido 
Centro, na distância de 832,72 metros e azimute 132º 49' 04", 
até encontrar o Ponto 33-H, de coordenadas E=450.137,41 m 
e N=7.197.083,32 m; segue por diversos segmentos, paralelos 
à Rua Manoel de Almeida, a uma distância de 80,00 metros de 
seu eixo, até encontrar o Ponto 33-I, de coordenadas 
E=450.376,92 m e N=7.197.412,00 m, localizado junto ao limite 
SO da Faixa de Domínio da Rodovia PRT-466, a 30,00 metros 
de seu eixo; a inserção dos Pontos 33-E, 33-F, 33-G, 33-H e 
33-I inclui parte da propriedade formada pela unificação das 
Matrículas 15659, 15660 e 3105, todas pertencentes ao SRI do 
1º Ofício, parte da antiga Estrada para Pitanga, atual Rua Mi-
guel Losso, de largura predial de 20,00 metros e parte da(s) 
propriedade(s) que possuem frente para a Rua Manoel de Al-
meida, de largura predial de 20,00 metros, no atual Perímetro 
Urbano; segue pela Faixa de Domínio, na distância de 92,45 
metros e azimute 158º 05' 34", até encontrar o Ponto P34, de 
coordenadas E=450.411,42 m e N=7.197.326,22 m; segue, 
cruzando a Rodovia, até encontrar uma linha paralela à mes-
ma, a 730,00 metros de seu eixo, na distância total de 760,00 
metros e azimute 066º 10' 00", até encontrar o Ponto P35, de 
coordenadas E=451.106,61 m e N=7.197.633,32 m; segue, por 
esta linha paralela à Rodovia , até encontrar o Rio Xarquinho, 
no Ponto P36, de coordenadas E=451.695,34 m e 
N=7.196.538,77 m; segue por este e por um afluente seu, mar-
gem esquerda, sentido montante, até encontrar o Ponto P37, 
de coordenadas E=454.175,08 m e N=7.198.087,66 m; com 
deflexão à direita, segue nas distâncias de 65,20 metros e 
512.55 metros e azimutes 145º 00' 39" e 139º 06' 03", respec-
tivamente, até encontrar um arroio, afluente do Arroio do Mon-
jolo, no Ponto P38, de coordenadas E=454.548,05 m e 
N=7.197.646,83 m; segue por este e outros afluentes menores, 
pela margem esquerda, sentido montante, até encontrar uma 
estrada de acesso ao Imóvel Morro Alto / Rio das Mortes, no 
Ponto P39, de coordenadas E=456.176,72 m e N=7.197.993,32 
m; segue por esta estrada rural, sentido trevo secundário de 
acesso à cidade, sito na Rodovia BR-277 / Rua XV de Novem-
bro e uma linha seca, em diversos alinhamentos, até encontrar 
o Ponto P40 de coordenadas E=456.746,07 m e N=7.197.632,67 
m, localizado a uma distância de 235,00 metros do eixo da Ro-
dovia BR-277; finalmente, segue cruzando a referida rodovia, 



29 de março de 2018, Veiculação 29/03/18 Ano XXIV - Nº 1316 Boletim Oficial do Município -  3

até encontrar o ponto que deu início a esta descrição. Abrange o Perímetro Urbano acima descrito, uma área de 73,73 quilôme-
tros quadrados e uma extensão de 67,57 quilômetros. O Meridiano utilizado é o de quadrícula, do Sistema de Projeção Universal 
Transversa de Mercator - UTM e as coordenadas plano-retangulares estão relacionadas ao Levantamento Aerofotogramétrico 
1996.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 2016/2011, de 20/12/2011, e demais 
disposições em contrário.

Guarapuava, 29 de março de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2798/2018

Autoriza o Executivo Municipal a desafetar as áreas objeto das matrículas n° 4.795 e nº 15.868, ambas do Serviço de Registro 
de Imóveis - 2º Ofício da Comarca de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a DESAFETAR áreas de 10.320,00m² (dez mil trezentos e vinte metros qua-
drados), objeto da matrícula n° 4.795 do Serviço de Registro de Imóveis - 2º Ofício da Comarca de Guarapuava e, 5.400,00m² 
(cinco mil e quatrocentos metros quadrados), objeto da matrícula n° 15.868 do Serviço de Registro de Imóveis - 2º Ofício da 
Comarca de Guarapuava, ambas de propriedade do Município de Guarapuava.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 29 de março de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LEI Nº 2799/2018

Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 2665/2017 
e na Lei Orçamentária Anual nº 2752/2017, através de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional especial no orçamento do Município de Guarapuava, através de 
Decreto a seguinte dotação orçamentária, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) conforme especificado:
Unidade Orçamentária 12.01 Secretaria de Agricultura
Classificação funcional 20.606.0013.2039 Patrulha Agrícola Mecanizada
Natureza da despesa 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente
Fonte de recursos Recursos Vinculados 843
Valor R$ 80.000,00
Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito especial aberto no artigo anterior são resultantes de excesso de arre-
cadação na fonte 843 – Convênio N.342/2017 - SEAB, em conformidade com o inciso II, parágrafo 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 
4.320/64 e inciso II, parágrafo 2º, Artigo 7º da Lei Municipal 2752/2017.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 29 de março de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 245/2018
PORTARIAS

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal,
R E S O L V E

Art. 1º Designar a servidora Leidiane Julia Pacheco da Fonseca, matrícula 13709-0, inscrita no CPF/MF 027.503.669-33, para 
exercer a função de fiscal do Termo de Fomento 017/2017, celebrado entre o Município de Guarapuava e a Associação de Saúde 
Frederico Guilherme Keche Virmond, a partir de 05 de março de 2018.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a data de 05 de março de 2018.

Guarapuava, 29 de março de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal
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CONSELHOS
EDITAL Nº 003/2018

DISPOE SOBRE CHAMADA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139, da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Lei Municipal nº 1644/2007, 
através de seu presidente, publica este edital:

 I – DO CHAMAMENTO
Art. 1º - Fica chamado o suplente de conselheiro tutelar do Município de Guarapuava: 
Edilson Guilherme Gasparello – para suplência no Conselho Tutelar Polo II, durante o período de 04/04/2018 até 03/05/2018, 
referente ao período de férias da conselheira Rosane Novak de Melo.
Art 2º - O suplente acima descrito, terá o prazo de 5 (cinco) dias (após a data de publicação deste), para comparecer no Depar-
tamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapuava, acompanhado de toda a documentação exigida conforme o anexo I, 
deste edital.
 
Guarapuava, 29 de março de 2018.
 
____________________________
Karine Cavallin
Presidente COMDICA

ANEXO I

DOCUMENTOS 
• Carteira de Trabalho (Fotocópia páginas 1 e 2). 
• Certificado Militar (Fotocópia). 
• Título de Eleitor e o último comprovante de votação (Fotocópia autenticada). 
• Cédula de Identidade (Fotocópia autenticada). 
• C.P.F. (Fotocópia autenticada). 
• Extrato do NIS – Retirar na Caixa Econômica. 
• Certidão de Casamento / Nascimento (Fotocópia).
 • Certidão de Nascimento dos Filhos até 16 anos (Fotocópia). 
• 01 Foto 3x4 – Recente.
 • Comprovante de Residência com CEP (Fotocópia)
 • Declaração de Imposto de Renda.

RESOLUÇÃO Nº 006/2018
Súmula: Aprova a utilização do recurso IGD/SUAS para o 7º Encontro de Ativação Regional das Praças CEUs.
O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária extraordinária realizada em 28 de março de 2018. (Ata nº 005/2018).

 
RESOLVE:

 Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso IGD/SUAS, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para custear a viagem da diretora 
técnica Elenita Luiza Lodi da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, ao 7º Encontro de Ativação Regional 
das Praças CEUs a ser realizado no dia 12/04/2018, na cidade de Campo Bom/RS. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 28 de março de 2018.
Elenita Luiza Lodi

Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: VETERINÁRIO
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 005/18
Contratado Período de Contrato  Salário Inicial
EROS DE SOUZA FERREIRA 23/03/2018 a 22/03/2019 R$ 3.244,15

NDRH, 28/03/2018.
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RESOLUÇÃO Nº 007/2018
Súmula: Aprova a utilização do recurso IGD/PBF para a reu-
nião ampliada do Conselho Estadual de Assistência Social do 
Paraná. 

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso 
das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 541/95, de 
22/12/95, e, considerando a deliberação da plenária extraor-
dinária realizada em 28 de março de 2018. (Ata nº 005/2018).

RESOLVE:

 Art. 1º - Aprovar a utilização do recurso IGD/PBF, no valor 
de R$ 3.000,00 (três mil reais), para custear a viagem de cin-
co conselheiros do Conselho Municipal de Assistência Social, 
para participação da reunião ampliada do Conselho Estadual 
de Assistência Social do Paraná, a ser realizado na cidade de 
Londrina/PR, no dia 05/04/2018. 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Guarapuava, 28 de março de 2018.

Elenita Luiza Lodi
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência So-

cial

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n. 005/2018 

Ref.: Pregão Eletrônico n. 002/2018

OBJETO:  aquisição parcelada, sob demanda, de materiais de 
consumo, sendo estes: açúcar refinado, café em pó, leite em 
pó, leite UTH integral, chá mate, filtros de papel, água mineral, 
gás liquefeito de petróleo, café cappuccino em pó, suco de fru-
tas concentrado, refrigerantes, guardanapos de papel e ado-
çante líquido para o Poder Legislativo de Guarapuava, confor-
me especificações do edital do Pregão Eletrônico nº 002/2018.
CONTRATANTE: Poder Legislativo de Guarapuava – PR 
CNPJ n. 77.774.495/0001-30

CONTRATADA: SuperMill Supermercados - EIRELLI.
CNPJ nº 04.981.580/0001-04

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 10520/2002; Lei n. 
8666/93 e suas alterações.

VALOR GLOBAL:R$ 47.998,94 (quarenta e sete mil, novecen-
tos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos)  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses

DATA DA ASSINATURA: 22 de março de 2018.
DOTAÇÃO:01 Câmara Municipal; 01.001 Legislativo Muni-
cipal; 01.031.0001.2001 Atividades da Câmara Municipal; 
3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 3.3.90.30.07.00 Gêne-
ros Alimentícios; 3.3.90.30.07.12 Gêneros Alimentícios para 
copa e cantina.

Guarapuava, 28 de março de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guara-

puava
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
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