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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO Nº 6663/2018
Regulamenta a emissão do Alvará de Funcionamento provisório, na forma do que dispõe a Lei Complementar 037/2013. Institui
Alvará de Funcionamento para atividades não exercidas no local, renovação de alvará e dá outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO que o Município de Guarapuava, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 de 14 de dezembro de 2006,
Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014, Lei Complementar Municipal nº 037/2013 de 03 de abril de 2013 e Lei
Complementar Municipal nº 058/2015, de 15 de dezembro de 2015, instituiu o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e as empresas de pequeno porte no Município, em conformidade com as normas gerais previstas no Estatuto Nacional
da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, emitindo Alvará de Funcionamento Provisório a título de autorização condicionada ao funcionamento e à instalação de atividade econômica, para posterior regularização definitiva,
DECRETA
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Considera-se, para os efeitos deste Decreto:
I - considera-se microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) e Micro empreendedor Individual (MEI): a sociedade
empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, como definidos no art. 3º da
Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2006, devendo ser observadas as condições e limites para o enquadramento, respeitadas as hipóteses de vedação previstas no parágrafo 4º do referido artigo;
II - atividade econômica: o ramo de atividade desejada pelo usuário identificado a partir da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE e da lista de atividades auxiliares regulamentadas pela Comissão Nacional de Classificação - CONCLA do
estabelecimento a ela associada, se houver;
III - grau de risco: nível de perigo potencial de ocorrência de danos à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente ou
ao patrimônio em decorrência de exercício de atividade econômica;
IV - parâmetros específicos de grau de risco: dados ou informações, tais como área ocupada, número de pavimentos ocupados
para o exercício da atividade, dentre outros, que associados à atividade econômica atribuam a esta determinado grau de risco;
V - atividade econômica de baixo grau de risco: atividade econômica, relacionadas no Anexo I deste Decreto, que permite o início
da atividade sem a necessidade da realização de vistoria para a comprovação prévia do cumprimento de exigências, por parte
dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento;
VI - atividade econômica não exercida no local: atividade econômica não exercida no local tendo o endereço somente para recebimento de correspondência e sendo residência de um dos sócios, sendo proibido atendimento ao público, não podendo haver
no local comércio, depósito, escritório ou qualquer outro tipo de atividade, permite o início da atividade sem a necessidade da
realização de vistoria para a comprovação prévia do cumprimento de exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento;
VII - atividade econômica de médio grau de risco: atividade econômica, relacionadas no Anexo II deste Decreto, que exigem
vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades responsáveis e pela emissão de licenças e autorizações, antes do início da
atividade econômica;
VIII - atividade econômica de alto grau de risco: as atividades econômicas, relacionadas no Anexo III deste Decreto, que exigem
vistoria prévia por parte dos órgãos e das entidades responsáveis e pela emissão de licenças e autorizações, antes do início da
atividade econômica;
IX - Alvará de Funcionamento Provisório: documento emitido pelos Municípios para atividades de baixo grau de risco que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro empresarial, sem a necessidade de vistorias
prévias por parte dos órgãos e entidades licencia dores, mediante assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade;
X - Renovação de alvará de verificação e funcionamento: apresentação de todos os documentos vigente exigidos para liberação
de alvará para que possa ser renovado.
CAPÍTULO II
Do Alvará de Funcionamento Provisório para Atividade Econômica
de Baixo e Médio Grau de Risco
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Art. 2º Para efeito deste Decreto:
Parágrafo único. As instalações e atividades:
I - Não poderão ser poluentes, perigosas, incômodas ou nocivas à vizinhança, nem provoque degradação ao meio ambiente,
obedecendo ao estabelecido, na Lei de Zoneamento Municipal, Código de Postura Municipal, no Plano Diretor do Município e
demais legislações pertinentes;
II - O Município de Guarapuava poderá conceder alvará de funcionamento provisório aos microempreendedores individuais, às
microempresas e às empresas de pequeno porte, com validade de 180 (cento e oitenta dias), exceto nos casos em que o grau
de risco da atividade seja considerado alto, sempre respeitando o que estabelece a Lei Complementar n. 123/2006.
III - A vistoria será posterior à emissão e deverá ser realizada antes do prazo de 180 (cento e oitenta) dias do alvará provisório.
IV - Só será liberado mediante termo de compromisso, onde a empresa se responsabiliza por qualquer incidente que ocorra em
seu estabelecimento quando do exercício da sua atividade comercial durante período determinado pela licença concedida pelo
Município conforme anexo IV.
Art. 3º As renovações serão concedidas desde que a atividade exercida não tenha demonstrado qualquer descumprimento às
legislações vigentes.
Art. 4º A qualquer tempo, havendo manifestação expressa da vizinhança, em relação à atividade exercida no local, deverá a
Administração Pública proceder à instauração de processo administrativo de cassação de alvará de funcionamento.
§ 1º a decisão será proferida pela Procuradoria Geral do Município.
§ 2º da decisão proferida, caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias, com efeito suspensivo, ao Sr. Prefeito Municipal.
CAPITULO III
ALVARÁ DE VERIFICAÇÃO E FUNCIONAMENTO PARA ATIVIDADE
ECONÔMICA NÃO EXERCIDA NO LOCAL
Art. 5º O alvará de funcionamento para atividades econômicas não exercidas no local só poderão ser liberadas como endereço
de correspondência, sendo proibido o exercício da atividade no local.
Parágrafo Único. Só poderá ser liberado o alvará se o endereço requerido for à residência de titular ou sócio da empresa comprovado nos seguintes termos:
I - propriedade do titular ou sócio comprovada através da apresentação de carnê do IPTU, escritura ou contrato de compra e
venda reconhecido assinatura;
II - locado para fins de residência em nome do titular ou sócios locada para fins de residência com contrato firmado;
III - cedido através de declaração reconhecida assinatura para moradia e autorizada para endereço de correspondência;
IV - tratando-se de imóvel em nome de falecido somente será liberado com declaração reconhecido assinatura cedendo o endereço de todos os herdeiros ou autorização do inventariante.
Art. 6º Da documentação para solicitações protocoladas na prefeitura, alvará de funcionamento/renovação/alteração:
Parágrafo Único. para liberação do alvará a documentação solicitada atenderá as seguintes exigências:
I - requerimento identificado para solicitação de alvará de funcionamento para atividade econômica não exercida no local;
II - contrato social/requerimento do empresário/requerimento MEI;
III - cartão do CNPJ;
IV - certidão do CRC do responsável contábil;
V - comprovante de endereço em nome do titular/sócio;
VI - declaração (anexo IV) reconhecida assinatura que o endereço é somente para correspondência com a discrição de como as
atividades serão realizadas conforme segue:
a) Atividades de transporte, locação de maquinas e atividades afins deverá constar na declaração endereço de onde permanecerão os veículos quando não tiverem em atividade, o endereço deverá está de acordo com a Lei de Zoneamento vigente;
b) Atividades comerciais para fins de licitação deverá descrever sua forma de realização e sua finalidade;
c) Atividades comerciais porta a porta deverá descrever sua forma de realização e sua finalidade;
d) Atividades consideradas alto risco não exercidas no local só poderão ser liberadas mediante apresentação de documentação
do local onde será realizada atividade liberado de acordo com a Lei de Zoneamento vigente;
e) Atividades consideradas técnicas deverá constar na declaração o nome, CPF e número do conselho do responsável técnico.
Art. 7º Da documentação para solicitações via empresa fácil, alvará de funcionamento/alteração:
Parágrafo Único. Para liberação do alvará a documentação solicitada atenderá as seguintes exigências:
I - comprovante de endereço em nome do titular/sócio, conforme parágrafo único, b;
II - declaração (anexo IV) reconhecida assinatura que o endereço é somente para correspondência com a discrição de como as
atividades serão realizadas conforme segue:
a) Atividades de transporte, locação de máquinas e atividades afins deverá constar na declaração endereço de onde permanecerão os veículos quando não estiverem em atividade, o endereço deverá estar de acordo com a Lei de Zoneamento vigente;
b) Atividades comerciais para fins de licitação deverá descrever sua forma de realização e sua finalidade;
c) Atividades comerciais porta a porta deverá descrever sua forma de realização e sua finalidade;
d) Atividades consideradas alto risco não exercidas no local só poderão ser liberadas mediante apresentação de documentação
do local onde será realizada atividade liberado de acordo com a Lei de Zoneamento vigente;
e) Atividades consideradas técnicas deverá constar na declaração o nome, CPF e número do conselho do responsável técnico.
Art. 8º É proibido à liberação de alvará de verificação e funcionamento para atividade econômica não exercida no local para
atividades de fabricação.
Art. 9º é de inteira responsabilidade pelas informações contidas na documentação apresentada, estando ciente de que a omissão ou a apresentação de informações e/ou documentos falsos ou divergentes implicam independente das sanções administrativas cabíveis, crime de falsidade ideológica, nos termos do Art. 299 do Código Penal.
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CAPITULO IV
Das Renovações de Alvará de Verificação e Funcionamento
Art. 10. Os alvarás de verificação e funcionamento terão validade:
§ 1° 180 (cento e oitenta) dias para alvará provisório;
§ 2° 3 (três) anos para alvará de verificação e funcionamento para atividades não exercidas no local;
§ 3° Atividades de baixo, médio e alto risco a mesma validade do laudo do corpo de Bombeiros, salvo alguma recomendação de
outras secretárias;
§ 4° A renovação para alvará de funcionamento para atividades econômicas não exercidas no local atenderá os mesmos requisitos apresentados no Capitulo III desta Lei.
Art. 11. A renovação para alvará de funcionamento e localização para atividades de baixo risco, médio e alto risco deverá ser
protocolada na prefeitura com os seguintes documentos:
I - requerimento identificado para solicitação de renovação de alvará de funcionamento;
II - contrato social/requerimento do empresário/requerimento MEI;
III - cartão do CNPJ;
IV - certidão do CRC do responsável contábil (EXCEÇÃO MEI);
V - demais documentos pertinentes à liberação da atividade.
Parágrafo Único. Para que a renovação seja realizada deverá anexar laudo do Corpo de bombeiros, laudo ou licença da Vigilância Sanitária e demais documentos exigidos pelo Setor de Alvará.
CAPITULO V
Da Comissão de Acompanhamento de Alvarás
Art. 12. Fica instituída junto ao Gabinete do Prefeito Municipal, a Comissão Permanente de Acompanhamento deliberativa de
Alvarás, com as seguintes atribuições:
I - acompanhar a implantação do Alvará de Funcionamento Provisório;
II - sugerir e apresentar medidas que venham a aperfeiçoar os procedimentos de concessão de alvarás, no que se refere à simplificação, racionalização e uniformização, pelos órgãos envolvidos, responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de
funcionamento, no âmbito de suas competências, especialmente no que se refere ao uso do processamento eletrônico de dados.
Art. 13. A Comissão Permanente de Acompanhamento de Alvarás será constituída e integrada por:
a) 2 representantes e 1 suplente da Secretaria Municipal de Finanças, sendo um representante o Presidente desta Comissão;
b) 2 representantes e 1 suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Agência do Empreendedor);
c) 1 representante e 1 suplente da Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária);
d) 1 representante e 1 suplente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
e) 1 representante e 1 suplente da Secretaria Municipal de Habitação (DEAPRO);
f) 1 representante e 1 suplente da Procuradoria Geral.
§ 1º A comissão será nomeada através de portaria no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
§ 2º No prazo máximo de 30 (trinta) dias após portaria de nomeação, a Comissão elaborará seu regimento interno.
Art. 14. Comissão Permanente de Acompanhamento de Alvarás se reunirá conforme for realizada convocação pelo Presidente
da mesma.
CAPITULO VI
Disposições Finais
Art. 15. As atividades eventuais, tais como: feiras, festas, circos, não estão abrangidas por este Decreto, devendo ser aplicada
a legislação específica.
Art. 16. A responsabilidade do cumprimento das exigências para liberação, renovação e alteração de alvará de verificação e
funcionamento é de inteira responsabilidade da empresa e o seu não cumprimento no prazo de 30 dias será passivo de arquivamento.
Art. 17. As declarações exigidas para liberação das atividades citadas no Capítulo III deste Decreto não poderão exceder 90
(noventa) dias da data de assinatura.
Art. 18. Os casos omissos serão disciplinados e dirimidos pela Comissão Permanente de Acompanhamento de Alvarás, e subsidiariamente em caráter de recurso, pela Procuradoria Geral do Município.
Art. 19. Fica revogado o Decreto nº 4054/2014 e demais disposições contrárias.
Art. 20. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 24 de abril de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 383/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar membros para compor a Comissão de Avaliação e Julgamento – CAJ, que tem a finalidade de organizar o Processo Seletivo Simplificado – PSS, cujo objetivo é a contratação em caráter temporário, para o atendimento de interesse público
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para a função de Professor.
I - Representantes do Poder Executivo Municipal
a)Carlos Marcelo Kaliberda – cargo: Professor;
b)Annelise Aparecida Chimanske de Oliveira– cargo: Professor;
c) Elaine Cristina França Oliveira – cargo: Professor;
d) Jacqueline Ferreira Zolinger Polak – cargo: Professor;
e) Maria Lucia Mendes dos Santos – cargo: Secretária Escolar;
f) Marilene Schreiner Ortiz – cargo: Professor;
g) Tania Cristina Ferreira – cargo: Secretária Escolar.
II - Representante do Sindicado dos Servidores, Funcionários Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPPMUG
a)Cristiane Aparecida Wainer – cargo: Professor.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 22 de maio de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 384/2018
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar membros para compor a Comissão Organizadora, que tem a finalidade de organizar o Processo Seletivo
Simplificado – PSS, cujo objetivo é a contratação em caráter
temporário, para o atendimento de interesse público da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, dos seguintes profissionais: Atendente ao Educando e Auxiliar Operacional (merendeira).
I - Representantes do Poder Executivo Municipal
a) Carlos Marcelo Kaliberda – cargo: Professor;
b) Helisoellen Maria Pugsleiy – cargo: Oficial Administrativo;
c) Valéria Lustosa de Siqueira – cargo: Engenheira Civil;
d) João Adeilson de Siqueira Ferreira – cargo: Auxiliar Administrativo;
e) Larissa Maria Brzezinski – cargo: Fiscal Tributário.
II - Representante do Sindicado dos Servidores, Funcionários
Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPPMUG
a)Cristiane Aparecida Wainer – cargo: Professor.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a disposições em contrário.
Guarapuava, 22 de maio de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
JUSTIFICATIVA
ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
PARA CONTRATAÇÃO DE ATENDENTE AO EDUCANDO,
AUXILIAR OPERACIONAL (MERENDEIRA) e PROFESSOR.
CONSIDERANDO o disposto no inciso IV §1º, art. 2º, da Lei
Municipal nº 1980/2011;
CONSIDERANDO os Memorandos nº 0518/2018 – SEMEC e
0592/2018 - SEMEC, solicitando a abertura de processo seletivo para a contratação de Atendente ao Educando, Auxiliar
Operacional (Merendeira) e Professor, para suprir temporariamente a falta de servidores, em caráter emergencial;
CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 863/2018;
CONSIDERANDO a necessidade do Município em atender
com prioridade a demanda da área de Educação.
Justifica-se a abertura de Processo Seletivo Simplificado PSS para a contratação de Atendente ao Educando, Auxiliar
Operacional(Merendeira) e Professor, haja vista a necessidade
de suprimento da demanda desses profissionais até a abertura
de concurso público para o preenchimento desses cargos, visto a atual necessidade de desempenharem suas atividades na
Secretaria Municipal de Educação, do Município de Guarapuava, afim de minimizar a falta de servidores de carreira em razão
de aposentadorias, exonerações e/ou licenças legalmente concedidas, bem como na demanda apresentada no atendimento às turmas de Educação Infantil nos Centros Municipais de
Educação Infantil e Escolas da Rede Municipal, no provimento
de atividades como promoção da higiene, alimentação, repouso, segurança e bem estar dos alunos, auxílio na execução
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de atividades de apoio e atendimento individualizado a alunos
com deficiências, atividades recreativas diárias dos alunos, encaminhamento das crianças para os pais ou responsáveis na
chegada e saída e, ajuda em passeios e atividades externas.
Estão sendo ofertadas pelo presente PSS, com validade de 12
(doze) meses, de acordo com a Lei Municipal nº 1980/2011, 40
(quarenta) vagas, para a função de Atendente ao Educando,
03(três) vagas para a função de Auxiliar Operacional (Merendeira) e 20(vinte) vagas para Professor.
Assim, diante da solicitação da Secretaria Municipal de Educação e o parecer técnico nº 03/2018 da Secretaria Municipal de
Finanças, AUTORIZO a abertura do Processo Seletivo Simplificado – PSS, para a contratação de Atendente ao Educando,
Auxiliar Operacional (Merendeira) e Professor, por prazo determinado, visto a essencialidade dos serviços da área da Educação no município e o consequente prejuízo aos munícipes, em
caso de interrupção ocasionada pela falta destes profissionais.
Guarapuava, 22 de maio de 2018.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
LICITAÇÕES
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.
113/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 32/2017
OBJETO: Contratação de empresa para remanescente da obra
de Pavimentação e revitalização de ruas do Distrito da Palmeirinha. Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
OBJETO DO ADITIVO: Fica suprimido os valores previstos
na planilha inicial, correspondente ao percentual de 1,70%
(um vírgula setenta por cento) perfazendo o montante de R$
36.460,42 (trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta reais e
quarenta e dois centavos), com base Art.65, inciso “b” da Lei
Federal n.° 8666/93.
DATA DE ASSINATURA: 22/05/2018
(a) ABIMAEL DE LIMA VALENTIM –
Gerente de Licitações e Contratos.
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FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO DE 5.º TERMO ADITIVO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 13/2017
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, com sede na Rua Barão do Rio
Branco n° 1393, Bairro Batel, CEP: 85015-300, em Guarapuava, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º
79.262.341/0001-95.
CONTRATADA: Empresa IDEAL GUAPO LTDA, sito à Av. Vereador Serafim Ribas n.° 2222 – Bairro: Boqueirão, CEP: 85023500, em Guarapuava, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 03.626.094/0013-30.
OBJETO: Reequilíbrio econômico financeiro em relação à Ata de Registro de Preços n.º 13/2017 para o lote 01 – Gasolina Comum no valor de R$ 3,99 (Três Reais e Noventa e Nove Centavos) ficando reajustado para o valor de R$ 4,13 (Quatro Reais e
Treze Centavos).
VALOR REAJUSTADO: Lote 01 – Gasolina R$ 4,13 (Quatro Reais e Treze Centavos) aproximadamente 3,51% (Três Vírgula
Cinquenta e Um Por Cento).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, inciso II “d” e § 5° da Lei Federal n.º 8.666/93.
PRESIDENTE: LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN - DATA: 17/05/2018.
PORTARIA Nº 059/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º – Conceder à Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Portaria nº 053/2017, dilação de prazo por
90 (noventa) dias, a partir de 15 de março de 2018.
Art. 2º- Os trabalhos devem ser finalizados impreterivelmente no prazo de 90 (noventa) dias, com a apresentação do relatório
final.
Art.3º– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Gabinete da Presidente da Fundação Proteger, em 22 de maio de 2018.
Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente
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CÂMARA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2018
O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve
homologar o procedimento licitatório em epígrafe em favor da empresa: NetDeep Tecnologia Ltda - ME, inscrita no CNPJ/MF
11.282.095/0001-08, com o valor global anual de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), para a locação com suporte técnico
de um software para gerenciamento de Internet no Poder Legislativo de Guarapuava - PR, conforme as especificações constantes no Edital.
Guarapuava, 23 de maio de 2018.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP – Nº. 010/2018
O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, por meio de seu Presidente torna público que fará realizar
a Licitação abaixo:
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 010/2018 – Sistema de Registro de Preços
Objeto: aquisição de mobiliário para escritórios, sendo estes: poltronas, cadeiras giratórias, mesas, armários e longarinas, para o
Poder Legislativo de Guarapuava – PR, conforme as especificações técnicas constantes no Edital e anexos.
Tipo: Menor preço por item

Preço Máximo Total: R$ 54.456,24

Plataforma Eletrônica para o Pregão: site www.bll.org.br
Suporte legal: Lei Federal n.º 10.520/02, os Decretos Federais 3.555/00, 5.450/05 e 5.504/05, a Lei Complementar 123/06, as
Leis Complementares Municipais 037/13 e 058/15, os Decretos Municipais 1168/06, 1447/07 e 6320/17 e, subsidiariamente, a
Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.
Data de abertura e julgamento: 07/06/2018
Horário: 10h00min.
Local: Departamento de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Guarapuava - Rua Pedro Alves nº. 431 - Centro.
Pregoeiro: Robson Luiz Prins
Informações: Departamento de Compras e Licitações – telefone: (42) 3630-3800 de segunda a sexta – feira das 13:00 às 19:00
horas.
Edital: O edital poderá ser adquirido no departamento de compras e licitações, pelo e-mail: licitacao@guarapuava.pr.leg.br ou
no site www.bll.org.br.
Guarapuava, 23 de maio de 2018.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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