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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 25 de setembro de 2018
Veiculação: 25 de setembro de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1434

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 093/2018

LEIS

Altera o anexo I da Lei Complementar 050/2014, e estabelece 
outras providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o anexo I da Lei Complementar 050/2014, que 
passa a ter a seguinte redação: 

“ANEXO I
ESTRUTURA E DESCRIÇÃO DOS CARGOS

 (...)

ATENDENTE AO EDUCANDO
Requisitos básicos:
I – instrução – Ensino Médio;
II – experiência – não exigida;
III – complexidade das tarefas – tarefas rotineiras; 
IV – responsabilidade por erros – O trabalho exige atenção e 
exatidão normais e a influência de erros será mínima;
V – responsabilidade por dados confidenciais – inerente ao car-
go;
VI – responsabilidade por contatos – Contatos frequentes inter-
nos e/ou externo fornecendo e obtendo informações necessá-
rias ao desenvolvimento do trabalho;
VII – responsabilidade por máquinas e equipamentos – tra-
balho que exige um mínimo de atenção e cautela para evitar 
prejuízos com máquinas e equipamentos utilizando no desen-
volvimento das tarefas;
VIII – esforço Físico-MODERADO;
IX – esforço mental e visual – exige atenção mental e visual;
X – condições de trabalho – ideais;
XI – responsabilidade por Supervisão – não é inerente ao car-
go.
Descrição sumária:
Deve exercer suas funções junto às Unidades de Ensino que 
compõe a Rede Pública Municipal de Guarapuava, compreen-
dida como: Centros Municipais de Educação Infantil e Escolas 
Municipais de Guarapuava, com a função de colaborar com 
a/o Educador/a Infantil e/ou o/a Professor/a na higiene, alimen-
tação, repouso, segurança e bem-estar dos alunos, também 
auxilia na execução de atividades da vida diária a alunos, en-
caminhamento das crianças para os pais ou responsáveis na 
chegada e saída, ajuda em passeios e atividades externas.
Tarefas típicas:
I –  proferir palestras de informação sobre higiene;
II –  auxiliar a/o Educador/a Infantil e/ou o/a Professor/a nas ati-
vidades referentes à higiene pessoal, atendendo a faixa etária 
de atuação, promovendo bochechos de flúor como prevenção 
da cárie dentária, realizando testes de visão em todos os edu-

candos da escola, para posterior encaminhamento, efetuando 
curativos de primeiros socorros aos educandos quando neces-
sário;
III –  efetuar levantamento socioeconômico dos educandos;
IV –  promover inter-relacionamento entre a comunidade e a 
escola;
V –  preencher relatórios de atividades e encaminhar a Secre-
taria de Educação comparecer em todas as reuniões marcadas 
no cronograma da Secretaria de Educação;
VI –  auxiliar a/o Educador/a Infantil e/ou o/a Professor/a na 
adaptação das crianças que estão ingressando ao cotidiano da 
Unidade de Ensino;
VII –  conhecer as características individuais das faixas etárias 
assistidas;
VIII –  colaborar em atividades orientadas pelo Educador/a In-
fantil e/ou o/a Professor/a, que propiciem o desenvolvimento 
da criança, visando assegurar seu bem-estar no ambiente es-
colar;
IX –  comunicar ao/a Educador/a Infantil e/ou o/a Professor/a e, 
à equipe diretiva do estabelecimento, fatos e acontecimentos 
relevantes do dia;
X –  preparar e colaborar na alimentação (mamadeiras, sucos 
e papinhas) para bebês, com higiene e auxiliar na alimentação, 
deixando o ambiente limpo e organizado, após seu uso;
XI –  prestar atendimento em casos de pequenos ferimentos ou 
outras situações, informando ao responsável, dar medicamen-
tos mediante receituário e, efetuar dieta das crianças conforme 
prescrição médica;
XII –  acompanhar a/o Educador/a Infantil e/ou o/a Professor/a 
no atendimento das crianças em atividades diversas como pas-
seios, visitas, festas;
XIII –  ter relação de respeito com seus colegas de trabalho;
XIV –  participar de reuniões, seminários, encontros, palestras, 
sessões de estudo e eventos promovidos pela Mantenedora;
XV –  auxiliar a/ao Educador/a Infantil e/ou o/a Professor/a no 
atendimento aos educandos nas Unidades de Ensino;
XVI –  cumprir a jornada de trabalho para a qual foi contratado(a), 
respeitando horários de trabalho conforme estabelecidos na le-
gislação vigente com competência e compromisso;
XVII –  atender e cumprir às determinações do Centro Muni-
cipal de Educação Infantil e/ou da Escola Municipal, quanto à 
observância de horário e convocações;
XVIII –  cuidar do ambiente onde se desenvolvem as atividades 
com as crianças, zelando pela limpeza e mantendo a organi-
zação;
XIX –  manter limpos os brinquedos e materiais utilizados pelas 
crianças;
XX –  fazer uso do uniforme determinado pela Direção, usando 
sapatos baixos e fechados, cabelos presos, unhas aparadas e 
sem esmaltes, etc.;
XXI –  usar luvas e sapatilhas, quando recomendado;
XXII –  apoiar a/o Educador/a Infantil e/ou o/a Professor/a nas 
situações que envolvam a segurança das crianças na Unidade 
de Ensino, intervindo quando ofereçam riscos;
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XXIII –  executar outras tarefas pertinentes que lhe forem dele-
gadas ou correlatas ao cargo de Atendente ao Educando, de-
signadas pela Chefia imediata.
(...)”
Art. 2º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2859/2018
Dispõe sobre a dispensa do pagamento do serviço funerário 
municipal aos usuários que comprovem a doação de órgãos 
de parente ou familiar sepultado em Guarapuava e dá outras 
providências.

Autor: Gilson Moreira da Silva 

O PRESIDENTE DO PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO 
DE GUARAPUAVA, ESTADO DO PARANÁ Faço saber que 
o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu, nos termos do 
artigo51-§8º da Lei Orgânica do Município, PROMULGO a se-
guinte Lei:
Art. 1° Faculta do pagamento ao serviço funerário municipal; 
composto de taxas e emolumentos fixados pela Administração 
Pública Municipal de Guarapuava, para a realização de funeral, 
incluindo 1 (uma) urna tipo ou modelo nº 04, ornamentação 
com flor artificial, um véu, remoção e transporte do corpo, fune-
ral e enterro; aos usuários que comprovem doação de órgãos 
de parentes ou familiares sepultados, que eram nascidos, ou 
residentes até a data do óbito, em Guarapuava-PR.  
§ 1º Caso a família da pessoa falecida, ou responsável pelo pa-
gamento do funeral opte por um serviço superior ao oferecido 
nos termos desta lei, será cobrado, pelas funerárias a diferença 
entre os preços.
§ 2º Não estão inclusas as despesas particulares que são de 
livre escolha dos familiares.
Art.2° Para usufruir desse benefício, o parente ou responsável 
que for tratar do funeral deverá apresentar comprovação de do-
ação e da imediata comunicação do óbito a instituição médica 
habilitada a realizar o transplante, bem como comprovação de 
residência da pessoa falecida no mês do óbito, ou sua certidão 
de nascimento com a naturalidade de Guarapuava – Paraná.
§ 1º Para usufrutuar do provento o doador deverá doar além de 
tecidos, mais um órgão principal, tais como: coração, pulmão, 
rins, fígado entre outros.
Art. 3° Feita a doação e a comunicação nos termos do arti-
go anterior, a concessão do benefício da isenção dispensará 
comprovação do efetivo aproveitamento dos órgãos corporais 
doados.
Art. 4° Quando o óbito vier a ocorrer em hospital ou posto da 
rede de saúde pública municipal, deverá a direção da entidade 
comunicar os benefícios da presente Lei aos familiares ou res-
ponsáveis pelo "de cujus".
Art. 5°   Os hospitais e postos de saúde da rede pública muni-
cipal e o Serviço Funerário Municipal deverão afixar, nas entra-
das ou nas áreas de atendimento ao público, em local de fácil 
visualização, placa informativa, com dimensões não inferiores 
a 40 cm (quarenta centímetros) de altura por 80 cm (oitenta 
centímetros) de comprimento, confeccionada em material du-
rável, de maneira legível e clara, contendo a seguinte inscrição, 
em letras grandes: “DISPENSA DAS DESPESAS FUNERÁ-
RIAS DE GUARAPUAVA: Serão dispensados do pagamento 
devido ao Serviço Funerário Municipal de Guarapuava-PR, os 

responsáveis pelo funeral de pessoa falecida que nasceu, ou 
era residente em Guarapuava até a data do óbito, desde que 
tenha doado seus órgãos corporais para fins de transplante 
médico.
Art. 6° Esta lei entra em vigor após 180 (cento e oitenta) dias 
de sua publicação.

Gabinete do Presidente, em 25 de setembro de 2018.

João Carlos Gonçalves
Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava

LEI Nº 2860/2018
Autoriza o poder Executivo a abrir despesas no Plano Pluria-
nual 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 sancio-
no 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$ 
100.000,00 (cem mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
Assistência Social 
– FMAS

Classificação 
funcional

08.244.0019.2141 Subvenções So-
ciais

Natureza da 
despesa

3.3.50.43 Subvenções So-
ciais

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

914

Valor R$ 100.000,00

Art. 2ºs recursos indicados para a cobertura do crédito especial 
aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de arreca-
dação na fonte 914 – Repasse APAE - E.P. Federal30410002, 
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, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 2861/2018
Altera as Leis 2515/2016, cria o cargo de Biomédico e estabe-
lece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA Faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Altera o art. 5º da Lei 2515/2016, inclui o cargo de Bio-
médico, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - ....................................................
I - Cargos de Nível Superior:
Biomédico
(...)”
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Art. 2º Altera o anexo I da Lei 2515/2016 para incluir/constar a relação de vagas de Biomédico, passando a vigorar com a se-
guinte redação:

“ANEXO I
RELAÇÃO DE CARGOS E VAGAS

(...)
I – NÍVEL SUPERIOR

CARGOS VAGAS
(...)

Biomédico 01
(...)”

Art. 3º Altera o anexo II da Lei 2515/2016, de acordo com o anexo I desta Lei, e inclui na tabela de vencimentos para o cargo de 
Biomédico.
Art. 4º Altera o anexo IV da Lei 2515/2016 e inclui a descrição do cargo de Biomédico, passando a vigorar com a seguinte re-
dação:

“ANEXO IV
DESCRIÇÃO DE CARGOS

SEÇÃO I
NÍVEL SUPERIOR

BIOMÉDICO
DESCRIÇÃO SUMÁRIA: Atuar em equipes de saúde, a nível tecnológico, nas atividades complementares de diagnósticos; 
Analisar amostras de materiais biológicos, bromatológicos e ambientais; Coletar e preparar amostras e materiais; Desenvolver 
pesquisas técnico-científicas; Atuar em bancos de sangue e de células tronco hematopoiéticas; Realizar demais atividades ine-
rentes ao emprego.
TAREFAS TÍPICAS: Realiza análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio ambiente; iden-
tifica, classifica e estuda os microrganismos causadores de enfermidades e procura medicamentos e vacinas para combatê-las; 
faz exames e interpreta os resultados de análises clínicas, para diagnosticar doenças, e bromatológicas, para verificar conta-
minações em alimentos; atua, sob a supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de outros para os 
quais esteja legalmente habilitado; planeja e executa pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de sua 
especialidade profissional; utiliza recursos de Informática; e, executa outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade 
associadas ao ambiente organizacional; atuar na identificação, elaboração e implantação de projetos e programas que promo-
vam o equilíbrio da saúde e bem estar da população em geral.
REQUISITOS: Instrução – Ensino Superior em Biomedicina e Registro no respectivo conselho da categoria com as devidas ha-
bilitações; Experiência: não exigida; Complexidade das tarefas – tarefas especializadas que exigem conhecimento de detalhes 
do trabalho a ser executado; Responsabilidade por erros – o trabalho exige atenção e exatidão para evitar erros em decisões 
relacionadas á saúde dos pacientes; Responsabilidade por dados confidenciais – somente a dados relacionados a ética médica; 
Responsabilidade por contatos – limitados; Responsabilidade por máquinas e equipamentos – exige precaução e cautela du-
rante sua execução para que sejam evitados prejuízos; Esforço Físico – Ler; Esforço mental e visual – constante; Condições de 
trabalho – Típicas da área; Responsabilidade por Supervisão – o exercício de supervisão é inerente ao cargo; Responsabilidade 
por segurança de terceiros – não é inerente ao cargo. Carga horária: 40 horas semanais.
(...) 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 6935/2018

DECRETOS
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DECRETO Nº 6936/2018
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DECRETO Nº 6937/2018
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DECRETO Nº 6938/2018

PORTARIA Nº 716/2018

PORTARIAS

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo Parágrafo 1°, do Art. 12, da Lei Complementar n° 050/2014,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Avanço Vertical, a servidora ocupante do cargo de Educador Infantil, por comprovação de habilitação, conforme 
abaixo:

SEQ. MATR. NOME ADM. CLASSE
1 16.930/7 Neiva Barbosa Prette 17/07/2015 I/II
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2 16.930/7 Neiva Barbosa Prette 17/07/2015 II/III
    
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 24 de setembro de 2018.
Denise Abreu Turco

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 717/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo Parágrafo 1°, do Art. 12, da Lei Complementar n° 050/2014,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Avanço Vertical, a servidora ocupante do cargo de Professor, por comprovação de habilitação, conforme abaixo:

SEQ. MATR. NOME  ADM. CLASSE
1 17.391/6 Rosangela Mariorani Zerbinatti 17/07/2015 IV/V

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 24 de setembro de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 718/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença sem remuneração, para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº  
208/2018, à servidora Eliane Dominico, cargo Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir 
de 25 de setembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.
Denise Abreu Turco

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 719/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 526/2018, dilação de prazo por mais 10 (dez) dias, a 
partir de 18 de setembro de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 10 (dez) dias, a comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 18 de setembro de 2018.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.
Denise Abreu Turco

Secretária Municipal de Administração

FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 11/2018
Processo Administrativo n.º 47/2018
OBJETO: Manutenção de aparelho domésticos.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: WILLIAN CIONEK - ME
VALOR CONTRATUAL: R$ 1.540,00 (mil quinhentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 60 Dias
DATA ASSINATURA: 21 de setembro de 2018 –
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 Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin.

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 11/2018

Processo Administrativo n.º 47/2018
Objeto: Manutenção de aparelho domésticos.
A Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 
6498/2018 de 05 de janeiro de 2018 e com base no Artigo 24, 
inciso XVII da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem 
como no Parecer Jurídico n.º 117/2018 da Procuradoria, RATI-
FICA a Dispensa de Licitação, no valor total de R$ 1.540,00 (mil 
quinhentos e quarenta reais), para a contratação da empresa 
WILLIAN CIONEK inscrita no CNPJ n.º 28.721.076/0001-25.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 21 de setembro de 2018.

LIDIANE DE CASSIA MARTINS ANDRADE VATRIN
Presidente da Fundação Proteger

CÂMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE CONTRATO n. 038/2018 

Ref.: Pregão Eletrônico – n. 015/2018

OBJETO:  aquisição de materiais de jardinagem, ferramentas 
e utensílios (itens 1, 2, 5, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 
26, 28, 30, 36 e 38) para o Poder Legislativo de Guarapuava - 
PR, conforme especificações do edital do Pregão Eletrônico nº 
015/2018 e correspondente contrato.
CONTRATANTE: Poder Legislativo de Guarapuava – PR 
CNPJ n. 77.774.495/0001-30
CONTRATADA: PARIZZOTO COM. DE MATERIAIS ELÉTRI-
COS LTDA.
CNPJ nº 00.088.597/0001-78
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 10520/2002; Lei n. 
8666/93 e suas alterações.
VALOR GLOBAL:R$ 2.631,13 (dois mil, seiscentos e trinta e 
um reais e treze centavos)  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses

DATA DA ASSINATURA:19 de setembro 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; 3.3.90.30.11.00 Material 
químico; 3.3.90.30.17.00 Material de Processamento de Dados; 
3.3.90.30.22.00 Material de limpeza e produtos de higienização; 
3.3.90.30.24.00 Material para manutenção de bens imóveis; 
3.3.90.30.26.00 Material elétrico e eletrônico; 3.3.90.30.28.00 
Material de proteção e segurança; 3.3.90.30.31.00 Semen-
tes, mudas de plantas e insumos; 3.3.90.30.42.00 Ferramen-
tas; 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e material permanente; 
4.4.90.52.34.00 Máquinas, Utensílios e equipamentos diver-
sos; 4.4.90.52.48.00 Veículos diversos.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

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

puava

EXTRATO DE CONTRATO n. 039/2018 

Ref.: Pregão Eletrônico – n. 015/2018

OBJETO:  aquisição de materiais de jardinagem, ferramentas 
e utensílios (itens 3, 4, 7, 10, 24, 31 e 37) para o Poder Legis-
lativo de Guarapuava - PR, conforme especificações do edital 
do Pregão Eletrônico nº 015/2018 e correspondente contrato.
CONTRATANTE: Poder Legislativo de Guarapuava – PR 
CNPJ n. 77.774.495/0001-30
CONTRATADA: CONSTRUA TURVO COM. E MAT. CONS-
TRUÇÃO LTDA.
CNPJ nº 08.641.633/0001-90
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 10520/2002; Lei n. 
8666/93 e suas alterações.
VALOR GLOBAL:R$ 1.479,88 (um mil, quatrocentos e setenta 
e nove reais e oitenta e oito centavos)  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses

DATA DA ASSINATURA:19 de setembro 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; 3.3.90.30.11.00 Material 
químico; 3.3.90.30.17.00 Material de Processamento de Dados; 
3.3.90.30.22.00 Material de limpeza e produtos de higienização; 
3.3.90.30.24.00 Material para manutenção de bens imóveis; 
3.3.90.30.26.00 Material elétrico e eletrônico; 3.3.90.30.28.00 
Material de proteção e segurança; 3.3.90.30.31.00 Semen-
tes, mudas de plantas e insumos; 3.3.90.30.42.00 Ferramen-
tas; 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e material permanente; 
4.4.90.52.34.00 Máquinas, Utensílios e equipamentos diver-
sos; 4.4.90.52.48.00 Veículos diversos.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

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

puava

EXTRATO DE CONTRATO n. 040/2018 

Ref.: Pregão Eletrônico – n. 015/2018

OBJETO:  aquisição de materiais de jardinagem, ferramentas 
e utensílios (itens 6, 8, 9, 11, 14, 16, 27, 29 e 35) para o Po-
der Legislativo de Guarapuava - PR, conforme especificações 
do edital do Pregão Eletrônico nº 015/2018 e correspondente 
contrato.

CONTRATANTE: Poder Legislativo de Guarapuava – PR 
CNPJ n. 77.774.495/0001-30
CONTRATADA: ABREU MARTINS & CIA LTDA.
CNPJ nº 03.744.301/0001-18
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 10520/2002; Lei n. 
8666/93 e suas alterações.
VALOR GLOBAL:R$ 1.006,98 (um mil, seis reais e noventa e 
oito centavos)  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro 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; 3.3.90.30.11.00 Material 
químico; 3.3.90.30.17.00 Material de Processamento de Dados; 
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3.3.90.30.22.00 Material de limpeza e produtos de higienização; 
3.3.90.30.24.00 Material para manutenção de bens imóveis; 
3.3.90.30.26.00 Material elétrico e eletrônico; 3.3.90.30.28.00 
Material de proteção e segurança; 3.3.90.30.31.00 Semen-
tes, mudas de plantas e insumos; 3.3.90.30.42.00 Ferramen-
tas; 4.4.90.52.00.00 Equipamentos e material permanente; 
4.4.90.52.34.00 Máquinas, Utensílios e equipamentos diver-
sos; 4.4.90.52.48.00 Veículos diversos.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

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

puava

EXTRATO DE CONTRATO n. 041/2018 

Ref.: Pregão Eletrônico – n. 015/2018

OBJETO:  aquisição de materiais de jardinagem, ferramentas 
e utensílios (item 18) para o Poder Legislativo de Guarapuava 
- PR, conforme especificações do edital do Pregão Eletrônico 
nº 015/2018 e correspondente contrato.

CONTRATANTE: Poder Legislativo de Guarapuava – PR 
CNPJ n. 77.774.495/0001-30
CONTRATADA: MORADA NOVA COM. MAT. DE CONSTRU-
ÇÃO LTDA.
CNPJ nº 11.979.732/0001-91
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n. 10520/2002; Lei n. 
8666/93 e suas alterações.
VALOR GLOBAL:R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois 
reais)  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 19 de setembro de 2018.

DOTAÇÃO:01 Câmara Municipal; 01.001 Legislativo Mu-
nicipal; 01.031.0001.2001 Atividades da Câmara Munici-
pal; 3.3.90.30.00.00 Material de Consumo; 3.3.90.30.11.00 
Material químico; 3.3.90.30.17.00 Material de Processa-
mento de Dados; 3.3.90.30.22.00 Material de limpeza e 
produtos de higienização; 3.3.90.30.24.00 Material para ma-
nutenção de bens imóveis; 3.3.90.30.26.00 Material elétrico 
e eletrônico; 3.3.90.30.28.00 Material de proteção e seguran-
ça; 3.3.90.30.31.00 Sementes, mudas de plantas e insumos; 
3.3.90.30.42.00 Ferramentas; 4.4.90.52.00.00 Equipamentos 
e material permanente; 4.4.90.52.34.00 Máquinas, Utensílios 
e equipamentos diversos; 4.4.90.52.48.00 Veículos diversos.

Guarapuava, 25 de setembro de 2018.

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

puava
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