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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 06 de maio de 2020
Veiculação: 06 de maio de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1834

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7900/2020
O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, atendendo ao que de-
termina o Artigo 12, da Lei Federal Nº 6766, de 19 de dezembro 
de 1979, o Artigo 15 da Lei Municipal Nº 45, de 24 de dezembro 
de 1987, a Lei Municipal Nº 2074, de 23 de novembro de 2012, 
o Artigo 3º da Lei Federal Nº 9785, de janeiro de 1999, e a Lei 
Municipal Complementar Nº 69/2016 e suas alterações.

Aprova o Projeto de Loteamento denominado CIDADE DOS 
LAGOS II, de propriedade de Cilla – Cidade dos Lagos Pla-
nejamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda, CNPJ: 
34.850.514/0001-58, objeto da Matrícula Nº 37.572, do Serviço 
de Registro de Imóveis do 3º Ofício, localizado no Distrito de 
Sede, Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná.

D E C R E T A
   
Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Loteamento denominado 
CIDADE DOS LAGOS II, de propriedade de Cilla – Cidade dos 
Lagos Planejamento e Empreendimentos Imobiliários Ltda, 
CNPJ:34.850.514/0001-58, objeto da Matrícula Nº 37.572, do 
Serviço de Registro de Imóveis do 3º Ofício, analisado através 
dos protocolos de consulta prévia 12.746/2018, de Ante Projeto 
de Loteamento 20.115/2018 e Projeto Definitivo de Loteamento 
15/25/2020, com totalidade de 658.797,76 metros quadrados, 
constituído de 16 (dezesseis) Quadras, totalizando 180 (cento 
e oitenta) Lotes Residenciais e Áreas Institucionais, com área 
total de 49.661,44 metros quadrados mais área destinada a 
Boulevard de 4.600,00 metros quadrados, localizado no Dis-
trito Sede, Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, con-
forme Projeto e Memorial Descritivo constantes da pasta do 
loteamento, devidamente aprovada nesta municipalidade. 
 
Art. 2º Ficam de Domínio Público do Município de Guara-
puava as Áreas Destinadas ao Sistema de Circulação, com 
136.484,08 metros quadrados, Destinadas à Implantação de 
Equipamentos Públicos Urbanos e Comunitários, bem como à 
Espaços Livres de Uso Público, com 49.661.44 metros qua-
drados mais área destinada a Boulevard de 4.600,00 metros 
quadrados, e área de preservação permanente com 14.902,89, 
totalizando 205.648,41 metros quadrados, devendo a transfe-
rência de domínio acontecer no ato dos respectivos registros, 
sem quaisquer ônus ao Município, inclusive dispensando-se os 
instrumentos de escritura pública.

Art. 3º As obras de infraestrutura são de responsabilidade do 
empreendedor, e o compromisso de sua execução está garan-
tido através de termo de compromisso de execução de infra-
estrutura com caução do imóvel rural, denominado Fazenda 
Atalaia – Área A, no Distrito da Palmeirinha, Município de Gua-
rapuava, objeto da matrícula Nº 24.013, do 3º Serviço de Re-

gistro de Imóveis de Guarapuava, de acordo com cronograma 
e orçamento de obras, firmado junto ao Município, bem como 
de acordo com os projetos aprovados de infraestrutura cons-
tantes da pasta de aprovação do loteamento.
   
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.
   
Guarapuava, 22 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7908/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 
2020;

Considerando as medidas de enfrentamento ao COVID-19;

Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 
2020 e a Medida Provisória nº 922/2020 que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente do Coronavírus res-
ponsável pelo surto de 2019/2020;

Considerando que a Câmara de Deputados, em 18 de março 
de 2020, e o Senado Federal, em 20/03/2020 reconheceram 
a existência de Calamidade Pública Nacional, para fins do art. 
65, da Lei Complementar Federal nº 101/2000;

Considerando o Decreto nº 4319/2020 do Governo do Estado 
do Paraná que Declara o estado de calamidade pública, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19;

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado a data de vencimento do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) apurados no âmbito 
do Simples Nacional e devidos pelos sujeitos passivos da se-
guinte forma:
I - o período de apuração - março de 2020, com vencimento 
original em 20 de abril de 2020, fica com vencimento para 20 
de julho de 2020;
II - o período de apuração - abril de 2020, com vencimento 
original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 
de agosto de 2020; e
III - o período de apuração - maio de 2020, com vencimento 
original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 
de setembro de 2020.
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Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a partir de 20 de abril de 2020.

Guarapuava, 27 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7925/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1988), e direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 
da CRFB/1988);

Constitui direito básico do consumidor a proteção da vida, saú-
de e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos 
ou nocivos, sujeitando o fornecedor de produtos ou serviços 
que violar a norma às penalidades previstas na legislação con-
sumerista (inciso l, do art. 60 da Lei Federal nº 8.078/1990 - 
Código de Defesa do Consumidor);

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Códi-
go Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência 
ou ameaça contra funcionário competente para executá-lo ou 
a quem lhe esteja prestando auxílio;
Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário público;
A declaração da Organização Mundial da Saúde (30/01/2020) 
definiu que o surto do novo coronavírus (COVID-19) constitui 
emergência em Saúde Pública de Importância Internacional e 
em 11/03/2020 a classificou como pandemia da COVID-19; 

A Lei Federal nº 13.979 (06/02/2020) e a Portaria do Ministé-
rio da Saúde nº 356 (11/03/2020) que a regulamentou, e suas 
alterações;

O Decreto Estadual do Paraná nº 4230/2020 e suas alterações;

As determinações do Decreto Municipal nº 7815/2020 e suas 
alterações; 

A Recomendação nº 2421 (27/03/2020) da Procuradoria Re-
gional do Trabalho da 9ª Região, que determina que o Muni-
cípio de abstenha de autorizar a (re)abertura de estabeleci-
mentos de serviços e atividades não essenciais sem a devida 
recomendação técnica;

A recomendação técnica emitida em 30/03/2020 pela Comissão 
Médica Especializada, designada pela Portaria nº 262/2020 e 
as orientações emitidas nas reuniões virtuais e em grupos on-
line permanentes realizadas entre o Chefe do Poder Público e 
Comissão Médica Especializada sobre as medidas de enfren-
tamento à COVID-19 e de retomada economia local;

O Decreto Legislativo nº 03/2020 da Assembleia Legislativa do 
Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no 
Município de Guarapuava;

A Comissão Técnica, na reunião virtual do dia 20/04/2020 às 
17h30min, entendeu como possível a flexibilização do Regime 

Especial de Funcionamento dos estabelecimentos essenciais e 
não essenciais desde que o Programa Empresarial de Preven-
ção e Cuidado seja aderido e cumprido;

O ofício nº 001/2020 enviado pela  Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes - ABRASEL;

A comissão técnica, na reunião virtual do dia 28/04/2020, anali-
sou o ofício nº 001/2020 enviado pela Associação Brasileira de 
Bares e Restaurantes - ABRASEL local e estabeleceu protoco-
lo para autorização de trabalho de bares e restaurantes.

DECRETA

Art. 1º Os estabelecimentos de gêneros alimentícios – restau-
rantes, pizzarias, hamburguerias, lanchonetes, panificadoras, 
padarias, confeitarias, cafés, açougues, comércio de bolos, sor-
veterias, docerias, lojas de suplementos alimentares, de produ-
tos naturais, de sucos, de açaí e de produtos regionais típicos, 
lojas de conveniência, food trucks, tabacarias e bares, podem 
atender público, desde que, obrigatoriamente façam adesão ao 
Programa Empresarial de Prevenção e Cuidado conforme re-
gras definidas no Decreto Municipal nº 7904/2020 e assegurar 
a aplicação das normas descritas, desconsiderando os casos 
específicos inaplicáveis ao ramo de atividade, além de cumprir 
o que se segue:
I - dias da semana: segunda a domingo;
II - horário de atendimento ao público: das 6h (seis horas) às 
22h (vinte e duas horas), com fechamento para entrada de pes-
soas a partir das 21h (vinte e uma horas); 
III - limitar venda de bebidas alcoólicas até às 21:30 (vinte e 
uma hora e trinta minutos);
IV - lotação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do 
local, com redução de mesas e manter distanciamento mínimo 
de 2m (dois) metros entre cada mesa, não sendo possível a 
união de mesas:
a) cada mesa deverá comportar no máximo 4 (quatro) 
clientes.
V - proibir a entrada de funcionários e clientes sem máscara;
VI - controlar filas de entrada, nos locais de self service, balcão/
caixas com intervalos demarcados de 2m (dois metros) de dis-
tanciamento entre cada cliente;
VII - disponibilizar álcool em gel em balcões, nas mesas indivi-
duais e nos caixas, bem como a obrigatoriedade de aplicação 
de álcool gel 70% (setenta por cento) nas mãos dos clientes no 
momento da entrada no estabelecimento;
VIII - higienizar com álcool 70% (setenta por cento), após saída 
de cada cliente, cadeiras, mesas, bancadas, maçanetas, cor-
rimãos  etc;
IX - recolher imediatamente louças e utensílios utilizados pelos 
clientes;
X - proibir a entrada de pessoas do grupo de risco (idosos com 
idade igual ou superior a 60 (sessenta anos) e crianças até 12 
(doze) anos, e demais descritos no art. 3º do Decreto Municipal 
nº 7904/2020;
XI – fica vedado a utilização de objetos compartilhados, como 
narguilé, chimarrão e similares;
XII - higienizar os banheiros e lixeiras existentes constante-
mente, disponibilizando papel toalha, sabonetes líquidos e ál-
cool gel 70% (setenta por cento);
XIII - remover enfeites, guardanapos ou qualquer item das me-
sas que possa ser utilizado por mais de um cliente (uso cole-
tivo);
XIV - desinfetar cardápios entre clientes; 
XV – substituir toalhas de tecido, guardanapos de tecido ou 
cadeiras estofadas que impossibilitam a higienização;
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XVI - manter os ambientes arejados e, nos casos de uso de aparelhos de ar condicionado, realizar a higiene de todos os compo-
nentes com a frequência determinada pelos fabricantes.
§1º Os manipuladores de alimentos devem:
I - lavar as mãos com frequência e, principalmente, depois de: tossir, espirrar, coçar ou assoar o nariz, coçar os olhos ou tocar 
na boca, preparar alimentos crus, como carne, ovos, vegetais, frutas, manusear celular, dinheiro, lixo, chaves, maçanetas, ir ao 
sanitário e ao retornar dos intervalos;
II - manter as unhas curtas e sem esmaltes; 
III - não usar adornos, pois acumulam sujeiras e microrganismos, como anéis, aliança, relógio, piercings e outros;
IV - não conversar, espirrar, tossir, cantar ou assoviar em cima dos alimentos, superfícies ou utensílios;
V – manter o distanciamento entre os colegas de trabalho;
VI - utilizar máscaras e luvas de proteção individual tanto para entrega de pratos, copos e talheres, bem como para servir alimen-
tos aos clientes, seja nos pratos feitos ou em marmitas.
§2º O sistema buffet (self service) poderá ser utilizado desde que sejam respeitadas as seguintes regras:
I - distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada cliente nas filas, com orientação do atendente responsável;
II – realização de assepsia das mãos antes de inicio ao circuito do buffet com uso obrigatório de máscara e luva descartável 
(plásticas – Anexo Único) pelo cliente durante o manuseio dos talheres compartilhados:
a) as luvas obrigatoriamente serão oferecidas pelos estabelecimentos em momento anterior a passagem pelo circuito do 
buffet;
III - dispor de talheres higienizados em embalagens individuais (ou talheres descartáveis), além de manter os pratos, copos e 
demais utensílios protegidos; 
IV – troca a cada 30 (trinta) minutos dos talheres compartilhados;
V - observar demais normas da vigilância sanitária (como anteparo, proibição de bisnagas, pimenteiras, saleiros, condimentos e 
outros do gênero que sejam compartilhados).
§3º Devem ser estimuladas as vendas nas modalidades de entrega a domicílio (delivery) e (drive thru). 
§4º Os alimentos no buffet devem ser cobertos com protetores salivares com fechamentos laterais e frontal.
§5º As pizzarias poderão atender na modalidade de rodízio, desde que adotem todas as medidas que evitem a contaminação de 
utensílios utilizados para servir os clientes.
§6º Os estabelecimentos devem orientar os consumidores a fazer o pagamento preferencialmente com cartões ou através do 
celular, evitando a manipulação de notas e moedas.
I – as maquinas de cartão devem ser constantemente higienizadas entre a cobrança de cada cliente;
II – possibilitar que as maquinas sejam acessadas diretamente pelo cliente sem necessidade de inserção do cartão por parte dos 
colaboradores do estabelecimento. 
§8º Os estabelecimentos não poderão: 
I - realizar shows ou eventos com música ao vivo.
II - operar sem o alvará e licença sanitária, mantendo regular a atuação predominante do ramo de atividade.
III – liberar o uso de brinquedotecas, espaços kids, playgrounds e salas de jogos.
§8º O cumprimento das normas de não aglomeração e sanitárias estabelecidas serão de responsabilidade de cada estabeleci-
mento.

Art. 2º Fica permitida, excepcionalmente, a abertura e atendimento de comércio especializado em flores e floriculturas no dia 
09/05/2020 das 6h (seis horas) às 12h (doze horas).  

Art. 3º Fica vedado a abertura de galerias que possuam praças de alimentação. 

Art. 4º As determinações desse decreto poderão ser revistas a qualquer tempo, de acordo com as recomendações da Comissão 
Médica Especializada em Orientação e Recomendação de Medidas de Enfretamento a Pandemia Ocasionada pela COVID-19 e/
ou novas determinações do Governo Estadual e/ou Federal. 

Art. 5º A fiscalização das medidas determinadas por esse decreto serão realizadas pelo PROCON, Defesa Civil, Vigilância Sani-
tária, Fiscalização Geral do Município, Agentes de Trânsito, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.
Parágrafo único. O descumprimento das regras estabelecidas nesse decreto serão passíveis de medidas administrativas e san-
ções previstas no Código de Postura e Código Tributário Municipal, além das sanções cíveis e penais.

Art. 6º Todas as dúvidas referente as normas contidas nos Decretos Municipais de enfretamento a COVID-19, serão respondi-
das, exclusivamente, pelo e-mail duvidacovid@guarapuava.pr.gov.br. 

Art. 7º O disposto neste decreto não invalida as medidas adotadas nos Decretos Municipais anteriores, no que não forem con-
flitantes. 

Art. 8º Este decreto entra em vigor às 00:00 do dia 07 de maio de 2020, revogando disposições contrárias.

Guarapuava, 06 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 7926/2020
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 Guilherme Cruz de Oliveira, inscrito no CPF/MF nº 114.766.749-73, para exercer o cargo em Comissão 
de Assessor A1, junto a Procuradoria Geral do Município - Procon, a partir de 01 de maio de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de maio de 2020.
 
Guarapuava, 05 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7927/2020
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 Elidiane Cadini, inscrita no CPF/MF nº 032.437.639-16, para exercer o cargo em Comissão de Asses-
sor Especial, junto a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a partir de 04 de maio de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 04 de maio de 2020.
 
Guarapuava, 05 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7928/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Altera o cargo do Sr. Marcio de Sequeira, de Assessor A1 para o cargo de Diretor, na Secretaria Municipal de Turismo, a 
partir de 01 de maio de 2020.

Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de maio de 2020.
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DECRETO Nº 7929/2020
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 Larissa Vaneska Izi-
dorio Vidal, nomeada pelo Decreto nº 7491/2019, no cargo de 
Médico Generalista de Pronto Atendimento – 20H, matrícula nº 
187038, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 
01 de maio de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de maio de 2020.

Guarapuava, 05 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 282/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 164, inciso II “B”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 060/2016 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto aos servidores:
I -Daiani Scariott Preuss, matrícula n.º 13.192/0, Assistente Ad-
ministrativo II, lotada na Secretaria de Saúde, compreendendo 
o período de 25/04/2020 a 01/05/2020.
II -Johnny de Oliveira Maia, matrícula n.º 16.143/8, Motorista 
Veículos Pesados, lotado na Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social, compreendendo o período de 06/04/2020 a 
12/04/2020.
III -Luciana Aparecida Scariott Amaral, matrícula n.º 6.714/8, 
Professor, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 25/04/2020 a 01/05/2020.
IV -Marilda Mendes de Oliveira, matrícula n.º 8.632/0, Agente 
Social, lotada na Secretaria de Saúde, compreendendo o perí-
odo de 04/04/2020 a 10/04/2020.
V -Ricardo João Dalfov, matrícula n.º 18.695/3, Cirurgião Den-
tista, lotado na Secretaria de Saúde, compreendendo o período 
de 13/04/2020 a 14/04/2020.
VI -Sonia Mara Montes, matrícula n.º 10.323/3, Agente Comu-
nitário de Saúde, lotada na Secretaria de Saúde, compreen-
dendo o período de 14/04/2020 a 15/04/2020.

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

Guarapuava, 04 de maio 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 310/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal nº 2035/2012, considerando o memorando nº 
047/2020 da Secretaria Municipal de Saúde,

R E S O L V E

Art.1º Revogar a Portaria nº 881/2019 e determinar o retor-
no das atividades da servidora Claudineia Batista, matrícula nº 
1551-2, junto a Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância – Fundação Proteger.

Art.2º Revogar a Portaria nº 034/2020 e determinar o retorno 
das atividades da servidora Damaris Stadler de Brito, matrícula 
nº 1505-9, junto a Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância – Fundação Proteger.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 30 de abril de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Guarapuava, 05 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SURG
Extrato de contratos
Contratante: SURG

Numero do Contrato: 33/2020
Data de Inicio do Contrato: 22/04/2020          Data de Expiração do Contrato: 31/05/2020
Processo: 26/2020       Modalidade: 13 - Dispensa por Justificativa
Fornecedor: 10.906.559/0001-39 - COMERCIAL ELVIMAG LTDA ME
Descrição do Objeto: AQUISICAO  DE  MASCARAS  DE PROTEÇÃO FACIAL EM TECIDO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA 
SURG, EM ATENDIMENTO AO
DECRETO MUNICIPAL N. 7.842/2020.
Valor total do Contrato: 6.400,00

Contratante: SURG
Numero do Contrato: 34/2020
Data de Inicio do Contrato: 22/04/2020          Data de Expiração do Contrato: 22/05/2020
Processo: 9/2020       Modalidade: 6 - Pregão - Registro de Preço
Fornecedor: 82.023.359/0001-49 - JOAREZ B. GONSALVES & CIA LTDA - ME
Descrição do Objeto: Aquisicao  de maquinas, equipamentos e insumos diversos para os  setores de obras, varricao, administra-
tivo e almoxarifado, parques e praças da SURG.
Valor total do Contrato: 3.924,00
Valor total do Contrato mais Aditivos: 3.924,00

Contratante: SURG                                                                                          
Numero do Contrato: 35/2020                                                                                               
Data de Inicio do Contrato: 23/04/2020          Data de Expiração do Contrato: 23/05/2020                                 
Processo: 47/2019       Modalidade: 31 - Pregao - Registro de Preco                                                       
Fornecedor: 03.030.002/0001-11 - PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA                                              
Descrição do Objeto: Aquisicao de concreto betuminosos usinado a quente (CBUQ - faixa F), para uso de recapeamento e ma-
nutencao de ruas e avenidas do município de Guarapuava.             
Valor total do Contrato: 326.000,00                                                                                            
             

Contratante: SURG
Numero do Contrato: 36/2020
Data de Inicio do Contrato: 29/04/2020          Data de Expiração do Contrato: 07/06/2020
Processo: 27/2020       Modalidade: 14 - Dispensa por Justificativa
Fornecedor: 19.611.064/0001-57 - PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
Descrição do Objeto: Aquisicao de luvas de procedimento, para os funcionários do setor de coleta e varricao da SURG.
Valor total do Contrato: 6.636,00
                                                                                                               

Contratante: SURG                                                                                              
Numero do Contrato: 37/2020                                                                                               
Data de Inicio do Contrato: 30/04/2020          Data de Expiração do Contrato: 30/05/2020                                 
Processo: 47/2019       Modalidade: 31 - Pregão - Registro de Preço                                                       
Fornecedor: 03.030.002/0001-11 - PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA                                              
Descrição do Objeto: Aquisicao de concreto betuminosos usinado a quente (CBUQ - faixa F), para uso de recapeamento e ma-
nutenção de ruas e avenidas do município de Guarapuava.             
Valor total do Contrato: 661.780,00     
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