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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 08 de outubro de 2020
Veiculação: 08 de outubro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1944

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3125/2020

LEIS

Institui a “Semana Municipal das Juventudes” e dá outras pro-
vidências.
(Autora: Vereadora Professora Terezinha)

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 instituída, no município de Guarapuava/PR, a “Se-
mana Municipal das Juventudes”, a ser celebrada, anualmente, 
na semana que compreende o dia 12 (doze) de agosto, quando 
é comemorado o “Dia Internacional da Juventude”. 

Art. 2º A Semana Municipal das Juventudes terá como princi-
pal objetivo a conscientização das juventudes para o seu papel 
cidadão e para sua responsabilidade na construção de uma so-
ciedade mais justa e igualitária, além da formação dos jovens 
nas dimensões social, política, cultural, educacional e humana. 

Art. 3º Durante a Semana Municipal das Juventudes serão re-
alizadas atividades que contemplem e valorizem a diversidade 
das juventudes, abrangendo os seguintes temas: 
I – problemas de saúde causados pelo uso de drogas, álcool 
e cigarro; 
II – doenças sexualmente transmissíveis; 
III – prostituição infantil; 
IV – relacionamento familiar; 
V – prática saudável de esportes; 
VI – elaboração de propostas de políticas públicas para as ju-
ventudes; 
VII – outros temas afetos às Juventudes, como pedofilia e cy-
berbulling; 
VIII – apresentações culturais envolvendo músicas, danças, 
debates, oficinas, palestras, pinturas, festas, círculos de estu-
dos, trilhas urbanas e ecológicas, workshops, gincanas, ativi-
dades esportivas; 
IX - serviços de cidadania. Parágrafo único. Por serviços de 
cidadania entende-se a confecção de documentos, entrevistas 
de emprego, orientações relativas à saúde, entre outros. 

Art.  4º Durante a Semana Municipal das Juventudes será re-
alizada, a cada 2 (dois) anos, a Conferência Municipal das Ju-
ventudes. 

Art. 5º A Semana Municipal das Juventudes de que trata esta 
Lei, após a realização de 3 (três) edições, passará a integrar 
o calendário oficial do Município de Guarapuava/PR, conforme 
disposto na Lei Municipal nº 2.322/2014, com as alterações in-
troduzidas pela Lei Municipal nº 2.822/2018. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 

convênios e parcerias necessárias à concretização do referido 
evento. 

Art. 7º Caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio da Se-
cretaria da Juventude ou Secretaria afim, juntamente com o 
Conselho Municipal da Juventude, a elaboração do calendário 
contendo a programação comemorativa da Semana Municipal 
das Juventudes. 
Parágrafo único. O calendário de que trata o caput deste artigo 
será elaborado e divulgado até o início do mês de maio de cada 
ano. 

Art. 8º O Poder Executivo Municipal regulamentará a presente 
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
publicação. 

Art. 9º As despesas decorrentes da execução desta Lei corre-
rão por conta das dotações orçamentárias próprias das Secre-
tarias Municipais que participarão da Semana Municipal das 
Juventudes, suplementadas se necessário. 

Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, em 06 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3126/2020
Denomina a Unidade Básica de Saúde localizada no Bairro 
Santana de “Jonas Kendrick de Camargo.
(Autor: Vereador Pedro Moraes)

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 denominada a Unidade Básica de Saúde (UBS) 
Santana, na Rua Domingos Marcondes nº 710 bairro Santana, 
Guarapuava PR, de “Jonas Kendrick de Camargo”. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, em 06 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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LEI Nº 3127/2020
Denomina a estrada rural da Vila Jordão de estrada rural André 
Szendela.
(Autor: Vereador Sérgio André Niemes)

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

Art. 1º Denomina a estrada rural da Vila Jordão, localizada 
entre a cervejaria Jordana Bier e o Kartódromo do Jordão no 
Município de Guarapuava, Estado do Paraná de Estrada Rural 
André Szendela. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, em 06 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

LEI Nº 3128/2020
Denomina a ‘’Rua Projetada 06, Código n° 17942’’, situada no 
Bairro Morro Alto, de Rua Valmor Casagrande.
(Autor: Vereador Samuel da Silva Pinto)

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 denominada a ‘’Rua Projetada 06, Código n° 
17942’’, situada no Bairro Morro Alto, de ‘’Rua Valmor Casa-
grande’’. 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando quaisquer disposições contrárias.

Guarapuava, em 06 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETOS

DECRETO Nº 8226/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e ten-
do em vista o que determina o artigo 73 da Lei Complementar 
Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda Constitucional 
nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 051/2020 
de 02/09/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao 
servidor Glazito Luiz Ribas de Camargo, matrícula nº 68586, 
ocupante do Cargo de Motorista de Ambulância, Nível 20, lota-
do na Secretaria Municipal Executiva, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 5.745,64 (cinco mil setecentos e qua-
renta e cinco reais e sessenta e quatro centavos), mensais e 
integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-

ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8227/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
052/2020 de 03/09/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Marisa Brandalise da Cruz, matrícula nº 117331, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 17, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.919,63 (dois mil novecentos e dezenove re-
ais e sessenta e três centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8228/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
054/2020 de 10/09/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Iracema do Rocio Kappel, matrícula nº 124494, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 14, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.636,59 (dois mil seiscentos e trinta e seis 
reais e cinquenta e nove centavos), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
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Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8229/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
055/2020 de 11/09/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Silvana de Fatima Furtado, matrícula nº 102130, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 19, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.037,58 (três mil e trinta e sete reais e cin-
quenta e oito centavos), mensais e integrais.
Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8230/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “a” § 3º do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 e artigo 6º da Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Cons-
titucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
056/2020 de 11/09/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Silvana de Fatima Furtado, matrícula nº 116610, ocu-
pante do Cargo de Professor (a), Nível 18, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 2.978,01 (dois mil novecentos e setenta e oito 
reais e um centavo), mensais e integrais.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma propor-
ção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes de 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que 
se deu a aposentadoria.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8231/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do 
§ 1º do art. 40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003. Artigo 3º c/c artigo 36, inciso III da 
Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta 
no processo nº 057/2020 de 16/09/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo idade à servidora 
Maria Ivone Tiburcio, matrícula nº 100331, ocupante do Cargo 
de Servente de Limpeza, Nível 14, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de 
R$ 1.055,26 (um mil e cinquenta e cinco reais e vinte e seis 
centavos), mensais e proporcionais ao tempo de contribuição.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8232/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o inciso III, “b” do artigo 12 da Lei 
Complementar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso III, “b” do 
§ 1º do art. 40 da CF/1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003 e majoração com fulcro no artigo 201 
§ 2º da CF. Artigo 3º c/c artigo 36, inciso III da Emenda Consti-
tucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 
058/2020 de 17/09/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo idade à servidora 
Ivone de Fatima Batista, matrícula nº 151998, ocupante do 
Cargo de Agente Comunitário de Saúde, Nível 04, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 456,55 (quatrocentos e cinquenta e seis re-
ais e cinquenta e cinco centavos), mensais e proporcionais ao 
tempo de contribuição.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da paridade.
Art. 3º Fica assegurada a percepção de um salário mínimo nos 
termos do artigo 1º, §5º da Lei 10.887/2004.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8233/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo 
em vista o que determina o artigo 8º e artigo 15 da Lei Com-
plementar Municipal nº 012/2004 e inciso II, § 7º do artigo 40 
da Constituição Federal 1988, com redação dada pelo Art. 1º 
da Emenda Constitucional nº 41/2003. Art. 36, inciso III da EC 
103/2019, bem como atendendo o que consta no protocolado 
sob nº 053/2020 de 03/09/2020,

DECRETA

Art. 1º Conceder Pensão por Morte, a partir de 10 de junho de 
2019, da seguinte forma:
I – Antonio Dobgenski Martins, CPF nº 120.349.989-28, filho do 
ex-servidor Luiz Gustavo Costa Martins, matrícula nº 181463, 
com a proporção de 50% na quantia de R$ 742,01 (setecentos 
e quarenta e dois reais e um centavo), de natureza temporária, 
até atingir maior idade.
II – Celina Ceslak Martins, CPF nº 144.721.919-89, filha do 
ex-servidor Luiz Gustavo Costa Martins, matrícula nº 181463, 
com a proporção de 50% na quantia de R$ 742,01 (setecentos 
e quarenta e dois reais e um centavo), de natureza temporária, 
até atingir maior idade.
Parágrafo único. O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.484,02 (um mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
dois centavos) mensais.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a 
revisão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanen-
te, o valor real, nas mesmas datas e índices utilizados para fins 
de reajustes dos benefícios do RGPS, sem direito ao instituto 
da PARIDADE.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8235/2020
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 Rafaela Abdanur Santos Subirá 
Obal, inscrita no CPF/MF nº 078.225.589-27, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor A2, junto a Secretaria Munici-
pal de Agricultura, a partir de 01 de setembro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2020, re-
vogando o Decreto nº 8210/2020.
 
Guarapuava, 08 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 617/2020
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das por Lei, 

RESOLVE

Art. 1º Para a execução de serviços de construção, reformas e 
pintura nos jazigos dos Cemitérios Municipais de Guarapuava 
será necessário solicitar Autorização de Serviços em Cemité-
rios, emitida pela Divisão de Central de Triagem e Cemitérios, 
da Secretaria Municipal de Administração.
§1º A solicitação deverá ser realizada na página oficial do Mu-
nicípio, endereçada à Secretaria Municipal de Administração 
– Divisão de Central de Triagem e Cemitérios (SMAD-DCTC), 
através do Protocolo Web, no seguinte endereço eletrônico do 
Município: https://www.guarapuava.pr.gov.br/servicos/protoco-
lo-web/.
§2º Será permitido o protocolo diretamente na Divisão de Cen-
tral de Triagem e Cemitérios, localizada na Rua Capitão Frede-
rico Virmond, 1948, Centro. 
§3º A falta de pagamento da guia gerada pelo protocolo acarre-
tará na ausência de análise do pedido.
§4º Os proprietários que executarem serviços de construção, 
reforma e pintura em seus jazigos são isentos de outras taxas 
que não a do protocolo.

Art. 2º Os profissionais interessados em executar os serviços 
que trata o artigo 1º desta Portaria deverão apresentar-se na 
Central de Triagem, munidos de carteira de identidade para o 
cadastramento.
§1º Os responsáveis pelos jazigos poderão empregar os profis-
sionais cadastrados ou cadastrar os de sua confiança.
§2º Fica expressamente proibido o trabalho de menores de 18 
(dezoito) anos.

Art. 3º Para as obras e reformas em preparação ao Dia de Fi-
nados, o protocolo com pedido de autorização de serviços de 
reformas e pintura nos jazigos dos Cemitérios Municipais de 
Guarapuava deverá ocorrer até dia 20/10 do ano correspon-
dente, conforme disposto no artigo 1º desta Portaria, sob pena 
de indeferimento.
§1º Os reparos nos túmulos e serviços de pintura devem encer-
rar no dia 29/10 do ano correspondente.
§2º O período dos dias 30 de outubro a 1º de novembro é ex-
clusivamente reservado para limpeza geral.

Art. 4º A comercialização no Dia de Finados somente será 
permitida mediante prévio cadastro junto ao Departamento de 
Alvará do Município de Guarapuava e a uma distância de 10 
(dez) metros dos portões dos Cemitérios, ficando os infratores 
sujeitos às penalidades previstas na Legislação Municipal.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrario.

Guarapuava, 08 de outubro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 633/2020
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PORTARIA Nº 634/2020
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SURG
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2020
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – SURG, por seu diretor administrativo, torna público que realizará a 
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 34/2020
DATA: 19/10/2020                                
HORÁRIO: 13h30m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras e protetores para a frota de veículos da SURG.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios da SURG, em conformidade com as disposições 
da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal nº 1.168/2006 e 
1.447/2007.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Devido ao Covid o certame acontecerá no salão de festa da SURG - com endereço 
na Rua Perimentral Norte, s/n, morro alto, Guarapuava - Pr., próximo ao departamento de coleta de lixos da SURG.
INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - e-mail: juridico@surg.com.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações, em 
Licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 08 de outubro de 2020. 

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Administrativo da SURG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 005/2020 

O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do 
Paraná, por meio de seu Presidente torna público que fará re-
alizar a Licitação abaixo:

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2020 

Objeto: Aquisição de central telefônica para o Poder Legisla-
tivo de Guarapuava-PR, incluindo a mão de obra e materiais 
necessários para a instalação, bem como o treinamento de 
operadores, devendo conter a referida central as característi-
cas conforme o edital de pregão eletrônico nº 05/2020 e seus 
anexos. 

Tipo: menor preço global       
Preço Máximo Global: R$ 20.551,21

Plataforma Eletrônica para o Pregão:  site www.bll.org.br 

Suporte legal: Lei Federal n.º 10.520/02, os Decretos Fede-
rais 3.555/00, 10.024/19, a Lei Complementar 123/06, as Leis 
Complementares Municipais 037/13 e 058/15, os Decretos Mu-
nicipais 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: 15/10/2020

Horário: 9h00min.

Local: Departamento de Compras e Licitações da Câmara Mu-
nicipal de Guarapuava - Rua Pedro Alves nº. 431 - Centro.

Pregoeiro: Marcelo Pereira Maciel

Informações: Departamento de Compras e Licitações – telefo-
ne: (42) 3630-3800 de segunda a sexta – feira.

Edital: O edital poderá ser adquirido no departamento de com-
pras e licitações,  pelo e-mail: licitacao@guarapuava.pr.leg.br 
ou no site www.bll.org.br.

Guarapuava, 29 de setembro de 2020.

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

puava
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