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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 13 de novembro de 2020
Veiculação: 13 de novembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1966

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

REPUBLICAÇÃO LEI Nº 3140/2020

LEIS

Institui o Conselho Municipal de Educação de Guarapuava – 
CMEG, revoga as Leis Municipais nº 1319/2004 e nº 1978/2011, 
substituindo-as e, dá 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 Fica instituído o Conselho Municipal de Educação de 
Guarapuava – CMEG, órgão colegiado representativo da co-
munidade, previsto no artigo 182 da Lei Orgânica do Município 
de Guarapuava, como órgão gestor do Sistema Municipal de 
Ensino de Guarapuava, em parceria com a Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, tendo a competência normativa e 
as funções consultiva, deliberativa, propositiva, fiscalizadora e 
de controle social, mediador entre a sociedade civil e o Poder 
Público Municipal, na discussão, elaboração e implementação 
das políticas municipais de educação, da gestão democrática 
do ensino público, na construção e na defesa da educação de 
qualidade para todos os munícipes.
Art. 2º São competências do Conselho Municipal de Educação 
de Guarapuava:
I – elaborar, aprovar e publicar seu Regimento Interno, norma-
tizando o exercício de suas atribuições, condições de funciona-
mento e constituição de comissões;
II – eleger o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Muni-
cipal de Educação;
III – convocar assembleias para eleição dos representantes 
dos segmentos que o compõem;
IV –  fixar normas, nos termos da lei, para:
a) a educação infantil e o ensino fundamental das Instituições 
públicas;
b) a educação infantil e o ensino fundamental, destinados a 
educandos com necessidades especiais;
c) a educação infantil das Instituições privadas;
d) o ensino fundamental, destinado a jovens e adultos que a ele 
não tiveram acesso em idade própria;
e) o funcionamento, o credenciamento, a avaliação, a supervi-
são e a cessação das Unidades de Ensino de sua competência;
f) Projeto Político-Pedagógico, a Proposta Pedagógica Curricu-
lar, e o Regimento das Unidades de Ensino;
g) controle e avaliação de programas de educação à distância;
h) a criação de Unidade de Ensino Público Municipal;
i) a classificação e a reclassificação de alunos em qualquer 
ano, exceto o primeiro ano do ensino fundamental, indepen-
dente da escolarização anterior;
V – participar da elaboração, da aprovação, da implementação 
e da avaliação do Plano Municipal de Educação, em regime 
de colaboração com a Secretaria de Educação e Cultura de 
Guarapuava; 
VI – baixar normas complementares para o Sistema Municipal 

de Ensino; 
VII – homologar as normas complementares das modalidades 
de ensino ofertadas e expedidas pelo Sistema Municipal de 
Educação; 
VIII – emitir parecer sobre a criação de Instituições Municipais 
de Ensino para a expansão da oferta pelo Poder Público; 
IX – participar da discussão sobre a organização pedagógica 
da educação escolar do Município, representando a posição da 
comunidade; 
X – propor ações e estratégias, a partir da análise dos indi-
cadores educacionais, para melhoria das taxas de abandono, 
reprovação, conclusão e distorção série/idade e dos níveis de 
desempenho dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 
XI – conhecer a realidade educacional do Município e propor 
medidas para a melhoria do fluxo e do rendimento escolar; 
XII – propor ações e estratégias, a partir da análise dos indi-
cadores educacionais, para melhoria das taxas de abandono, 
reprovação, conclusão e distorção série-idade e dos níveis de 
desempenho dos alunos da Rede Municipal de Ensino; 
XIII – acompanhar e avaliar a qualidade do ensino no âmbito 
do Município, propondo medidas que visem à sua expansão e 
aperfeiçoamento; 
XIV – propor temas para Formação Continuada do Quadro Pró-
prio da Secretaria de Educação e Cultura, com vistas a trans-
formar a escola em unidade de capacitação permanente; 
XV – emitir parecer prévio sobre Projeto de Lei ou Emendas de 
alteração do Plano de Carreira do Magistério Público Municipal 
quanto ao atendimento às diretrizes nacionais; 
XVI – participar da discussão das diretrizes e matrizes da ava-
liação de desempenho do Magistério Público Municipal; 
XVII – acompanhar o processo de elaboração do Plano Plu-
rianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e do 
Orçamento Anual do Município, para assegurar o cumprimento 
das determinações constitucionais e legais e o atendimento às 
necessidades da educação municipal; 
XVIII – acompanhar a aplicação dos recursos vinculados para 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e, exercer 
controle social para garantir a correta aplicação desses recur-
sos, de acordo com a legislação vigente; 
XIX – acompanhar, controlar e avaliar a execução de progra-
mas, projetos e experiências inovadoras na área de educação 
municipal; 
XX – responder consultas sobre questões que lhe forem enca-
minhadas por órgãos e instituições públicas e privadas e enti-
dades representativas da sociedade; 
XXI – estimular a participação da sociedade no acompanha-
mento e controle da oferta dos serviços educacionais; 
XXII – estabelecer normas complementares para o Sistema de 
Ensino Municipal e interpretar a legislação e as normas edu-
cacionais; 
XXIII – fiscalizar o cumprimento da legislação educacional e 
aplicar sanções quando do seu descumprimento; 
XXIV – propor treinamento em serviço, para os profissionais 
que atuam na Rede Municipal de Educação; 
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XXV – acompanhar e fiscalizar o sistema de matrícula, trans-
ferência escolar, sistema de promoção e de aproveitamento de 
estudos; 
XXVI – manifestar-se previamente sobre o regime e as formas 
de colaboração, acordos, convênios e similares, inclusive os de 
municipalização, a serem celebrados pelo Poder Público Mu-
nicipal com as Instâncias Governamentais ou do setor privado; 
XXVII – exercer competência recursal em relação às decisões 
das Entidades e Instituições do Sistema Municipal de Ensino, 
esgotadas as respectivas instâncias; 
XXVIII – emitir pareceres sobre assuntos educacionais e ques-
tões de natureza pedagógica que lhe forem submetidas pelo 
Executivo ou pelo Legislativo, por entidades ou profissionais da 
educação de âmbito municipal; 
XXIX – fiscalizar e zelar pelo cumprimento das disposições 
constitucionais, legais e normativas em matéria de educação, 
representando junto às autoridades competentes, quando for 
o caso; 
XXX – acolher denúncia de irregularidade no âmbito da educa-
ção municipal, apurando os fatos e encaminhando as conclu-
sões às instâncias competentes; 
XXXI – deliberar sobre o calendário escolar; 
XXXII – manifestar-se sobre o Plano de Carreiras, Cargos, 
Salários e Promoções do Magistério proposto pela Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, ouvidos os profissionais da 
educação; 
XXXIII – propor a realização de Conferência Municipal de Edu-
cação e do Fórum Municipal para análise do Plano Municipal 
de Educação, através da Secretaria Municipal de Educação, a 
cada dois anos ou extraordinariamente; 
XXXIV – estabelecer normas para comunidade escolar na 
participação efetiva da construção do PPP – Projeto Político-
-Pedagógico; 
XXXV – propor medidas e programas para capacitar, titular, os 
Profissionais do Quadro Próprio da Educação Municipal; 
XXXVI – aprovar o regimento, a organização, a convocação 
e normas de funcionamento das conferências municipais de 
educação, bem como das plenárias municipais de educação, 
em conjunto com a coordenação do Fórum Municipal de Edu-
cação; 
XXXVII – manter intercâmbio com Conselhos de Educação; 
XXXVIII – exercer outras atribuições previstas em lei ou decor-
rentes de suas funções; 
XXXIX – divulgar amplamente a Assembleia para escolha dos 
conselheiros representantes das instituições de ensino públi-
cas ligadas ao Sistema Municipal de Ensino, dando ciência de 
sua finalidade e competência. 

Art. 3º O Secretário Municipal de Educação e /ou o Poder Exe-
cutivo poderá sugerir alterações nas decisões do Conselho 
Municipal de Educação, em um prazo máximo de 30 (trinta) 
dias, acompanhadas das solicitações com as devidas justifi-
cativas.
Parágrafo único. Não havendo manifestação do(a) Secretário(a) 
Municipal e/ou do Poder Executivo dentro do prazo previsto no 
caput o Conselho Municipal de Educação será soberano em 
suas decisões.

Art. 4º O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 
será constituído por 19 (dezenove) Conselheiros titulares e por 
19 (dezenove) Conselheiros suplentes, com conhecimento e 
experiência em matéria de educação, com mandato de quatro 
anos, representando, respectivamente: 
I – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentante da Administração Pública Municipal com experiência 
e atuação educacional, indicado pelo Executivo Municipal em 

comum acordo com a SEMEC;
II – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, indi-
cados pela Pasta.
III – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentante da Rede Estadual de Ensino, indicado pela Chefia do 
Núcleo Regional de Educação;
IV – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentantes do Poder Legislativo do Município de Guarapuava, 
com atuação no Comitê Municipal de Educação;
V – 05 (cinco) Conselheiros titulares e 05 (cinco) Conselheiros 
suplentes representantes das unidades de ensino, sendo:
a) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente do Quadro 
Próprio do Magistério, atuantes no Sistema Municipal de Ensi-
no, representantes dos professores, que serão eleitos por seus 
pares em assembleia convocada pelo seu segmento;
b) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente do Quadro 
Próprio do Magistério, atuante no Sistema Municipal de Ensino, 
representantes dos educadores infantis, que serão eleitos por 
seus pares em assembleia convocada pelo seu segmento;
c) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente do Quadro 
Próprio do Magistério, atuante no Sistema Municipal de Ensino, 
representantes dos pedagogos, que serão eleitos por seus pa-
res em assembleia convocada pelo seu segmento.
d) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante dos(as) Diretores(as) das Escolas Municipais, escolhidos 
pelo segmento;
e) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante dos(as) Diretores(as) dos Centros Municipais de Educa-
ção Infantil, escolhidos pelo segmento;
VI – 09 (nove) Conselheiros titulares e 09 (nove) Conselheiros 
suplentes da sociedade civil organizada, sendo:
a) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante dos Conselhos Escolares da Rede Pública Municipal, es-
colhidos entre seus pares;
b) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante do Conselho de Alimentação Escolar/CAE, escolhidos 
entre seus pares;
c) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente/COMDICA, escolhidos entre seus pares;
d) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplentes, repre-
sentante do Sindicato dos Servidores, Funcionários Públicos e 
Professores Municipais de Guarapuava/SISPPMUG, atuantes 
no Sistema Municipal de Ensino, eleitos por seus pares em As-
sembleia convocada pelo SISPPMUG;
e) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, indicados 
pelas Instituições Educacionais da Rede Privada de qualquer 
classificação, dos diferentes níveis de ensino atuantes no mu-
nicípio, entre particulares com ou sem fins lucrativos, comunitá-
rias, confessionais e as filantrópicas na forma da lei;
f) dois Conselheiros titulares e dois Conselheiros suplentes, 
indicados pelas Instituições de Educação Superior públicas e 
privadas, que atue na Formação de Professores, sediadas no 
Município de Guarapuava;
g) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante do Comitê de Transporte Escolar, escolhidos entre seus 
pares;
h) um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, represen-
tante do Conselho Tutelar, escolhidos entre seus pares;
VII – um Conselheiro titular e um Conselheiro suplente, repre-
sentantes das Universidades Públicas com campi no Município 
de Guarapuava.

Art. 5º O Conselho Municipal de Educação de Guarapuava 
terá um Presidente, um Vice-Presidente, escolhidos entre seus 
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membros, por maioria simples de votos, com mandato de 04 
(quatro) anos, sem recondução.
§ 1º É de competência do Presidente do CMEG a indicação do 
Secretário Geral;
§ 2º O Presidente em suas faltas ou impedimentos, será subs-
tituído pelo Vice-Presidente.
§ 3º Na ausência de ambos a substituição será feita Decano do 
Conselho (Conselheiro mais velho em tempo de participação 
no colegiado).

Art. 6º O Presidente e o Secretário Geral, quando servidores 
públicos efetivos, terão carga horária total de trabalho dispo-
nibilizada de suas funções para representação e atuação no 
Conselho Municipal de Educação de Guarapuava, garantida 
sua lotação de origem e demais vantagens da carreira, sem 
prejuízo em sua avaliação de desempenho.
§ 1º O presidente e o Secretário(a) terão jornada de tempo de 
dedicação que o cargo exige de 20 ou 40 horas semanais e 
em sendo servidor público municipal, ficará à disposição deste 
órgão colegiado.
§ 2º Havendo demanda, o Conselho através de seu Presiden-
te, poderá solicitar a Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra a liberação de mais 01 (um) Servidor(a) com jornada integral 
para desenvolvimento de atividades relacionadas ao Sistema 
Municipal de Ensino de Guarapuava.

Art. 7º Os Conselheiros titulares e respectivos suplentes do 
Conselho Municipal de Educação, serão nomeados pelo Pre-
feito Municipal para mandato de 04 (quatro) anos, sem recon-
dução subsequente.
Parágrafo único. O mandato de qualquer dos Conselheiros não 
poderá ser revogado por iniciativa do Poder Executivo Muni-
cipal, e os Conselheiros representantes e nomeados poderão 
ser substituídos somente após o término de seu mandato no 
Conselho, salvo sob:
I – renúncia;
II – ausência de 03 (três) reuniões consecutivas justificadas 
com 24 horas de antecedência ou 05 (cinco) ausências alter-
nadas sem justificativa;
III – doença que exija o licenciamento por mais de um ano;
IV – procedimento incompatível com a dignidade das funções, 
apurado na forma do Regimento do CMEG;
V – condenação por crime comum ou de responsabilidade, 
quando transitada em julgado;
VI – destituição, na forma prevista em seu Regimento Interno.

Art. 8º As reuniões do Conselho serão registradas em ata, sen-
do:
I – ordinárias realizadas mensalmente;
II – extraordinárias, sempre que convocadas pelo seu Presi-
dente ou por um terço de seus Conselheiros.
§1º Eventualmente, por motivos de força maior, as reuniões 
ordinárias poderão ser realizadas de forma não presencial, 
através de uso de aplicativos, softwares ou similares para vi-
deoconferência, devendo essas reuniões serem gravadas para 
posterior transcrição em ata que será aprovada na reunião sub-
sequente.
§2º As reuniões extraordinárias poderão ser realizadas, todas, 
de forma não presencial através de uso de aplicativos, softwa-
res ou similares para videoconferência, vista a urgência de 
suas convocações, bastando para tanto o consenso entre os 
Conselheiros a respeito do formato e, devendo essas reuni-
ões serem gravadas para posterior transcrição em ata que será 
aprovada na reunião subsequente.

Art. 9º Os encargos financeiros do Conselho Municipal de Edu-

cação serão oriundos de dotação orçamentária própria consig-
nada no Plano Plurianual elaborado pela Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura e, incluídos na Lei Orçamentária Anual 
e dotação orçamentária da Pasta.
Parágrafo único. O CMEG contará, quando necessário, com 
um corpo técnico, jurídico e administrativo de apoio, próprio ou 
cedido e de espaço físico adequado, para seu efetivo funcio-
namento, este necessários ao atendimento de seus serviços, 
devendo ser previstos recursos orçamentários próprios para 
tais fins.

Art. 10º A organização e o funcionamento do CMEG serão dis-
ciplinados em Regimento Interno aprovado por maioria simples 
de seus membros e homologado por Decreto do Prefeito Mu-
nicipal no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a publicação 
desta Lei.
Parágrafo único. O Regimento do Conselho definirá as condi-
ções de seu funcionamento, as atribuições, a dinâmica e o quó-
rum das reuniões, o número das sessões, a forma de votação e 
outras questões pertinentes e, deverá ser publicado no Boletim 
Oficial do Município.

Art. 11. Os Conselheiros titulares e os suplentes terão seus 
nomes homologados por Decreto do Prefeito Municipal.
Parágrafo único. O Prefeito Municipal, recebida às indicações, 
procederá à nomeação dos Conselheiros, dentro de 15 (quin-
ze) dias e, dará posse aos mesmos, nos 15 (quinze) dias sub-
sequentes.

Art. 12. Nenhuma deliberação do Conselho Municipal de Edu-
cação pode contrariar ou regulamentar, de forma diversa, ma-
téria normativa do Conselho Estadual de Educação – CEE, 
Conselho Nacional de Educação - CNE e Legislação Estadual 
e Federal.

Art. 13. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as leis anteriores referentes à matéria e, demais dis-
posições em contrário.

Guarapuava, em 10 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 695/2020

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, inciso II “b”, da Lei Comple-
mentar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, ao servidor Mario Sidor, ma-
trícula nº 10003-0, Guardião, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 01/11/2020 a 07/11/2020.

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

Guarapuava, 12 de novembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 126/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 323/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE RAÇÕES E FENO PARA TRATO DOS ANIMAIS 
ABRIGADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AM-
BIENTE.
VALOR MÁXIMO: R$ 8.534,00 (oito mil quinhentos e trinta e 
quatro reais)
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às09h00min do dia 30/11/2020 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRO (A): NILSÉIA DE LARA FIKER.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>;
–Pelo Portal da Transparência:<http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou
–No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 12 de novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2020

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 324/2020
OBJETO: LOCAÇÃO DE DECORAÇÕES PARA O NATAL 
2020 DE GUARAPUAVA.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.050.154,50 (um milhão e cinquenta mil 
cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos)
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às09h00min do dia 26/11/2020 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 

sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRO (A): JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>;
–Pelo Portal da Transparência:<http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou
–No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 12 de novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2020

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 325/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATE-
RIAL DE LIMPEZA NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 817299/2015 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA CIDADANIA.
VALOR MÁXIMO: R$ 32.687,32 (trinta e dois mil seiscentos e 
oitenta e sete reais e trinta e dois centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às09h00min do dia 30/11/2020 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRO (A): JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>;
–Pelo Portal da Transparência:<http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou
–No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 12 de novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 111/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
Processo n.º: 286/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 7062/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
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legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
e com base no Parecer Jurídico de nº 1004/2020, HOMOLO-
GA o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme a 
seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
COMBATECHAMAS 
COMÉRCIO DE EX-
TINTORES LTDA.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 18, 19, 
22 e 23.

R$117.164,90

ART PLACAS COMU-
NICACAO VISUAL 
LTDA.

20 e 21. R$4.269,00

FRUSTRADO. 12, 17 e 24. -

Guarapuava, 12 de novembro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 112/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
Processo n.º: 287/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 7062/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
e com base no Parecer Jurídico de nº 994/2020, HOMOLOGA 
o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme a se-
guir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
MARCIO DA SILVA BAS-
TOS & CIA LTDA - ME

02, 04, 05 e 06. R$ 62.280,00

DESERTO 01 e 03. -

Guarapuava, 11 de novembro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 04/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em cons-
trução civil para a execução de reparos na Rua Dinarte Saúl 
Araujo - Bairro Industrial, conforme Memorial Descritivo, Cro-
nograma Físico – Financeiro e Planilha Sintética de Serviços.  
Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 301/2020.
CONTRATADA: DFG CONSTRUTORA EIRELI.
VALOR TOTAL: R$ 67.723,89 (Sessenta e sete mil setecentos 
e vinte e três reais e oitenta e nove centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 09/11/2020 - 
Abimael de Lima Valentim – Diretor de Departamento de 

Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Regime 
de Empreitada Global, para execução de reparos em Prédios 
Públicos, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico – 
Financeiro e Planilha Sintética de Serviços.  Secretaria Munici-

pal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº 290/2020
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 72.988,82 (Setenta e dois mil novecentos e 
oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos).
CONTRATO Nº: 291/2020.
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 65.542,84 (Sessenta e cinco mil e quinhen-
tos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).
CONTRATO Nº: 292/2020.
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 22.945,48 (Vinte e dois mil novecentos e 
quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2020.  Abimael de Lima Valen-
tim – Diretor de Licitações e Contratos.
CONTRATO Nº: 294/2020.
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 3.592,77 (Três mil quinhentos e noventa e 
dois reais e setenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2020. -
 Abimael de Lima Valentim – Diretor de Licitações e Con-

tratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Regime 
de Empreitada Global, para execução de reparos em Prédios 
Públicos, conforme Memorial Descritivo, Cronograma Físico – 
Financeiro e Planilha Sintética de Serviços.  Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº 303/2020
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 109.613,24 (Cento e nove mil seiscentos e 
treze reais e vinte e quatro centavos).
CONTRATO Nº: 304/2020.
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 103.767,23 (Cento e três mil setecentos e 
sessenta e sete reais e vinte e três centavos).
CONTRATO Nº: 305/2020.
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 89.233,96 (Oitenta e nove mil duzentos e 
trinta e três reais e noventa e seis centavos).
CONTRATO Nº: 306/2020.
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 19.888,04(Dezenove mil oitocentos e oiten-
ta e oito reais e quatro centavos).
CONTRATO Nº: 307/2020.
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 64.302,16 (Sessenta e quatro mil trezentos 
e dois reais e dezesseis centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2020-
Abimael de Lima Valentim – Diretor de Licitações e Con-

tratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 06/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada em Regime 
de Empreitada Global, para execução de reparos em Prédios 
Públicos- Casa da Farinha, conforme Memorial Descritivo, Cro-
nograma Físico – Financeiro e Planilha Sintética de Serviços.  
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº 308/2020
CONTRATADA: LHC CONSTRUÇÕES EIRELI – ME.
VALOR TOTAL: R$ 9.537,16 (Nove mil quinhentos e trinta e sete reais e dezesseis centavos)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2020-

Abimael de Lima Valentim – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Bomba submersa, transporte técnico e serviço de substitui-
ção de bomba de poço artesiano, através de processo licitatório na modalidade de DISPENSA POR JUSTIFICATIVA - Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 289/2020.
CONTRATADA: ELETRIBEL POÇOS ARTESIANOS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 8.950,00 (oito mil novecentos e cinquenta reais)
VIGÊNCIA: 01/02/2021.
DATA DA ASSINATURA: 04/11/2020. – 

Abimael de Lima Valentim – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
INEXIGIBILIDADE N° 54/2019 
CONTRATO 303/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITU-
CIONAL NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA PARA O PACIENTE DANIEL CARVALHO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: LAR PEQUENO ACONCHEGO EIRELI – EPP.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência de 31/10/2020 a 31/10/2021 com fulcro na Lei Federal n.º 8.666/93 
e art. 51 da Lei n.º 8.245/91.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor contratual será reajustado com base no índice do IGPM de 17,93%, passando o valor mensal 
para R$ 4.808,51 (quatro mil oitocentos e oito reais e cinquenta e um centavos).
DATA DA ASSINATURA: 21/10/2020 –

 ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 53/2020

ATA N.º 106/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NAS AÇÕES DE COMBATE À 
COVID-19.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica concedido o reequilíbrio econômico financeiro do contrato em epigrafe no percentual de 30% pas-
sando o valor unitário para R$ 89,70. Como base a fundamentação no Artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2020 – 

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e Formalização de Contratos.
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SURG
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FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 08/2020
(Processo Administrativo n.° 322/2020)

OBJETO: Locação de imóvel destinado a abrigar as instalações do almoxarifado da Fundação de Proteção Especial da Juven-
tude e Infância, pelo período de 12 (doze) meses, sito à Avenida Vereador Serafim Ribas n.° 2882 – Bairro Boqueirão – Guara-
puava/PR.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: ZÍNGARO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS LTDA
CONTRATO N.°: 03/2020
VALOR CONTRATUAL: R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais).
VIGÊNCIA: 12 Meses
GESTOR DO CONTRATO: ERINEU MARCOS DOMINGUES DOS SANTOS
FISCAL DO CONTRATO: ROSIMERI GONÇALVES DA SILVA
DATA ASSINATURA: 12 de novembro de 2020 – 

ALEXANDRE MACHADO BECHER
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