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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 01 a 06 de setembro de 2021
Veiculação: 06 de setembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2197

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

DECRETOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 8924/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Revogar o Decreto nº 8894/2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 31 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8927/2021
Declara de Utilidade Pública e relevante Interesse Social, tre-
cho de prolongamento da Rua Dona Anastácia – Código 12271, 
que menciona, especifica e dá outras providências.

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

DECRETA

Art. 1º Fica Declarado de Utilidade Pública e, de relevante Inte-
resse Social, o trecho de prolongamento da Rua Dona Anastá-
cia – Código 12271, compreendido desde o limite do calçamen-
to já existente, no ponto inicial, de coordenadas geográficas 
Latitude 25º 25’ 11.64” S e Longitude 51º 29’ 48.23” W Gr. até 
ponto final, de coordenadas geográficas Latitude 25º 25’ 30.84” 
S e Longitude 51º 30’ 25.23” W Gr., para fins de execução da 
continuidade do calçamento.

Art. 2º O trecho de prolongamento da Rua Dona Anastácia – 
Código 12271, apontado no Artigo 1º, localiza-se no Bairro Ola-
rias, encontra-se na Zona Urbana, com características rurais, 
segundo a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo 
Urbano e, o Plano Diretor do Município e também, conforme 
Art.3º, inciso VIII da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 
2012, destina-se ao Sistema Viário do Município de Guara-
puava, que de acordo com a Lei Municipal Complementar Nº 
065/2016, de 21/12/2016, fica classificada como Via Coletora 
II, com largura total de 16,00 metros, sendo 8,00 metros para 
cada lado de seu eixo. 

Art. 3º O calçamento de que trata o presente Decreto, integra o 
Projeto Técnico de Pavimento Poliédrico com Pedras Irregula-
res, na extensão, largura e área totais de 1.500,00 metros, 6,00 
metros, 9.000,00 metros quadrados, respectivamente.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário.

 Guarapuava, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8931/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a Sra. Gisele Cristina Cordova Senger, nome-
ada pelo Decreto nº 8526/2021, do cargo de Assessora Espe-
cial de Gabinete na Fundação de Proteção Especial da Juven-
tude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, a partir de 01 de 
setembro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de setembro de 2021.

Guarapuava, 02 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8933/2021
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 Emen-
da Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no proces-
so nº 076/2021 de 05/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Valeria Massuga Severnini, matrícula nº 102970, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 14, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.971,33 (dois mil novecentos e setenta e 
reais e trinta 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, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8934/2021
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 Emen-
da Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no proces-
so nº 079/2021 de 11/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Rosemary Turkiewicz, matrícula nº 77097, ocupante 
do Cargo de Professor (a), Nível 22, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com 
proventos de R$ 3.655,25 (três mil seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e vinte e cinco 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, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8935/2021
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 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 081/2021 
de 12/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Cenira de Souza Rodrigues, matrícula nº 105350, 
ocupante do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 13, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro 
Permanente, com proventos de R$ 1.654,77 (um mil seiscen-
tos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos), men-
sais 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, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8936/2021
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 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 082/2021 
de 13/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Marcia de Fátima Giacomitti Gavino, matrícula nº 
125806, ocupante do Cargo de Secretária Escolar, Nível 09, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Qua-
dro Permanente, com proventos de R$ 2.738,71 (dois mil sete-
centos e trinta e oito reais e setenta e um 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, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8937/2021
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 Emen-
da Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda 
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no proces-
so nº 083/2021 de 13/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição 
à servidora Adriana Salete Peterlini Brandalise, matrícula nº 
57746, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 22, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Per-
manente, com proventos de R$ 3.780,61 (três mil setecentos e 
oitenta reais e sessenta e um 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, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 8938/2021
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 3º da Emenda Constitucional 
nº 47/2005. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 
103/2019, bem como o que consta no processo nº 085/2021 
de 18/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à 
servidora Sandra Mara Keche Antoniack, matrícula nº 55115, 
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 15, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, 
com proventos de R$ 2.405,58 (dois mil quatrocentos e cinco 
reais e cinquenta 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, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8939/2021
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 I, do Art. 12, da Lei Comple-
mentar Municipal nº 012/2004 c/c o inciso I, do §1º do Art. 40 
da CF/1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 
41/2003, artigo 3º c/c artigo 36, inciso II da Emenda Constitu-
cional nº 103/2019, bem como o que consta no requerimento nº 
086/2021 de 19/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder aposentadoria por invalidez à servidora Edeni 
do Rocio de Souza, matrícula nº 152552, ocupante do cargo de 
Agente Comunitário de Saúde, Nível 03, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos 
de R$ 635,33 (seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e três 
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, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8940/2021
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 7º, inciso I e artigo 15, da 
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso I, § 7º do 
artigo 40 da Constituição Federal, com redação pelo artigo 1º 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta 
no processo nº 077/2021 de 06/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Rosemil-
da de Lurdes Araujo, inscrita no CPF nº 004.229.269-73, côn-
juge do ex-servidor João Maria de Oliveira, matrícula nº 4152, 
a partir de 03 de agosto de 2021.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 1.809,16 (um mil oitocentos e nove reais e dezesseis 
centavos) mensais, de natureza temporária.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
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, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de agosto de 2021.

Guarapuava, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8941/2021
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 Comple-
mentar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso II, § 7º do artigo 40 
da Constituição Federal 1988, com redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como atendendo o que consta 
no protocolado sob nº 078/2021 de 11/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder Pensão por Morte, a partir de 05 de junho de 
2021, da seguinte forma:
I – Oscar Ferreira, CPF nº 794.387.339-49, cônjuge da ex-ser-
vidora Roseli Machado Ferreira, matrícula nº 172820, com a 
proporção de 50% na quantia de R$ 903,89 (novecentos e três 
reais e oitenta e nove centavos), de natureza vitalícia.
II – Caio Ferreira, CPF nº 126.749.469-70, filho da ex-servidora 
Roseli Machado Ferreira, matrícula nº 172820, com a propor-
ção de 50% na quantia de R$ 903,89 (novecentos e três reais 
e oitenta e nove centavos), 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$ 1.807,77 (um mil oitocentos e sete reais e setenta e sete 
centavos) mensais.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
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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, 
retroagindo seus efeitos legais a 05 de junho de 2021.

Guarapuava, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8942/2021
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 7º, inciso I e artigo 15, da 
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso I, § 7º do 
artigo 40 da Constituição Federal, com redação pela Emenda 
Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no proces-
so nº 084/2021 de 13/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Tereza 
Rastusnei Wisnievski, inscrita no CPF nº 586.811.679-87, côn-
juge do ex-servidor Antonio Wisnievski, matrícula nº 68772, a 
partir de 07 de agosto de 2021.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 
de R$ 3.176,92 (três mil cento e setenta e seis reais noventa e 
dois centavos) mensais, de natureza vitalícia.

Art. 2º O benefício previdenciário de que trata este Decreto 
será revisto pelo instituto da PARIDADE, na mesma proporção 
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, 
retroagindo seus efeitos legais a 07 de agosto de 2021.

Guarapuava, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8943/2021
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 I do artigo 7º e inciso I e arti-
go 15, da Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso 
I, § 7º do artigo 40 da Constituição Federal, com redação pela 
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no 
processo nº 088/2021 de 20/08/2021,

DECRETA

Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE ao Senhor Antonio 
Ferreira de Paula, inscrito no CPF nº 091.566.589-15, cônjuge 
da ex-servidora Candida Reni Lima de Paula, matrícula nº 108, 
a partir de 18 de agosto de 2021.

Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a 
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia 

de R$ 1.582,51 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais e cin-
quenta e um centavos) mensais, de natureza vitalícia.

Art. 2º O valor do benefício de que trata este decreto, terá a re-
visão geral anual para preservar-lhes, em caráter permanente, 
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, 
retroagindo seus efeitos legais a 18 de agosto de 2021.

Guarapuava, 03 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1014/2021

PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras abaixo relacionadas para exer-
cer a função de Supervisora Pedagógica, junto as Unidades 
Municipais de Ensino, durante o ano letivo de 2021, a partir 
de 26 de julho de 2021, com inclusão da gratificação FGD1, 
conforme Parágrafo único do Art. 66 da Lei Complementar 
050/2014:
I - Rita Onilza de Oliveira Hey, matrícula nº 7.684-8, Escola 
Irene Guimarães Pupo;
II - Denise Silvério Correa Costa, matrícula nº 17.797-0, Escola 
Iná Ribas Carli;
III - Elaine Cristina de Almeida Calixto, matrícula nº 16.188-8, 
Escola Antonio Lustosa de Oliveira;
IV - Rosiane Portela de Paula Santos, matrícula nº 16.267-1, 
CMEI Anastácia Ivanski.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 26 de julho de 2021, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 03 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1119/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder gratificação por encargo especial, com funda-
mento no art. 78, inciso II, da Lei Complementar Municipal nº 
120/2020, para o servidor Alceone Marcos Bertelli, matrícula nº 
192570, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 
10 de junho de 2021. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 10 de junho de 2021.

Guarapuava, 31 de agosto de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

PORTARIA Nº 1126/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão Permanente de Avaliação e Monitoramento, con-
forme Artigo 25 e 62 do Decreto 5863/2017, das transferências voluntárias, convênios e parcerias formalizadas pela Secretaria 
Municipal de Agricultura:
I.Maurício Zampronio Affonso, CPF nº 259.743.369-44, matrícula nº 18617-1;
II.Márcio Luis Lima Moraes, CPF nº 729.461.219-68, matrícula nº 16057-1;
III.José Aurizona Rocha, CPF nº 352.774.919-53, matrícula nº 17782-2;
IV.Nívian Cristina Roman Ross, CPF nº 047.594.069-56, matrícula nº 19375-5;
V.Rosimeri Gonçalves da Silva, CPF nº052.683.029-81, matrícula nº15.520.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 960/2021 e demais disposições contrárias.

Guarapuava, 01 de setembro de 2021.

CELSO FERNANDO GÓES
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

I TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 151/2021

COM BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO N° 249/2021
O Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, no uso 
de atribuições que lhe são inerentes, determina a SUSPEN-
SÃO, por tempo indeterminado, do processo licitatório, na mo-
dalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 151/2021, cujo objeto é 
“Contratação de empresa para fornecimento de serviços de 
telefonia e telecomunicações para uso da Prefeitura Municipal 
de Guarapuava”, em razão de Impugnação que não pode ser 
respondida em tempo hábil até a abertura da Licitação.
PUBLIQUE-SE.
Guarapuava, 06 de setembro de 2021.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contrato

I TERMO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2021

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: 267/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de mate-
riais, equipamentos e insumos para atender as demandas do 
SAMU e unidades de Saúde do Município.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.122.311,11 (um milhão cento e vinte e 
dois mil trezentos e onze reais e onze 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 
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 às 09h00min do dia 22/09/2021 (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 pro-
postas.
PREGOEIRA: 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 Por-
tal da Transparência:<http://transparencia.guarapuava.pr.gov.
br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 >; ou – No De-
partamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro 
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, 06 de setembro de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  701 a 06 de setembro, Veiculação 06/09/2021 Ano XXVII - Nº 2197 Boletim Oficial do Município -  7


