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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEIS
LEI Nº 3204/2021

LEI Nº 3205/2021
Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Guarapuava o dia da Conscientização da Mielomeningocele.
Autor: Vereador Wilson Anciuti
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Dia Municipal de Conscientização da Mielomeningocele a ser realizado anualmente no dia 25 (vinte e
cinco) de outubro. Parágrafo único. A data que se refere o caput deste artigo passará a constar do Calendário Oficial de eventos
do município, com a finalidade de programação oficial conscientizadora.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 28 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9048/2021
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”, 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 Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº
109/2021 de 05/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Elizete Anzolin de Souza Lima, matrícula nº 67172,
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 22, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente,
com proventos de R$ 3.872,68 (três mil oitocentos e setenta e
dois reais e sessenta e oito centavos), mensais e integrais.
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.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9049/2021
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 110/2021 de
05/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Cloris Gonçalves da Silva, matrícula nº 98310, ocupante do Cargo de Atendente Social, Nível 16, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, do
Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.802,61 (dois mil
oitocentos e dois 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 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.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9050/2021
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 73 da Lei Complementar
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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 111/2021 de
06/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Ines Maria Cleto Pacheco, matrícula nº 106178, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 08, lotada na Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com
proventos de R$ 2.748,40 (dois mil setecentos e quarenta e
oito reais e quarenta centavos), mensais e integrais.
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.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9051/2021
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 112/2021
de 07/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Indianara Maria Maciel Moreira, matrícula nº 65650,
ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 16, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente,
com proventos de R$ 3.086,62 (três mil e oitenta e seis reais e
sessenta e dois centavos), mensais e integrais.
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.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9052/2021
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 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 113/2021
de 08/10/2021,
DECRETA
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Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Rita de Cassia Woiciechovski Morais, matrícula nº
112941, ocupante do Cargo de Auxiliar de Enfermagem, Nível
09, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 2.122,57 (dois mil cento e vinte
e dois reais e cinquenta e sete centavos), mensais e integrais.

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. 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.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9053/2021
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 114/2021
de 13/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Roseli Aparecida Porvroznik Silverio, matrícula nº
92975, ocupante do Cargo de Servente de Limpeza, Nível 016,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 1.789,18 (um mil setecentos e
oitenta e nove reais e dezoito centavos), mensais e integrais.
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.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9054/2021
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 115/2021
de 14/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição ao
servidor Sylton Daniel Abilhoa, matrícula nº 125822, ocupante
do Cargo de Fiscal Tributário, Nível 07, lotado na Secretaria
Municipal de Finanças, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 6.917,43 (seis mil novecentos e dezessete reais e
quarenta e três centavos), mensais e integrais.

Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9056/2021
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 Emenda
Constitucional nº 41/2003. Artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº
119/2021 de 18/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por tempo de contribuição à
servidora Solange Teresinha Scarpin Barreto, matrícula nº
121932, ocupante do Cargo de Professor (a), Nível 17, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro
Permanente, com proventos de R$ 3.105,78 (três mil cento e
cinco reais e setenta e oito centavos), mensais e integrais.
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.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9057/2021
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, “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 36, inciso III da Emenda Constitucional
nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 116/2021
de 15/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por idade à servidora Eliceia
Berenda Batista, matrícula nº 172448, ocupante do Cargo de
Servente de Limpeza, Nível 01, lotada na Secretaria Municipal
de Políticas Públicas para as Mulheres, do Quadro Permanente, com proventos de R$ 808,76 (oitocentos e oito reais e setenta 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-
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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.
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Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão 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. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 10 de outubro de 2021.

Guarapuava, 03 de novembro de 2021.

Guarapuava, 03 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9058/2021
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, “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 36, inciso III da Emenda
Constitucional nº 103/2019, bem como o que consta no processo nº 118/2021 de 15/10/2021,

DECRETO Nº 9060/2021
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 15, inciso I e artigo 8º da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso II, § 7º
do artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pela
Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que consta no
processo nº 120/2021 de 21/10/2021,

DECRETA
Art. 1º Conceder aposentadoria por idade à servidora Mariza
de Lourdes Buch, matrícula nº 128104, ocupante do Cargo de
Professor (a), Nível 10, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, do Quadro Permanente, com proventos de R$
1.421,19 (um mil quatrocentos e vinte e um reais e dezenove
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 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.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9059/2021
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 15, inciso I e artigo 8º da Lei
Complementar Municipal nº 012/2004 e c/c inciso II, § 7º do
artigo 40 da Constituição Federal, com redação dada pelo artigo 1º da Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como o que
consta no processo nº 117/2021 de 15/10/2021,
DECRETA
Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Eva Nieckarz Sielski, inscrita no CPF nº 639.004.839-49, cônjuge do
ex-servidor Antonio Sielski, matrícula nº 3858, a partir de 10 de
outubro de 2021.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia
de R$ 1.021,83 (um mil e vinte e um reais e oitenta e três centavos) mensais, de natureza vitalícia.

DECRETA
Art. 1º Conceder PENSÃO POR MORTE a Senhora Clara da
Aparecida Moreira, inscrita no CPF nº 601.322.219-34, cônjuge
do ex-servidor João Maria Moreira, matrícula nº 77690, a partir
de 19 de outubro de 2021.
Parágrafo único - O valor da pensão será correspondente a
100% (cem por cento) dos vencimentos, totalizando a quantia
de R$ 1.857,11 (um mil oitocentos e cinquenta e sete reais e
onze centavos) mensais, de natureza vitalícia.
Art. 2º O valor do benefício de que trata este Decreto, terá a
revisão 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 19 de outubro de 2021.
Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9062/2021
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DECRETO Nº 9063/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Adriane da Silva Lima, no cargo de Servente de Limpeza, matrícula nº 16506-9, lotada na
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 01 de novembro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 01 de novembro de 2021.
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9064/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Janaina Olenka Madureira, no cargo de Educador (a) Infantil, matrícula nº 15981-6, lotada
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 08 de novembro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 08 de novembro de 2021.
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9065/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Lucila de Oliveira Martins, no cargo de Educador (a) Infantil, matrícula nº 17319-3, lotada
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 08 de novembro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 08 de novembro de 2021.
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9066/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Matheus Augusto Frighetto, no cargo de Assessor A1, matrícula nº 18994-4, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 03 de novembro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de novembro de 2021.
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9067/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
Considerando que:
A Saúde é um direito social (art. 6º da CF/1988), e direito de
todos(as) 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 CF/1988);
Constitui direito básico do(a) consumidor(a) a proteção da vida,
saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos
ou nocivos, sujeitando o(a) fornecedor(a) de produtos ou serviços que violar a norma às penalidades previstas na legislação
consumerista (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 Código Penal, opor-se à execução de ato legal, mediante violência
ou ameaça contra funcionário(a) 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(a) público(a);
O Decreto Legislativo nº 03/2020 da Assembleia Legislativa
do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública no
Município de Guarapuava;
Os Decretos do Estado do Paraná que normatizam as medidas
de enfrentamento à pandemia do coronavírus em nosso Estado, os quais serão integralmente cumpridos pelo Município de
Guarapuava por força Constitucional;
Os Decretos Municipais que normatizam as medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus em nosso Estado;
O Ofício 011/2021 encaminhado pela Câmara Municipal de
Guarapuava;
O Parecer Técnico lavrado pela Secretaria Municipal de Saúde
de Guarapuava e os dados epidemiológicos divulgados amplamente pela Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Paraná e do Ministério da Saúde.
DECRETA
Art. 1º As atividades religiosas poderão funcionar diariamente,
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 7, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II - limite máximo de 1.500 (mil e quinhentos) frequentadores,
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para
a realização do evento;
III – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
Art. 2º As galerias, centros comerciais e shopping centers
poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandei-
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ramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 2, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06
(seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 3º Os estabelecimentos comerciais que comercializem gêneros alimentícios não classificados previamente (doces, balas, chocolates, dentre outros) poderão funcionar diariamente,
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 2, do Anexo
I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e
vinte e um).
Art. 4º O transporte individual ou coletivo de passageiros, inclusive serviços de taxi e transporte remunerado privado individual
de passageiros, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendido integralmente o Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, do Decreto 8.754,
de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 5º As bancas de revistas, gráficas, empresas de comunicação visual, dentre outros, poderão funcionar diariamente,
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 2, do Anexo
I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e
vinte e um).
Art. 6º Mercearias, minimercados, mercados, hipermercados,
supermercados, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 2, do Anexo I, do Decreto
8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 7º As panificadoras, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1, 2 e 3, do Anexo
I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e
vinte e um).
Art. 8º As lojas de conveniências, ressalvadas a cobrança de
serviços prestados pelo posto (abastecimento, troca de óleo,
dentre outros) que poderá funcionar enquanto o posto estiver
em funcionamento, poderão funcionar diariamente, enquanto
perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 2, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 9º Os clubes esportivos, sociais ou recreativos, quadras
privadas para prática de esportes e afins, poderão funcionar
diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo,
desde que atendido integralmente o Protocolo Sanitário 1, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um).
Art. 10 As academias de ginástica para práticas esportivas, individuais ou coletivas, como por exemplo, academias de musculação, dança, dentre outros, poderão funcionar diariamente,
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 5, do Anexo
I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e
vinte e um).
Art. 11 As quadras poliesportivas e equipamentos esportivos
públicos em geral (parques, praças e afins) poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo,
desde que atendido integralmente o Protocolo Sanitário 1, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
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mil e vinte e um).
Art. 12 Os equipamentos privados destinados ao lazer e recreação individual ou familiares (pesque pague, parques privados,
dentre outros) poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendido integralmente o Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06
(seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 13 Os restaurantes poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 3, do Anexo I,
do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e
vinte e um).
Art. 14 Restaurantes instalados à beira de rodovias, ou até 100
(cem) metros da margem da rodovia, e também os instalados
em rodoviárias, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 3, do Anexo I, do Decreto
8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 15 Os bares poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 3, do Anexo I, do Decreto
8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 16 Os estabelecimentos de ensino de qualquer espécie,
como por exemplo, escolas públicas ou privadas de ensino infantil, fundamental, médio, superior, pós-graduação, técnicos,
supletivos, dentre outros; escolas de idiomas, de música, autoescola, deverão respeitar integralmente a Resolução 001/2021
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura do Município
de Guarapuava.
Art. 17 Os estabelecimentos destinados ao entretenimento ou
a eventos culturais coletivos, tais como casas de shows, circos,
teatros, museus e atividades correlatas, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde
que respeitadas cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II - limite máximo de 1.500 (mil e quinhentos) frequentadores,
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para
a realização do evento;
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante
a realização do evento;
IV – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
Parágrafo único. O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do evento.
Art. 18 Os estabelecimentos destinados a eventos sociais coletivos e atividades correlatas em espaços fechados, tais como
casas de festas, de eventos ou recepções, bem como parques
infantis e temáticos, salões de festas e churrasqueias de condomínios, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar
o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II - limite máximo de 1.500 (mil e quinhentos) frequentadores,
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excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para
a realização do evento;
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante
a realização do evento;
IV - pistas de danças poderão funcionar, desde que em área
delimitada, sendo obrigatório o uso de máscaras, sendo proibido o consumo de bebidas e alimentos no espaço destinado
para dançar;
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
Parágrafo único – O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do evento.
Art. 19 Os estabelecimentos destinados a mostras comerciais,
feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções,
assembleias, entre outros eventos de interesse profissional,
técnico e/ou científico, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas
cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II - limite máximo de 1.500 (mil e quinhentos) frequentadores,
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para
a realização do evento;
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante
a realização do evento;
IV – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
§ 1º Para os fins deste Decreto, eventos de colação de grau
são tipificados como eventos de interesse profissional e poderão ocorrer desde que respeitadas cumulativamente as seguintes medidas:
I - limite máximo de 1.500 (mil e quinhentos) frequentadores,
excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para
a realização do evento;
II - utilização obrigatória do formato auditório (participantes deverão estar acomodados em cadeiras respeitando-se espaçamento de 1 metro entre os assentos).
§ 2º O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do
evento.
Art. 20 Casas noturnas (baladas, salões de bailes e atividades
correlatas) poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar
o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativamente as seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II - limite máximo de 1.000 (mil) frequentadores, excluindo-se
da contagem os colaboradores necessários para a realização
do evento;
III – fica permitido o consumo de alimentos e bebidas durante
a realização do evento;
IV - pistas de danças poderão funcionar, desde que em área
delimitada, sendo obrigatório o uso de máscaras, sendo proibido o consumo de bebidas e alimentos no espaço destinado
para dançar;
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a
não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término do
evento.
Parágrafo único – O não atendimento de qualquer um dos inci-
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sos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do evento.
Art. 21 As reuniões ou encontros particulares (almoços, jantares, churrascos e afins) realizados em ambiente residencial,
poderão ocorrer diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que respeitadas cumulativamente as
seguintes regras:
I – atendimento integral aos Protocolos Sanitários 1 e 6, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um);
II - limite de 100 (cem) frequentadores;
Art. 22 As cafeterias, lanchonetes, pastelarias, lojas de fast
food e sorveterias, poderão funcionar diariamente, enquanto
perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 3, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 23 As empresas de comercialização de veículos em geral, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator, caminhonete,
camioneta, motocicleta, bicicleta, atividade de locação de veículos e estacionamentos comerciais, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde
que atendido integralmente o Protocolo Sanitário 1, do Anexo
I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e
vinte e um).
Art. 24 As lojas de materiais de construção e demais insumos
para a construção civil (ferro, aço, telhas, madeireiras), incluídas as lojas de materiais elétricos e hidráulicos, lojas de ferragens, ferramentas e lojas de embalagens, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo,
desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1
e 2, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de
2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 25 Os espaços kids instalados em restaurantes, lanchonetes, estabelecimentos comerciais, galerias, shopping center e
afins, poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendido integralmente o Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis)
de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 26 As salas de cinemas instaladas no Município de Guarapuava poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o
bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os
Protocolos Sanitários 1 e 6, do Anexo I, do Decreto 8.754, de
06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 27 Os serviços de assistência técnica de eletrodomésticos,
produtos eletrônicos, celulares e smartphones e equipamentos
de informática e chaveiros poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendido
integralmente o Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, do Decreto
8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 28 Os serviços notariais e de registro (cartórios e tabelionatos); órgãos representativos de classe, sindicatos de empregados e empregadores; repartições públicas em geral poderão
funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento
amarelo, desde que atendido integralmente o Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de
2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 29 As atividades acessórias, de suporte e a disponibiliza-
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ção dos insumos necessários a cadeia produtiva relativa ao
exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades consideradas essenciais poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que
atendido integralmente o Protocolo Sanitário 1, do Anexo I, do
Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte
e um).
Art. 30 Os hotéis, hotéis fazenda, motéis, pousadas, “hostels”
e demais serviços de hospedagem poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde
que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 3, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um).
Art. 31 As lojas de roupas, calçados, produtos para casa, móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, acessórios para celulares,
armarinhos, presentes e comércio em geral poderão funcionar
diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo,
desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1
e 2, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de
2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 32 As imobiliárias e despachantes poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde
que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 2, do
Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois
mil e vinte e um).
Art. 33 As óticas e relojoarias poderão funcionar diariamente,
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 2, do Anexo
I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e
vinte e um).
Art. 34 As empresas de lavagem/estética ou lojas de acessórios
para de veículos em geral, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator, caminhonete, camioneta, motocicleta, bicicleta poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos
Sanitários 1 e 2, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de
junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 35 As clínicas estéticas e salões de beleza, cabelereiros,
barbeiros, barber shops; estúdios de tatuagem, body piercing e
afins poderão funcionar diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os
Protocolos Sanitários 1 e 4, do Anexo I, do Decreto 8.754, de
06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 36 Os pet shops poderão funcionar diariamente, enquanto
perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendidos integralmente os Protocolos Sanitários 1 e 2, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis) de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 37 As pessoas físicas prestadoras de serviços em geral
(marceneiros, encanadores, eletricistas, dentre outros) poderão prestar os serviços diariamente, enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, desde que atendido integralmente os Protocolos Sanitário 1, do Anexo I, do Decreto 8.754, de 06 (seis)
de junho de 2021 (dois mil e vinte e um).
Art. 38 Os eventos esportivos poderão ocorrer diariamente,
enquanto perdurar o bandeiramento amarelo, bem como receber a presença de público, limitando-se cumulativamente às
seguintes regras:
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II - limite máximo de 1.500 (mil e quinhentos) frequentadores, excluindo-se da contagem os colaboradores necessários para a
realização do evento;
II – respeitar o distanciamento físico mínimo de 1,5m (um metro e meio) entre os espectadores;
III – uso obrigatório de máscara pelos espectadores durante toda a realização do evento;
IV – os atletas poderão dispensar o uso da máscara somente enquanto estiverem competindo, retornando a obrigatoriedade do
uso da máscara quando em descanso, quando for substituído, intervalo da partida, intervalo entre as partidas e afins;
V – a organização do evento deverá adotar práticas para a não ocorrência de aglomerações no início/intervalo/término das partidas/competições.
Parágrafo único – O não atendimento de qualquer um dos incisos do presente artigo acarretará o imediato embargo (cancelamento) do evento.
Art. 39 Todos os serviços e atividades não possuem restrição de ocupação (percentual de ocupação), ressalvadas as expressas
limitações quantitativas de frequentadores/espectadores para cada serviço ou atividade.
Art. 40 As medidas previstas no presente Decreto serão reavaliadas pela Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Saúde no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, podendo ser ratificadas ou retificadas, à critério da Equipe Técnica.
Art. 41 Fica revogado o toque de recolher no Município de Guarapuava, e, consequentemente, todos as atividades ou serviços
não possuem restrições de horários para funcionamento/realização, permanecendo inalteradas as demais medidas sanitárias
vigentes.
Art. 42 Permanece proibida a distribuição, a comercialização ou o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos (praças,
parques e demais equipamentos públicos) ou vias públicas.
Art. 43 Revogam-se exclusivamente as disposições que forem conflitantes com o presente Decreto, especialmente as alterações
do Anexo I, sendo que as disposições que não forem conflitantes ou complementares ao presente Decreto ficam ratificadas.
Art. 44 Este Decreto entra em vigor no horário e dia de sua publicação.
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 1319/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão Permanente de Licitação, a partir de 04 de
novembro de 2021:
I - Presidente: Luiz Carlos dos Santos, Contador, matrícula nº
16046-6;
II - Membro: Jessica Dal Piva de Oliveira, Assistente Administrativo II, matrícula nº 17078-0;
III - Membro: Fabiano Ferreira da Silva, Engenheiro Civil, matrícula nº 17010-0;
IV - Suplente: Andriela de Fátima Borges, Assistente Administrativo II, matrícula nº 13657-3;
V - Suplente: Rosimere de Paris Dias, Operador de Computador, matrícula nº 13875-4;
VI - Suplente: Pamela Pauletti Ferreira, Assessor A2, matrícula
nº 19380-1.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 04 de novembro de 2021, revogando a Portaria nº 314/2021.
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 1320/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, para exercerem as funções de pregoeiro oficial e equipe de apoio do
Município de Guarapuava:
§ 1º PREGOEIROS:
a) Jessica Dal Piva de Oliveira, cargo Assistente Administrativo
II, matrícula nº 17078-0;
b) Francieli Conrado, cargo Agente de Combate à Endemias,
matrícula nº 15859-3;
c) Rosimere de Paris Dias, cargo Operador de Computador,
matrícula nº 13875-4;
d) Silvia Leticia Gomes Gechele, Assessor A1, matrícula nº
18989-8.
§ 2º EQUIPE DE APOIO:
I – Titulares:
a)
Andriela de Fátima Borges, cargo Assistente Administrativo II, matrícula nº 13657-3;
b)
Danielle Cristina Chemin, cargo Assistente Administrativo II, matrícula nº 13683-2;
c)
Joeci Aparecida de Lima, cargo Fiscal Tributário, matrícula nº 18713-5;
d)
Vinícius de Moura da Silveira, cargo Analista de Sistemas, matrícula nº 16043-1;
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e)
Viviane dos Santos Oliveira, cargo Assistente Administrativo II, matrícula nº 16901-3;
f)
Josy Rita de Cássia Anciutti, cargo Secretária Escolar,
matrícula nº 11541-0.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando a Portaria nº 684/2021 e disposições contrárias.
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 1323/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
Considerando o Processo Digital nº 32218/2021;
Considerando o Parecer Jurídico nº 1028/2021;
Considerando o § 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal
n.º 012/2004,
RESOLVE
Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora LUCIANA
APARECIDA SCARIOTT AMARAL, inscrita no CPF/MF sob nº
650.011.689-53, ocupante do cargo de Professor(a), matrícula
n.º 67148, pertencente ao quadro da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, com pagamento retroativo à data de 09 de
julho de 2021, conforme requerimento constante no processo
digital nº 32218/2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 09 de julho de 2021, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 05 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 144/2021.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 166, inciso II “B”, da Lei Complementar Municipal
nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder Licença por Luto a servidora Daianny Terezinha Zanatta, matrícula nº 14362, Atendente Social, lotada
nas unidades de acolhimento da Fundação Proteger, compreendendo o período de 26/10/2021 a 01/11/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância, em 04 de novembro 2021.
ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER
PORTARIA Nº 145/2021.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 166, inciso II “A”, da Lei Complementar Municipal
nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE
Art. 1º. Conceder Licença para casamento a servidora Fernanda Ravanello, matrícula nº 99169, Assessora Especial de Gabinete, lotada na sede administrativa da Fundação Proteger, no
período de 03/11/2021 a 09/11/2021.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância, em 04 de novembro 2021.
ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2021
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância –
FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
PROCESSO N.º: 264/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE JALECOS E SAPATOS OCUPACIONAIS. RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 13.296,00 (Treze mil, du-
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zentos e noventa e seis 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 PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00 do dia 01/12/2021 (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 propostas.
PREGOEIRA: Daniele Reznek
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos:
– Pelo site: https://guarapuava.atende.net/
– Pelo Portal da Transparência: <https://guarapuava.atende.
net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/1/tipo/1>; ou
– No Departamento de Compras e Licitações, localizado na
Rua Barão do Rio Branco n.° 1393 – Bairro Batel, em Guarapuava, Estado do Paraná. Telefone (42) 3622-7204, de segunda
a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Guarapuava, 04 de novembro de 2021.
PUBLIQUE-SE.
ARI MARCOS BONA
Presidente
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