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DECRETO Nº 8760/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA

Art. 1° Nomear a Sra. Maria Laura Prado Lanzini, inscrita no CPF/MF nº 092.336.229-08, para exercer o cargo de Assessora na 
Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger, a partir de 10 de maio de 2021.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 10 de maio de 2021, revogando as dis-
posições em contrário. 

Guarapuava, 10 de junho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8765/2021
Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal n.º 3125, de 06 de outubro de 2020 que Institui a “Semana Municipal das Ju-
ventudes” e estabelece outras providências. 

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

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 12.852, de 05 de agosto de 2013, que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os 
direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude e o Sistema Nacional de Juventude - SINAJUVE.
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CONSIDERANDO a Lei Municipal n.º 3125, de 06 de outubro 
de 2020, que Institui a “Semana Municipal das Juventudes” e 
dá outras providências.

DECRETA

Art. 1º O presente Decreto tem por objetivo regulamentar a Lei 
nº 3125/2020, de 06 de outubro de 2020, a qual que institui a 
“Semana Municipal das Juventudes”.

Art. 2º Fica instituída, no município de Guarapuava/PR, a “Se-
mana Municipal das Juventudes”, a ser celebrada, anualmente, 
na semana que compreende o dia 12 (doze) de agosto, quando 
é comemorado o “Dia Internacional da Juventude”.

Art. 3º A Semana Municipal das Juventudes terá como princi-
pal objetivo a conscientização da juventude quanto o seu papel 
cidadão e sua responsabilidade na construção de uma socie-
dade mais justa e igualitária, além de promover a formação 
social, política, cultural, educacional e humana, ficando a cargo 
das Secretarias as atribuições estabelecidas neste Decreto.

Art. 4º Durante a Semana Municipal das Juventudes serão re-
alizadas atividades que contemplem e valorizem a diversidade 
das juventudes, nas diversas áreas de atuação das Secretarias 
Municipais.
§1º Compete a Secretaria de Educação e Cultura:
I - Educação:
a) as unidades de Ensino Municipais, durante a “Semana 
Municipal das Juventudes”, realizarão atividades adequadas a 
sua comunidade local, de forma a contemplar temas, especí-
ficos para demanda no âmbito escolar, como relacionamento 
familiar e cyberbulling;
b) as atividades terão como objetivo principal o fortale-
cimento da interação entre a unidade de ensino e a família, 
proporcionando maior harmonia na comunidade escolar, sendo 
um espaço de troca de experiências, trazendo conhecimento 
de forma clara para a Juventude.
II – Cultura:
a) reconhecer a arte e a cultura como instrumentos pro-
pulsores do desenvolvimento social e cultural do jovem, como 
chave libertadora de suas próprias potencialidades, percorren-
do os caminhos que somente a arte revela no ser humano, le-
vado pela essência, pelo ser sensível, conectado, reconectado, 
consciente e livre;
b) promover o acesso a políticas culturais que compre-
endam programas de inclusão social de todos os segmentos 
juvenis, abrangendo as manifestações culturais e artísticas da 
juventude, promovendo eventos interativos, espetáculos, dan-
ça teatro, oficinas culturais, palestras, fóruns, artesanatos e ex-
periências criativas;
c) fomentar a manifestação cultural e artística da juventu-
de, reconhecida nos bairros e distritos, oferecendo apoio para 
que grupos de jovens possam realizar seus próprios eventos 
e produções artísticas, a fim de estabelecer o sentimento de 
pertencimento de seu próprio espaço, integrando pessoas e 
estabelecendo a identidade cultural em toda a diversidade de 
expressões;
d) desenvolver cursos de gestão cultural voltados para o 
público juvenil, com a finalidade de capacitar e profissionalizar 
técnicos de cultura em escolas públicas, fortalecendo as orga-
nizações juvenis;
e)  oferecer oficinas de arte visando a capacitação gra-
tuita de jovens amadores no setor cultural, qualificando estes 
para criação de projetos culturais a ser absorvidos pela comu-
nidade;

f) realizar vasto cronograma em apresentações artístico 
culturais provendo a integração, interação e entretenimento, 
nas várias linguagens (percussão, capoeira, teatro, cinema, 
hip hop, dança, cinema, música entre outros), fortalecendo as 
culturas populares; Respeitando as diversas manifestações 
culturais, garantindo a liberdade de expressão das práticas 
culturais juvenis; (Orquestra Municipal, Coral Municipal, Banda 
Municipal, Capoeira, Grupos Folclóricos e Povos Tradicionais, 
Culturas afrodescendentes, Teatro-Dança experimental), bem 
como seu ingresso nas corporações musicais, dança ou de ar-
tes cênicas;
g)  desenvolver campanhas entre jovens para a preser-
vação do patrimônio cultural do município e a formação de pla-
teia;
h)  democratizar o acesso à produção cultural regional, 
incentivando as expressões artísticas de jovens, estimulando 
sua participação nos eventos culturais disponibilizadas nos 
equipamentos de cultura do município: (Centro de Artes e Cria-
tividade, Biblioteca Municipal, Teatro Municipal, Céu das Artes, 
Casa da Cultura, Casa da Leitura (Palmeirinha) e Museu Muni-
cipal.);
i) promover eventos que estimulem a produção cultural 
como: festivais, encontros mostras e concursos de produções 
artísticas no ambiente escolar; Projeto Ciranda das Artes;
j)  oportunizar ao jovem a expressão artística como gra-
fite, rap, DJs, etc. garantindo o reconhecimento sociocultural 
dos mesmos; Projeto Arte na Rua;
k) promover atividades culturais nas Escolas Municipais 
de Guarapuava, mantendo seu funcionamento nos finais de 
semana, através de programação alternativa com profissionais 
das artes e da cultura popular, com o intuito do promover fes-
tivais culturais e feiras, visando o intercâmbio de informações 
geradas em um evento arte-educativo que proporcione (atra-
vés de teatro, palestras, exposições artísticas e jogos criativos) 
o desenvolvimento sociocultural de toda a comunidade estu-
dantil;
l) criar políticas públicas para geração de emprego e ren-
da na área da cultura, promovendo o empreendedorismo para 
eventos e gestão cultural em parceria com poder público, em 
escolas e instituições sociais;
m)  elaborar projetos que instalem, de forma permanente, 
“Oficinas Culturais” nos bairros, escolas e igrejas para promo-
ver o enriquecimento cultural através da música, cinema, tea-
tro, dança, culinária, literatura, pintura, artesanato, etc.; 
n) desburocratizar e popularizar projetos de políticas pú-
blicas para juventude na área da cultura;
o) criação de uma rede de cultura para juventude com tro-
ca de experiências e produtos culturais entre os artistas jovens; 
p) estimular as manifestações artístico culturais da juven-
tude urbana e rural, bem como desenvolver projetos que valo-
rizem a cultura da periferia, onde os jovens são mais vulnerá-
veis; 
q) promover na Semana das Juventudes nos espaços 
públicos de cultura, em articulação com os jovens, propondo 
eventos artísticos culturais que contemplem a diversidade cul-
tural brasileira; 
r) fomentar a leitura, a valorização do patrimônio cultural 
material e imaterial e todas as produções artísticas através de 
investimentos em iniciativas como Museu Virtual (acesso ao 
Museu pelo Guia Virtual), Viagens pelas Histórias (conteúdos 
criativos para estudantes em pandemia), Galerias de Arte Virtu-
al (disponibilização do acervo público das obras de arte), Cami-
nhos da Cultura (GPS da Cultura) e Cultura Viva (intervenções 
urbanas), como alternativas híbridas de contacto cultural.
§2º Compete a Secretaria de Esportes e Recreação: 
I – promover atividades esportivas, de recreação e lazer, propi-
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ciando oportunidades de participação em atividades coletivas 
como futebol, vôlei e/ou basquete, mas também aulas de dan-
ça, xadrez, bete ombro e peteca, entre outros;
II – propiciar à família atividades diversas de recreação e lazer 
como brinquedos gigantes, jogos de tabuleiro e camas elásti-
cas;
III – viabilizar a realização de passeio ciclístico como incentivo 
a prática de atividade física saudável.
§3º Compete a Secretaria Municipal de Políticas para as Mu-
lheres: 
I - garantir que a perspectiva da equidade de gênero esteja 
presente na realização das ações da Semana Municipal das 
Juventudes;
II - oferecer oficinas e círculos de diálogo, virtuais ou presen-
ciais, com foco na prevenção a violência no namoro com a 
abordagem de uma masculinidade saudável e do empodera-
mento feminino;
III - oferecer oficinas e workshops voltados ao desenvolvimento 
de lideranças e carreiras para as(os) jovens.
IV - priorizar a realização de ações descentralizadas, guiadas 
a partir de índice de violência contra as mulheres e índice de 
ingresso da juventude em universidades.

§4º Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Gua-
rapuava – SEMAG:
I - Possibilitar aos jovens um melhor entendimento do lugar 
onde vivem para que percebam as potencialidades ambientais 
e sociais do município, por meio de atividades caracterizar o 
ambiente em suas múltiplas dimensões numa perspectiva crí-
tica e num processo reflexivo de formação e construção de sa-
beres;
II – oportunizar atividades ambientais sobre os cuidados e pre-
servação do meio ambiente;
III – desenvolver palestras sobre temáticas ambientais;
IV – realizar oficinas de compostagens;
VI – realizar trilha interpretativa;
VII – proporcionar o conhecimento das potencialidades am-
bientais no município por meio de visita técnica em parques 
ambientais e outros;
§5º Compete a Secretaria Municipal de Saúde-SMS:
I - ofertar orientações em saúde, referentes aos riscos e danos 
mais prevalentes para a faixa etária específica (15 a 29 anos), 
dentre as quais serão elencados temas sobre Doenças Sexu-
almente Transmissíveis, Transtornos Alimentares, Transtornos 
Mentais e prevenção do tabagismo e outras drogas;
II - garantir atendimento qualificado e confidencial, priorizando 
estratificações de risco para aplicação de ações voltadas ao 
público adolescente e jovem;
III - - possibilitar triagem e atendimentos aos casos considera-
dos urgentes, de acordo com a classificação contida na estrati-
ficação, sem priorização em espera.
§6º Compete a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento 
Social:
I – criação e manutenção do Conselho Municipal da Juventude, 
prevendo orçamento para realização da conferência municipal 
a cada 2 (dois) anos;
II – garantir atendimento qualificado e confidencial, priorizando 
atividades e serviços voltadas ao público jovem;
III – promover serviços de acesso e encaminhamento a direitos 
aos jovens, conforme política de assistência social;
IV – articular e fomentar a participação dos jovens nos serviços 
de convivência e fortalecimento de vínculos, nos cursos e ativi-
dades da política de assistência social municipal;
V – priorizar o atendimento dos jovens em medidas socioedu-
cativas e em medida protetiva de acolhimento;
VI - os equipamentos públicos de assistência social, durante a 

“Semana Municipal das Juventudes”, realizarão atividades de 
forma a contemplar temas, específicos para demanda da ju-
ventude, entre eles: combate ao abuso e a exploração sexual 
e ainda da ocorrência de qualquer tipo de violência; acesso a 
direitos; fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução deste Decreto 
correrão por conta das dotações orçamentárias da fonte livre 
ou de recursos vinculados das Secretarias Municipais que par-
ticiparão da Semana Municipal das Juventudes.

Art. 6º A cada 2 (dois) anos, durante a Semana das Juven-
tudes, será realizada a Conferência Municipal da Juventude, 
sendo esta vinculada diretamente ao Conselho Municipal, con-
vocada e organizada por este.

Art. 7º Caberá ao Poder Executivo Municipal, criação de grupo 
de trabalho intersecretarias, juntamente com o Conselho Mu-
nicipal da Juventude, para elaboração do calendário contendo 
a programação comemorativa da Semana Municipal das Ju-
ventudes. 
§1º O calendário de que trata o caput deste Artigo será elabora-
do e divulgado até o início do mês de maio de cada ano. 
§2º O grupo de trabalho que trata este Artigo será composto 
pelas Secretarias envolvidas diretamente em ações na Sema-
na das Juventudes, conforme Artigo 4º, do presente Decreto.

Art. 8º Os casos omissos ou de dúvidas no presente Decreto 
serão resolvidos, em conjunto, pelo grupo de trabalho das Se-
cretarias Municipais envolvidas.

Art. 9. Este Decreto entra em vigor na data da publicação, re-
vogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 11 de junho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETOS
PORTARIA Nº 783/2021

PORTARIAS

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 nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Tais Carli Davi-
la, Enfermeira, matrícula nº 18738-0, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, compreendendo o período de 06/06/2021 a 
12/06/2021.

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

Guarapuava, 09 de junho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 785/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar o servidor Germano Moreira Sampaio, Carteira 
de Habilitação nº 01412124378, lotado na Secretaria Municipal 
de Finanças, para dirigir veículos leves oficiais do Município de 
Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcio-
nal exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao 
seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade 
anexo, com validade até 30 de setembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 10 de junho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor 
de incêndio) e que está com toda a documentação legal e atu-
alizada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ________ de__________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 788/2021
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 nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Adrielly Apareci-
da Carraro, Educador (a) Infantil, matrícula nº 18236-2, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 08/06/2021 a 14/06/2021.

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

Guarapuava, 11 de junho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 789/2021
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 nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Luciana Sa-
batovicz Hey, Professor (a), matrícula nº 11704-8, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo 
o período de 09/06/2021 a 15/06/2021.

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

Guarapuava, 11 de junho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 791/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 à Comissão de Sindicância Processante, ins-
tituída pela Portaria nº 650/2021, dilação de prazo por mais 30 
(trinta) dias, a partir de 11 de junho de 2021.

Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11 de junho de 2021.

Guarapuava, 14 de junho de 2021.

DORACI SENGER LUY
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2021

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: 178/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MANILHAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 836.837,50 (oitocentos e trinta e seis mil 
oitocentos e trinta e sete 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 
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 28/06/2021 (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: ADLIMARA REGINA RUIZ.
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, 11 de junho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE. N. º 11/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE DI-
GITALIZAÇÃO CR RADIOLOGIA. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 107/2021. 
CONTRATADA: CARESTREAM DO BRASIL COMERCIO E 
SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ R$ 39.396,00 (Trinta e nove mil trezentos e 
noventa e seis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE. N. º 14/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA O FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE SIMULA-
ÇÃO ROBÓTICA - 40% FUNDEB - 5% SOBRE TRANSFE-
RÊNCIAS CONSTITUCIONAIS – SEMEC. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 123/2021. 
CONTRATADA: NTU SOFTWARE TECHNOLOGY LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 399.600,00 (Trezentos e noventa e nove 
mil e seiscentos reais).
VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO ELETRÔNICO N° 059/2021 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE PROTETOR FACIAL E DISPENSER PARA ÁLCOOL 
EM GEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CUL-
TURA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 188/2021.
CONTRATADA: A.L.G. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRE-
LI - EPP.
VALOR TOTAL: R$ 34.500,00 (Trinta e quatro mil e quinhentos 
reais).
ATA Nº: 189/2021.
CONTRATADA: KARINE LENARTOVICZ ALVES PUBLICIDA-
DE.
VALOR TOTAL: R$ 38.700,00 (Trinta e oito mil e setecentos 
reais centavos).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 205/2021.
CONTRATADA: ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 2.599,00 (dois mil quinhentos e noventa e 
nove reais).
ATA Nº: 206/2021.
CONTRATADA: AR LIMP – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIM-
PEZA LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 3.285,14 (três mil duzentos e oitenta e cin-
co reais e quatorze centavos).
VIGÊNCIA: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
DATA DA ASSINATURA: 10/06/2021 –

 DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 051/2020

OBJETO: LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 73/2021.
CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SER-
VIÇOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 12.480,00 (Doze mil quatrocentos e oitenta 
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reais).
VIGÊNCIA: 14 meses.
DATA DA ASSINATURA: 03/05/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO PRESENCIAL N. º 051/2020
OBJETO: LOCAÇÃO DE COMPUTADORES.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 111/2021.
CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 1.560,00 (Mil quinhentos e sessenta reais).
VIGÊNCIA: 14 meses. 
DATA DA ASSINATURA: 19/05/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020

CONTRATO N.º 192/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 890959/2019 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: IDEAL GUAPO LTDA.
OBJETO DO ADITIVO – O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro dos valores do contrato em epi-
grafe, decorrente do Pregão Eletrônico nº 55/2020, que tem por objeto a “AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DO 
CONVÊNIO 890959/2019 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE”, com fundamento no Artigo 65, inciso II, alínea 
“d” da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 145/2020 

PROCESSO N° 348/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 036/2020.
CONTRATADA: ARTES GRAFICAS BEREZOVSKI LTDA.
ATA Nº: 037/2020.
CONTRATADA: ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA.
ATA Nº: 038/2020.
CONTRATADA: AP SERVIÇOS E CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL.
ATA Nº: 039/2020.
CONTRATADA: MARCELO SIMONI ME.
ATA Nº: 040/2020.
CONTRATADA: RB COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI.
ALTERAÇÃO DE GESTORA: Fica nomeada como Gestora a Sra. SOLANGE APARECIDA ROSSETIN, a quem caberá à fiscali-
zação do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal no. 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/05/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO: 003/2019
PREGÃO ELETRÔNICO. N. º 315/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE 
SAÚDE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: ATITUDE AMBIENTAL LTDA.
REPRESENTANTE: VALDEMAR JOSÉ SPIELMANN.
ALTERAÇÃO DA FISCAL Fica nomeada como Fiscal Contratual a Sra. SOLANGE APARECIDA ROSSETIN, portadora do CPF 
nº. 411.041.109-20 e RG: 2.101.810-4 SSP/PR, a quem caberá à fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, confor-
me o artigo 67 da Lei Federal no. 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 20/05/2021. – 

DIEGO VOLFF –Diretor de Licitações e Contratos.



07 a 14 de junho, Veiculação 14/06/2021 Ano XXVII - Nº 2130 Boletim Oficial do Município -  8

SURG
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE nº 005/2021
PROCESSO nº 008/2021

OBJETO: Serviço de Manutenção Corretiva, para Trator de Esteira da marca Caterpillar, modelo D6K2, fabricação 2016, série 
0RPR00293. 

O Diretor Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei Federal 
nº 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, no valor total de R$ 10.985,88 (Dez mil 
novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), para a contratação da empresa PARANA EQUIPAMENTOS S/A, 
inscrita no CNPJ sob nº 76.527.951/0001-85.
PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 11 de Junho de 2021.

____________________________________________
SAMUEL RIBAS DE ABREU

Diretor Presidente - CRJ

EXTRATO nº 008/2021
INEXIGIBILIDADE nº 005/2021

PROCESSO nº 008/2021

OBJETO: Serviço de Manutenção Corretiva, para Trator de Esteira da marca Caterpillar, modelo D6K2, fabricação 2016, série 
0RPR00293. 
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ. 
CONTRATADA: PARANA EQUIPAMENTOS S/A.
VALOR TOTAL: R$ 10.985,88 (Dez mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos)
DATA DE ASSINATURA: 23/04/2021

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 11 de Junho de 2021.

__________________________________
SAMUEL RIBAS DE ABREU
Diretor Presidente do CRJ
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