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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 13 a 20 de setembro de 2021
Veiculação: 20 de setembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 2206

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3194/2021

LEIS

PORTARIAS
PORTARIA Nº 1149/2021

Institui a Política Municipal de Combate e Erradicação da Po-
breza Menstrual; o Programa de fornecimento gratuito de ab-
sorvente íntimo higiênico às mulheres de baixa renda ou em 
vulnerabilidade social do Município de Guarapuava; e dá outras 
providências.

Autora: Vereadora Bruna Spitzner.

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

Art. 1º A presente lei institui a Política Municipal de Combate e 
Erradicação da Pobreza Menstrual no âmbito do município de 
Guarapuava. 

Art. 2º Para efeitos desta lei, pobreza menstrual é compreen-
dida pela falta ou dificuldade de acesso, de adolescentes e 
mulheres com útero ativo, a itens básicos de higiene pessoal, 
como absorventes íntimos ou coletores menstruais; seja por 
falta de informação, falta de educação adequada para compre-
ender/conhecer o ciclo menstrual e/ou por dificuldades sociais 
e econômicas. 

Art. 3º São objetivos da política municipal de combate e erradi-
cação da pobreza menstrual: 
I – a promoção da dignidade das adolescentes e mulheres em 
vulnerabilidade social e econômica, com pouco ou nenhum 
acesso a absorventes higiênicos e coletores menstruais ade-
quados; 
II – a erradicação da pobreza menstrual, como um dos meca-
nismos de erradicação da pobreza; 
III – ampliação da qualidade de vida das mulheres e adolescen-
tes guarapuavanas; 
IV – promoção da saúde das mulheres; 
V – democratização do acesso à informação e a educação so-
bre saúde feminina; 

Art. 4º Fica instituído ainda, no âmbito das políticas públicas 
voltadas às mulheres, o Programa de distribuição e forneci-
mento gratuito de absorvente íntimo higiênico às mulheres de 
baixa renda ou em vulnerabilidade social do Município de Gua-
rapuava. 

Art. 5º Serão beneficiadas com o fornecimento gratuito as mu-
lheres que estejam em situação de vulnerabilidade social ou se 
enquadrem nos critérios de baixa renda. 

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, rema-
nejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações 
aprovadas na Lei Orçamentária, bem como a criar ações orça-

mentárias de forma a adequar a estrutura programática vigente 
para a consecução dos fins desta Lei. 

Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 
de dotações consignadas no orçamento do Poder Executivo, o 
qual será suplementado, se necessário. 

Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta legislação. 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 02 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

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 a servidora Hilde Kaun, Carteira de Habili-
tação nº 01041310633, Atendente Social, para dirigir veículos 
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de 
janeiro de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 16 de setembro 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-
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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:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 162/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 265/2021
 HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
A. R. LICITAÇÕES LTDA 1. R$ 46.121,25
RIVALDO DE LIMA 2, 3, 4. R$  159.267,00

Guarapuava, 16 de setembro de 2021.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 139/2021

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

PROCESSO N.º: 235/2021
 HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
considerando o Parecer Jurídico nº 1148/2021, HOMOLOGA, 
o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme a se-
guir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
ALXTEK SUPRIMENTOS DE 
INFORMATICA LTDA

2 R$ 13.737,50

- 1 FRUSTRADO

Guarapuava, 16 de setembro de 2021.
  DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos

Município de Guarapuava
  

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 100/2020
PROCESSO N.º302/2020
 REVOGAÇÃO
O Diretor do Departamento de Licitações e Contratos do Mu-
nicípio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto n.º 8437/2021 considerando:
a) A solicitação de cancelamento da Dispensa bem como a fal-
ta de assinatura do contrato pela empresa;
b) O Parecer Jurídico de n.º 1106/2021, oriundo da Douta Pro-
curadoria Geral do Município;
c) A presença da conveniência, oportunidade e do Interesse 
Público, enquanto fundamentos legais.
Torna pública a REVOGAÇÃO do DISPENSA DE LICITAÇÃO 
n.º 100/2020 que tem por objeto a “Contratação de empresa 
especializada para instalação da planta para produção de cer-
veja para até 250 litros por meio do Art. 24, inciso I e II da lei 
8.666/93.
A presente Revogação visa garantir efetivamente os princípios 
da economicidade, da igualdade, de forma que o interesse pú-
blico seja preservado em todos os Atos adotados pela Adminis-
tração ou por seus representantes.
Com base nos arts. 49, parágrafo 3º, e 109, inciso I, alínea “c” 
da Lei Federal n.º 8.666/93, concede-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, para o exercício do Contraditório e Ampla Defesa 
aos Licitantes interessados.
Guarapuava, 16 de setembro de 2021.
 PUBLIQUE-SE.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO 1º TERMO ADITVO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 083/2020

OBJETO: Dispensa de licitação - contratação da FUNPAR - 
fundação da universidade federal do paraná conforme art. 24, 
inciso xiii da lei 8.666/93 para elaboração do plano municipal 
de drenagem.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 209/2020.
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE F. DO PA-
RANÁ.
Prorrogado o prazo de vigência e execução por nove (nove) 
meses, a partir de 15/09/2021, com vencimento final em 
15/06/2022, com fulcro no artigo 57, § 1º, inciso II, da Lei Fe-
deral nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 13/09/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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