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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 09 de março de 2018
Veiculação: 09 de março de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1302

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 159/2018
PORTARIAS

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Edilson Dreviski, cargo Técnico em 
Contabilidade, para compor a comissão de sindicância, institu-
ída pela portaria nº 032/2018, a partir de 05 de março de 2018, 
em substituição a servidora Elisangela Mara da Silva Bilek, car-
go Técnico de Controle Interno.
Art. 2º Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação 
do relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 05 de março de 2018.
                
Guarapuava, 06 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 160/2018
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 Edson Luis Borges, CNH nº 
01524287004, lotado na Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, para dirigir veículos leves oficiais do 
Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da neces-
sidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições 
inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de res-
ponsabilidade anexo, com validade até 30 de junho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 06 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
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, por meio da 
Portaria nº 160/2018, declaro que estou 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 atuali-
zada.
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 163/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 227 da Lei Complementar Munici-
pal nº 060/2016,

RESOLVE

Art. 1º Designar as servidoras, abaixo relacionadas, sob a pre-
sidência da primeira, para compor uma comissão responsável 
por conduzir Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apu-
rar supostas irregularidades administrativas, previstas no Art. 
195, § 1º, Incisos II, III, IV, V, IX e XX, bem como, Art. 196, Inci-
sos III e XVII ambos da Lei Complementar nº. 060/2016 – Esta-
tuto dos Servidores Públicos do Município de Guarapuava, atri-
buídos ao Servidor EVERSON RODOLFO OLIVEIRA LARA, 
investido no Cargo de Enfermeiro, matrícula nº. 17.239/1, es-
tando sujeitos a uma das penalidades previstas no artigo 203 
do diploma legal citado, em virtude de denúncia encaminhada 
pela Secretaria Municipal de Saúde, através do Memorando nº. 
013/2018 – SMS – DGTES - RH, assegurando-lhe ao contradi-
tório e a ampla defesa:
I – Marcia Maria Camacho Costa – Cargo: Assistente Social; 
II – Elisabeth Nascimento Lira – Cargo: Enfermeiro;
III – Anita Chafran Machado - Cargo: Professor.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 07 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 164/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença sem remuneração, para tratar de as-
suntos particulares à servidora Eliane Terezinha Peres Mon-
tes, cargo Servente de Limpeza, matrícula nº 16700-2, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por 02 (dois) 
anos, a partir de 01 de março de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legai a 01 de março de 2018.

Guarapuava, 08 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 165/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença sem remuneração, para tratar de 
assuntos particulares ao servidor José Valter Liberato, cargo 
Recreacionista, matrícula nº 13720-0, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Esportes e Recreação, por 02 (dois) anos, a partir de 
07 de março de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legai a 07 de março de 2018.

Guarapuava, 08 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 166/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a pre-
sidência do primeiro, para compor uma comissão responsável 
por conduzir Processo Administrativo, para apurar supostas ir-
regularidades administrativas por descumprimento no contido 
na Cláusula Quinta, da Ata de Registro de Preços nº 231/2017, 
atribuídos a Empresa participante DIMACI/PR Material Cirúr-
gico Ltda, estando sujeitos a uma das penalidades prevista na 
Cláusula Sexta, do diploma legal citado, em virtude de denún-
cia encaminhada pelo Gestor do Contrato, através do Memo-
rando nº. 082/2018 SMS-AF, instruído pelo Despacho Jurídico 
nº 005/2018, emitido pela Procuradoria Geral do Município, 
garantindo-lhe o contraditório e ampla defesa:
I – João Adeilson Siqueira Ferreira – Cargo: Auxiliar Adminis-
trativo;
II – Tatiana Xavier  – Cargo: Secretária Escolar;
 III – Vilma Aparecida Machado  – Cargo: Oficial Administrativo.

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
da publicação, para apresentação do relatório final.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                
Guarapuava, 08 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 167/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

RESOLVE

Art.1º Revogar o inciso I do art. 1º da Portaria 1058/2017, 
excluindo a designação da  servidora Anacir Alves Przygocki 
Vans, matrícula 8593-6 para realização de plantões junto a 
Central de Triagem e Cemitérios, a partir de 07/02/2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 08 de março de 2018

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 168/2018
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 Adriano Ramos Saroa, CNH nº 
03792819583, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para 
dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, 
eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com 
validade até 31 de julho de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 08 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
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, por meio da Por-
taria nº 168/2018, declaro que estou 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 atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-



09 de março de 2018, Veiculação 09/03/18 Ano XXIV - Nº 1302 Boletim Oficial do Município -  3

mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, _______ de ___________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 169/2018
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 Ezequiel de Jesus Soares, CNH 
nº 03704684940, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 
para dirigir veículos leves oficiais do Município de Guarapua-
va, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com 
validade até 31 de julho de 2018.

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

Guarapuava, 08 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
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, por meio da Por-
taria nº 169/2018, declaro que estou 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 atuali-
zada.

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 171/2018
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 Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 084/2018, dilação de prazo por mais 30 (trinta) dias, 
a partir de 08 de março de 2018.
Art. 2º Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 08 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 172/2018
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 os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Procuradoria Geral do Município, para dirigirem veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de de-
zembro de 2018:
I.Abraham Virmond Haick – Carteira de Habilitação nº 
01026189089;
II.Aribelco Curi Junior - Carteira de Habilitação nº 03879183140;
III.Divonei José da Costa – Carteira de Habilitação nº 
003323716502;
IV.Felipe Antônio Parizzoto – Carteira de Habilitação nº 
03446925155;
V.Gustavo Antônio Ferreira – Carteira de Habilitação nº 
04245923004;
VI.Rafael Baroni – Carteira de Habilitação nº 005477850010.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 08 de março de 2018.

Denise Abreu Turco
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, por meio da Por-
taria nº 172/2018, declaro que estou 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 
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acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
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:

DIVISÃO DE ESTÁGIOS
TERMO DE PRORROGAÇÃO

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, Prefeito 
Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atri-
buições que lhe são conferidas por Lei, PRORROGA o Proces-
so Seletivo nº 001/2017, homologado em 10/03/2017, para o 
preenchimento de vagas nas áreas de Ensino Médio, Ensino 
Superior e Pós-Graduação, conforme segue: Ensino Médio, 
Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Segurança do Traba-
lho, Arquitetura, Biomedicina, Ciências Biológicas, Engenharia 
Civil, Farmácia, História, Nutrição e Tecnologia da Informação.

Guarapuava, 07 de março de 2018.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI  FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

SURG
A V I S O

PREGÃO PRESENCIAL N º 12/2018
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 12/2018
DATA: 26/03/2018     
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
com caminhões (toco com carroceria e truck com carroceria) e 
motorista.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n. 10.520/02, Lei n. Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n. 
1168/2006 e Lei Complementar 123/2006.
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede 
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon, 
CEP: 85070-165, em Guarapuava/PR;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações, situado em sua 
sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de segun-
da a sexta-feira das 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 18h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: www.surg.com.br no link “Avisos de Licita-
ção” ou por meio de cópia a ser adquirida no Departamento de 
Licitações, mediante recolhimento de taxa no valor relativo ao 
custo da reprodução gráfica.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). Guarapuava, 08 de março de 2018. 

(a) FERNANDO DAMIANI. 
Diretor Administrativo da SURG.

CONTRATOS 
Contratante: Companhia de Serviços de Urbanização de 

Guarapuava                                                                                              
Número do Contrato: 15/2018
Data de Início do Contrato: 07/02/2018          Data de Expiração 
do Contrato: 07/05/2018
Processo: 64/2017       Modalidade: 54 - Pregão - Registro de 
Preço
Fornecedor: 01.846.273/0001-14 - LIMPESUL COMERCIO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais de consumo e lim-
peza.
Valor total do Contrato: 16.118,01

Contratante: Companhia de Serviços de Urbanização de 
Guarapuava                                                                                              

Número do Contrato: 16/2018
Data de Início do Contrato: 07/02/2018          Data de Expiração 
do Contrato: 07/05/2018
Processo: 64/2017       Modalidade: 54 - Pregão - Registro de 
Preço
Fornecedor: 84.949.668/0001-70 - NARKA COMERCIAL EIRE-
LI EPP
Descrição do Objeto: Aquisição de materiais de consumo e lim-
peza.
Valor total do Contrato: 4.984,60

Contratante: Companhia de Serviços de Urbanização de 
Guarapuava                                                                                              

Número do Contrato: 18/2018                                                                                               
Data de Início do Contrato: 07/02/2018          Data de Expiração 
do Contrato: 07/08/2018                                 
Processo: 1/2018       Modalidade: 1 - Pregão - Registro de 
Preço                                                         
Fornecedor: 01.945.075/0001-08 - A. S. TERRAPLANAGENS 
LTDA - ME                                                           
Descrição do Objeto: Registro de preços visando a contratação 
de empresa para prestação de serviços com caminhão caçam-
ba basculante traçado, escavadeira hidráulica esteira  e  trator  
de  esteira, incluindo motorista e operador.                                                                                            
Valor total do Contrato: 880.500,00                

Contratante: Companhia de Serviços de Urbanização de 
Guarapuava                                                                                              

Número do Contrato: 19/2018                                                                                               
Data de Início do Contrato: 08/02/2018          Data de Expiração 
do Contrato: 08/05/2018                                 
Processo: 12/2017       Modalidade: 11 - Pregão - Registro de 
Preço                                                       
Fornecedor: 03.222.465/0001-85 - DALBA ENGENHARIA & 
EMPREENDIMENTOS LTDA                                                  
Descrição do Objeto: Aquisição de  blocos de (paver), normal 
e vermelho, direcional e Alerta para adequação da mobilidade  
urbana  e novas construções de calcadas em blocos de con-
creto e canaleta, para a construção de caixas de captação de 
rede pluvial, mourões para fechamento das áreas com cerca 
em terrenos ou edificações.
Valor total do Contrato: 384.625,00                                                                                       

Contratante: Companhia de Serviços de Urbanização de 
Guarapuava                                                                                              

Número do Contrato: 36/2018
Data de Início do Contrato: 28/02/2018          Data de Expiração 
do Contrato: 28/05/2018
Processo: 68/2017       Modalidade: 58 - Pregão - Registro de 
Preço
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Fornecedor: 11.979.732/0001-91 - MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Descrição do Objeto: Aquisição  de chapa galvanizada, barras de ferros e insumos para manutenção de caçambas de cami-
nhões,  caçamba de coleta de resíduos e manutenções prediais diversas.
Valor total do Contrato: 95.559,23

Contratante: Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava                                                                                              
Número do Contrato: 37/2018
Data de Início do Contrato: 28/02/2018          Data de Expiração do Contrato: 28/05/2018
Processo: 68/2017       Modalidade: 58 - Pregão - Registro de Preço
Fornecedor: 03.134.246/0001-44 - COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
Descrição do Objeto: Aquisição  de chapa galvanizada, barras de ferros e insumos para manutenção de caçambas de cami-
nhões, caçamba de coleta de resíduos e manutenções prediais diversas.
Valor total do Contrato: 43.960,80

CONSELHOS
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