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Veiculação: 25 de julho de 2018

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2543/2016

Nº 1392

Ano XXIV

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIAS
PORTARIA Nº 500/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
para dirigirem 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 dezembro de 2018:
I – Francieli Klosowski – Carteira de Habilitação nº 04090419240;
II – Hilde Kaun – Carteira de Habilitação nº 01041310633;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 10 de julho 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 500/2018, 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 pagamento 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 atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, _____ de ______________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 522/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para dirigirem 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 dezembro de 2018:
I – Isabel Cristina Pitella Pinto – Carteira de Habilitação nº
01681155881;
II – Karine Cavalin – Carteira de Habilitação nº 03264634808;
III – Luciane de Fátima Rocha – Carteira de Habilitação nº
04282499449.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 12 de julho 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 522/2018, 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 pagamento 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 atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, _______ de ___________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

25 de julho de 2018, Veiculação 25/07/18

Ano XXIV - Nº 1392

PORTARIA Nº 539/2018
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná,no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar à servidora Larissa Maria Brzezinski, CNH nº
02497884987, lotada 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 dezembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 24 de julho 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 539/2018, 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 pagamento 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 atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, _______ de____________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO –
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: ENFERMEIRO
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 008/18 – PSS Nº 001/2018
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Contratado

Período de Contrato

Salário Inicial

CAROLINE CAMARGO GRAÇA

24/07/2018 a
23/07/2019

R$ 3.855,46

MARIA DO ROCIO
MARTINS RIBEIRO

24/07/2018 a
23/07/2019

R$ 3.855,46

DRH, 25/07/2018.
DRH – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
O DRH do Município de Guarapuava, no uso de suas atribuições, torna público o nome dos Candidatos, que NÃO COMPARECERAM ou NÃO PREENCHERAM os requisitos exigidos
para assumir suas funções, conforme abaixo:
Processo Seletivo Simplificado nº 001/18
Edital nº: 008/18
Função: ENFERMEIRO
INSC.

NOME

CLAS.

151

Paolla Maia Mandu

8º

Função: MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO ATENDIMENTO 20h
INSC.

NOME

CLAS.

215

Hanna Jenu Shimim

16º

DRH, 25 de julho de 2018.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO
JORDÃO - CRJ
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2018
PROCESSO n.º 012/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços
para o CRJ.
O Diretor Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhes
são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, fls.148/166,
RATIFICA a Dispensa de Licitação, no valor total de R$
4.980,05 (Quatro mil novecentos e oitenta reais e cinco centavos), para a contratação da Empresa ROMAC TÉCNICA DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
n.º 91.595.678/0003-81.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 19 de Julho de 2018.
ITACIR JOSÉ VEZARRO
Diretor Presidente - CRJ
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2018
PROCESSO n.º 011/2018
Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços
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para o CRJ.
O Diretor Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 26 da Lei Federal
n.º 8.666/93, bem como no Parecer Jurídico, fls.57/65, RATIFICA a Dispensa de Licitação, no valor total de R$2.983,80(Dois mil
novecentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), para a contratação da Empresa BOLLENA UNIFORMES LTDA, inscrita no
CNPJ sob n.º 24.845.592/0001-00.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 23 de Julho de 2018.

ITACIR JOSÉ VEZARRO
Diretor Presidente - CRJ

CÂMARA MUNICIPAL

23/03
25
de julho
de2315,
de Veiculação
2018, Veiculação
23/03/15
25/07/18

Ano
AnoXXIV
XIX -- Nº
Nº 974
1392

Boletim Oficial do Município - 4

