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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 06 de fevereiro de 2019
Veiculação: 06 de fevereiro de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1524

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 091/2019
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 Alexandre Fernando de Souza, 
portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 02449322477, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 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 
março de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 05 de fevereiro de 2019.

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 091/2019, 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:

LICITAÇÃO
I AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 4/2019
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO n.º 7/2019
O Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 
Contratos, no uso de atribuições que lhe são inerentes, COMU-
NICA: Fica PRORROGADA A DATA DE ABERTURA do PRE-
GÃO PRESENCIAL - SRP n.º 4/2019, o qual tem por objeto o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BÁSICOS E PERECÍVEIS PARA 
COMPOSIÇÃO DOS CARDÁPIOS DE MERENDA ESCOLAR 
DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, para o dia 19/02/2019, às 
14h00, em razão da necessidade de retificação no Edital Con-
vocatório.
Guarapuava, 04 de fevereiro de 2019.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento Licitações e Formalização de 

Contratos

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018
 Processo N.º 029/2018

HOMOLOGAÇÃO

A Autoridade Competente do CONSORCIO INTERMUNICIPAL 
DO VALE DO RIO JORDÃO, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas, com base na Lei 10.520/2002 e demais legis-
lações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, pelo 
Pregoeiro Oficial do Município, e ainda, o Parecer Jurídico de 
nº 003/2019, emitido pela Assessoria Jurídica do Consórcio, 
e presente em fls. 174/183, HOMOLOGA o resultado do pro-
cesso licitatório em epígrafe, conforme lote adjudicado para as 
seguintes empresas:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
EVANI DE MORAES OLIVEIRA 1 e 2. 138.600,00
ILCE MARA BEVERVANZO DOS 
SANTOS

3. 40.602,00

Guarapuava, 04 de Fevereiro de 2019.

DENILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
Vice Diretor Presidente - CRJ
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CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO No 03/2019  

                           
O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

RESOLVE: 
                                        
Art. 1º Nomear o servidor MAYCON DOUGLAS MARCONDES DE LIMA, portador da RG nº. 11104948-3 e CPF 071.725.929-01, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete Parlamentar, tendo remuneração pelo nível CCL-n5 do anexo II da 
LC 61/2016, lotado no gabinete do Ver. Valdemar dos Santos a partir desta data.   
Art. 2º  O cargo de Assessor de Gabinete Parlamentar tem as seguintes atribuições: Desempenhar funções internas e externas, 
segundo diretrizes e orientação superior do vereador responsável ou superior; minutar projetos de lei, resoluções, emendas 
parlamentares e as respectivas justificativas, encaminhando os mesmos ao Departamento legislativo para a correta formatação 
e inserção nos sistemas legislativos, visando a tramitação legal; executar trabalhos de redação e resumo de acompanhamento 
de reuniões e comissões; auxiliar na realização de pesquisas, estudos e elaboração de informações de interesse do Gabinete; 
elaborar pedidos de informação e respectivas repostas, colaborar na organização de audiências públicas ou reuniões que devam 
ser promovidas pelo Vereador; auxiliar nos processos legislativos de interesse e autoria do gabinete, tais como requerimentos, 
projetos de leis, correspondências, atendimento ao público, e outras funções correlatas de assessoramento, entre outras, de-
sempenhar funções internas e externas, seguindo orientação superior; efetuar serviços de recepção no gabinete da presidência; 
redação, digitação, organização de arquivos , indicações e pedidos do presidente na qualidade de vereador; expedir convites e 
anotar todas as providências necessárias ao assessoramento formal do parlamentar; promover o registro de nome e endereço 
completo de autoridades, lideranças e cidadãos de interesse do vereador.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.
                       
Gabinete da Presidência, em 05 de fevereiro de 2019.   

João Carlos Gonçalves
Presidente 
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