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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 22 de agosto de 2019
Veiculação: 22 de agosto de 2019

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXV Nº 1663

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 7479/2019

DECRETO Nº 7488/2019
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DECRETO Nº 7489/2019
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 532/2019
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas,

RESOLVE

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, sob a presidência da primeira, para compor a Comissão de conservação 
predial interna das dependências do Paço Municipal:
I - Vicente Divonzir Vieira, matrícula nº 10100-1;
II - Luis Alberto M. Da S. Prates, matrícula nº 17207-3
III - Eliceu Antonio Pauluk, matrícula nº 7944-8
IV - Célia de Fátima Nalevaiko, matrícula nº 4923-9.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação com validade de 60 (sessenta) dias, retroagindo seus efeitos a 01 
de agosto de 2019, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 02 de agosto de 2019.
Denise Abreu Turco

Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 581/2019

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
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Art. 1º Autorizar o servidor Isac da Silva Dangui Barbosa, CNH nº 03927828673, 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 outubro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de agosto 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, 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 lu-
zes 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 594/2019

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 Edson Alexandre de Souza Filho, CNH nº 03635690615, lotado na Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social, 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 30 de novembro de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de agosto 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, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Bra-
sileiras 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.
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Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

DIVISÃO DE ESTÁGIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS

PROCESSO SELETIVO N° 003/2019 

EDITAL Nº 002/2019

A COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO, nº 003/2019, no uso das suas atribuições conferidas pela Portaria 
nº 521/2019, resolve:

TORNAR PÚBLICO:

O resultado da solicitação de isenção de taxa de inscrição, conforme segue:
Inscrição Nome RG Resultado
228 Liamar Alves Alonço Ribas 88526562 Indefere-se conforme item 9.8.1.1, inciso II do Edital 

nº 003/2019. 
431 Thais Fernanda da Silva Brito Portela 106845719 Defere-se conforme item 9.8.1.2 do Edital nº 

003/2019.

Guarapuava, 22 de agosto de 2019.
Helisoéllen Maria Pugsleiy
Presidente da Comissão

CÂMARA MUNICIPAL
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2019

O Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve ho-
mologar o procedimento licitatório em epígrafe em favor da empresa: Ferlim & Ferlim Ltda, inscrita no CNPJ/MF 00.118.860/0001-
24, com desconto de 0,01% por litro, no valor global de R$ 12.286,77 (doze mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete 
centavos), para a aquisição contínua e fracionada de 3.000 litros de combustível (gasolina), por demanda, tipo comum, para uso 
exclusivo dos veículos do Poder Legislativo de Guarapuava - PR, conforme as especificações constantes no Edital.

Guarapuava, 20 de agosto de 2019.
João Carlos Gonçalves

Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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