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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 28 de maio de 2020
Veiculação: 28 de maio de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1850

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 359/2020
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 Viviane Silveira Batista Horst, CNH nº 03402149207, 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 respon-
sabilidade anexo, com validade até 31 de agosto de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 26 de maio de 2020.

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:
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EDITAL Nº 02/2020
DESCARTES DE BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS– IRRECUPERÁVEIS E SUCATAS
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TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, 
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 

GUARAPUAVA E O 12º GRUPAMENTO DE 
BOMBEIROS DE GUARAPUAVA

Pelo presente Termo de Cessão de Uso de Bens Público, neste 
e na melhor forma de direito, as partes adiante declaradas, de 
um lado o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 76.178.037/00001-76, 
com sede administrativa à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, Cen-
tro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. CESAR 
AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO, doravante designa-
do CEDENTE e de outro lado o 12º GRUPAMENTO DE BOM-
BEIROS DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ: 76.416.932/0001-81, com sede à Rua Sena-
dor Pinheiro Machado, 1230, Centro, neste ato representado 
pelo Sr. Major JOSÉ ADRIANO PRADO SPAK, de agora em 
diante denominado CESSIONÁRIA, têm entre si, justo e con-
vencionado as condições que adiante seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA: O CEDENTE pelo presente termo, 
cede à CESSIONÁRIA, o uso do seguinte bem móvel:
Caminhão/ Bombeiro – 2008/2008, chassi 9BM9580748B600752, 
placa ASD-4718, cor vermelha.

CLAUSULA SEGUNDA: O bem cedido destina-se ao uso ex-
clusivo do 12º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS DE GUARA-
PUAVA, para utilizar em outros municípios dentro de sua área 
de articulação e ação.

Parágrafo único - É proibido, ainda, o empréstimo, a locação 
ou a sublocação total ou parcial, cessão ou sub-rogação, ou 
transferência do presente instrumento, salvo consentimento 
prévio e por escrito, reservando-se ao COMODANTE pleno di-
reito de fiscalização.

CLAUSULA TERCEIRA: A presente cessão é a título gratuito 
e pelo prazo indeterminado, com vigência a partir da assinatura 
do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA: As despesas decorrentes de manuten-
ção e/ou eventuais reparos do bem público objeto dessa ces-
são de uso, serão de responsabilidade da CESSIONÁRIA.

CLAUSULA QUINTA: A cessionária se compromete em usar o 
bem cedido como se seu fosse, mantendo em perfeitas condi-
ções de uso e conservação.

Parágrafo Primeiro. O não cumprimento de quaisquer das 
cláusulas do presente contrato, implicará em sua imediata res-
cisão, salvo motivo de caso fortuito ou de força maior, perfei-
tamente cabível e reconhecida pelos contratantes, sendo certo 
que as benfeitorias que porventura venham a ser feitas ficarão 
pertencendo ao Município.
Parágrafo Segundo. Os casos omissos serão resolvidos pelas 
partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições 
legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO
As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de 
Guarapuava – PR, para dirimir eventuais conflitos oriundos do 
presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privi-
legiado que possa ser. 

E, por estarem de comum acordo, CEDENTE e CESSIONÁ-
RIO assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de igual 

valor e forma, para que produzam um só efeito, o qual faz na 
presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e tam-
bém assinam.

Guarapuava-PR, 20 de maio de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal de Guarapuava

Major JOSÉ ADRIANO PRADO SPAK
12º Grupamento de Bombeiros de Guarapuava

Testemunha 1:
CPF: 

Testemunha 2:
CPF: 

PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA

TERMO ADITIVO Nº 01/2020
CONTRATO Nº 011/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2018 

O Poder Legislativo de Guarapuava, Estado do Paraná (CÂ-
MARA DE GUARAPUAVA), pessoa jurídica de Direito Público 
Interno, CNPJ Nº. 77.774.495/0001-30, neste ato representado 
pelo Presidente, Sr. JOÃO CARLOS GONÇALVES, brasileiro, 
divorciado, residente e domiciliado na Rua Professor Becker, 
1236, Santana, CEP: 85065-030 Guarapuava-PR, portador 
do RG nº. 5.900.232-5 SSP-PR e CPF nº. 766.860.359-04, 
doravante denominado CONTRATANTE e a empresa NE-
TDEEP TECNOLOGIA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF 
11.282.095/0001-08, com sede na Av. Sete, 90A, Centro, Or-
lândia – SP, CEP 14620-000, neste ato representada por seu 
Diretor Comercial, o Sr. ANDRÉ LUIZ RODRIGUES FERREI-
RA, portador do documento de identidade RG n. 35.077.768-
8 SSP/SP e do CPF n. 301.376.488-04, celebram o presente 
TERMO ADITIVO, de acordo com as leis federais 10.520/02 
e 8.666/93 e suas posteriores alterações, com as seguintes 
clausulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. Com fundamento no inciso IV do artigo 57 da Lei 
8666/93 e na Cláusula Segunda do Contrato originário, fica 
prorrogado o prazo do Contrato por mais 12 (doze) meses, a 
contar de 31 de maio de 2020. 

CLÁUSULA SEGUNDA– DO VALOR 
2.1 Em virtude da prorrogação do prazo de vigência, o valor da 
contratação fica acrescido de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzen-
tos reais).
2.2 O valor mensal é R$ 350,00, totalizando R$ 4.200,00 anual. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA
3.1. A despesa decorrente do presente Aditamento correrá por 
conta da seguinte dotação: 
01 – Câmara Municipal
01.001 – Legislativo Municipal
01.031.0001.2001 – Atividade da Câmara 
3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurí-
dica
3.3.90.39.11.00 – Locação de software
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CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES GERAIS
4.1 As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas e de acordo com o contrato original.

CLÁUSULA QUINTA– DA  PUBLICAÇÃO
5.1. O presente instrumento será publicado, em resumo, no Boletim Oficial do Município de Guarapuava - PR, consoante dispõe 
o artigo 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que sur-
tam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e  CONTRATADA.
 
Guarapuava, 27 de maio de 2020.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo de Guarapuava, Estado do Paraná

CONTRATANTE

André Luiz Rodrigues Ferreira
NETDEEP Tecnologia

CONTRATADA

Testemunhas:
_________________________  _________________________
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