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DECRETO Nº 9514/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Exonerar o servidor Natanael Vogt, no cargo de Assessor A1, matrícula nº 189871 (3), lotado na Secretaria Municipal de
Comunicação Social, a partir de 02 de junho de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 02 de junho de 2022.
Guarapuava, 07 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9515/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Nomear a senhora Mariele Cristina Cordova Vogt, inscrita no CPF/MF nº 049.900.179-60, para exercer o cargo de Assessor A1, na Secretaria Municipal de Comunicação Social, a partir de 03 de junho de 2022.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 03 de junho de 2022, revogando
as disposições contrárias.
Guarapuava, 07 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

TERMO DE RESPONSABILIDADE

PORTARIA Nº 693/2022
O SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal
n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

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.

RESOLVE
Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade a servidora Selma Zavacki
Nogueira, matrícula nº 160229-01, Educador (a) Infantil, lotada
na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 06 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 694/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,
RESOLVE

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 ____________.

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Shaiane
Aparecida Pedroso, Agente Comunitário de Saúde, matrícula
n° 195061, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 25/05/2022 a 31/05/2022.

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

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

PORTARIA Nº 696/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE

Guarapuava, 06 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 695/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autoriza o servidor Alexandre Turczen Veloso de Godoi
– Carteira de Habilitação nº 05731789500, lotado na Secretaria
Municipal de Planejamento e Urbanismo, 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
agosto de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas disposições em contrário.
Guarapuava, 06 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

Art. 1º Autoriza o servidor Juliano Viana Teixeira – Carteira de
Habilitação nº 00600801549, lotado na Secretaria Municipal de
Habitação, 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 agosto de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas disposições em contrário.
Guarapuava, 06 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
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

28 de junho,
07
janeiroVeiculação
a 04 de fevereiro,
07/06/2022
Veiculação 04/02/19

Ano
AnoXXVIII
XIX - Nº
- Nº1522
2390

Boletim Oficial do Município - 6

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.

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.

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.

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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.

PORTARIA Nº 699/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal
n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

RESOLVE

NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
PORTARIA Nº 697/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autoriza o servidor José Luiz de Camargo – Carteira de
Habilitação nº 03421788056, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, 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 agosto de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
ficando revogadas disposições em contrário.
Guarapuava, 06 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
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 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.

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade à servidora Leticia Ramos,
matrícula nº 170321-01, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data de cada licença.
Guarapuava, 07 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 703/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
RESOLVE
Art. 1º Revogar a Portaria nº 596/2022, de 27 de maio de 2022.
Art. 2º Designar membros para compor a Comissão de Avaliação e Julgamento – CAJ, que tem a finalidade de organizar e
avaliar o Processo Seletivo Simplificado – PSS, cujo objetivo
é a contratação em caráter temporário, para o atendimento de
interesse público da Secretaria Municipal de Saúde, dos seguintes profissionais: Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Médico Generalista de ESF, Médico Generalista de Pronto
Atendimento, Médico do Trabalho, Técnico de Enfermagem,
Técnico de Laboratório e Terapeuta Ocupacional.
I - Representantes do Poder Executivo Municipal
a) Helissoellen Maria Pugsleiy Gonçalves – cargo: Assistente
Administrativo II;
d) Antony Emanuel Xavier Colaço – cargo: Enfermeiro;
e) Carlos Marcelo Kaliberda – cargo: Professor;
f) Doraci Senger Luy – cargo: Supervisora Pedagógica;
h) Jonilson Antonio Pires – cargo: Médico Generalista de ESF;
i) Mônica da Silva Tavares – cargo: Psicóloga.
II - Representante do Sindicado dos Servidores, Funcionários
Públicos e Professores Municipais de Guarapuava – SISPPMUG
a)Joelson de Moraes Ribas – cargo: Atendente Social.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 07 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA e AUTORIZAÇÃO
Abertura de Processo Seletivo Simplificado/PSS para contratação de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MÉDICO GENERALISTA DE ESF-40h , MÉDICO GENERALISTA DE PRONTO ATENDIMENTO – 20h, MÉDICO DO TRABALHO
- 20h, TÉCNICO DE ENFERMAGEM, TÉCNICO DE LABORATÓRIO E TERAPEUTA OCUPACIONAL.
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação na forma do artigo 196 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a necessidade de se efetuar a contratação de pessoal, por tempo determinado, para o desenvolvimento de
atividades inerentes às Secretaria Municipais de Saúde e de Administração;
CONSIDERANDO que a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender necessidade temporária de excepcional
interesse público, se encontra prevista no Inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO o disposto no inciso V, § 2º do Art. 2º da Lei Municipal nº 1980/2011, que regulamenta a contração temporária
no Município de Guarapuava;
CONSIDERANDO o fato da Administração Pública dispor, momentaneamente, de equipes reduzidas haja vista haver servidores
afastados das atividades laborais por aumento este que não é passível de atendimento de forma efetiva e imediata sem a contratação temporária de profissionais;
CONSIDERANDO a importância dos profissionais das áreas de saúde e de medicina e segurança do trabalho e como elas são
decisivas nas medidas de contenção, preservação e nos cuidados da saúde do paciente e dos Servidores Públicos Municipais;
CONSIDERANDO as requisições apresentadas por meio dos Memorandos nºs 242/2022 e 15213/2022 das Secretarias de Saúde e de Administração, que solicitam a abertura de PSS – Processo Seletivo Simplificado para a contratação de: Engenheiro de
Segurança do Trabalho, Médico Generalista de ESF-40h, Médico Generalista de Pronto Atendimento – 20h, Médico do Trabalho
- 20h, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório e Terapeuta Ocupacional, para suprir temporariamente a falta de servidores, em caráter emergencial;
CONSIDERANDO o parecer jurídico nº 421/2022;
Justifica-se a abertura de Processo Seletivo Simplificado/PSS para a contratação de Engenheiro de Segurança do Trabalho,
Médico Generalista de ESF-40h, Médico Generalista de Pronto Atendimento – 20h, Médico do Trabalho - 20h, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório e Terapeuta Ocupacionall, haja vista a necessidade de suprimento da demanda desses profissionais que contribuirão no enfrentamento de diversos desafios no combate e prevenção no aumento de doenças respiratórias,
epidemia de Dengue e no controle de ações preventivas da saúde dos Servidores Públicos Municipais
Neste sentido, estão sendo ofertadas pelo presente Processo Seletivo Simplificado/PSS, 01(uma) vaga - Engenheiro de Segurança do Trabalho, 03 (três) vagas - Médico Generalista de ESF-40h, 10 (dez) vagas - Médico Generalista de Pronto Atendimento – 20h, 15 (quinze) vagas - Técnico de Enfermagem, 01(uma) vaga - Médico do Trabalho - 20h, 01 (uma) vaga - Técnico
de Laboratório e 01 (uma) vaga - Terapeuta Ocupacional, cuja contratação terá vigência de 12 (doze) meses, de acordo com a
Lei Municipal nº 1980/2011.
Por fim, diante da solicitação da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria de Administração, bem como parecer técnico nº
013/2022 da Secretaria Municipal de Finanças, AUTORIZO a abertura de Processo Seletivo Simplificado/PSS, para a contratação desses profissionais, por prazo determinado, vista a continuidade e a essencialidade dos serviços com necessidade de
resposta imediata por parte da Administração Municipal aos usuários dos serviços públicos.
Guarapuava, 06 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 128/2022.
OBJETO: Contratação de vigilância armada ostensiva (feminina) posto 24 horas - TDM.
VALOR MÁXIMO: R$ 358.733,28 (trezentos e cinquenta e oito
mil setecentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões)
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 23/06/2022 (horário de
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar –
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3010, de
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 06 de junho de 2022.
PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos
FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 058/2022.
O Presidente da Fundação de Proteção da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Estatuto
dos Servidores Públicos Municipais,
RESOLVE
Art.1º - Designar a servidora Dorilda de Fàtima Silva matrícula
nº 14796, para responder como Coordenadora da Unidade de
Acolhimento Salvador Renna da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, no período de 06 á 15 de junho de
2022, em virtude das férias da coordenadora Silvana Aparecida
Carvalho.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava,06 de junho de 2022.
ARI MARCOS BONA
Presidente da Fundação PROTEGER
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SURG
AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Ref. Pregão Presencial nº 21/2022
O Pregoeiro Oficial da SURG – Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava, no uso de suas atribuições, torna
público, para conhecimento dos interessados, que o Pregão
Presencial n° 21/2022, destinado ao Registro de Preços para
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de caminhõesemáquinas com motorista e combustível,
conforme especificações e quantidades descritas no Anexo I,
restou FRACASSADA, devido ao Item 3 restar DESERTO e
os demais Itens: 1, 2 e 4, restarem FRACASSADOS devido
às empresas não conseguiram chegar ao preço de referência
orçado pela SURG.
Guarapuava - PR, 06 de junho de 2022.
PAULO CÉZAR TRACZ
Pregoeiro Oficial da SURG
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