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Ministérlo da Educaçao 

liniversidade TeenolOgica Federal do Paraná 
Campus Londrina 

Portaria no 198, de 12 de setembro de 2016. 

0 DIRETOR-GERAL DO CAMPUS LONDRINA DA UTFPR, no uso de 

suas atribuiçOes, considerando a Portaria 110 0780, de 27 de marco de 2013; 
considerando a portaria no 1236, de 26 de julho de 2016, do Reitor da 

UTFPR; 
considerando a constante necessidade de avaliaçao de bens sem valor de 

aquisiçäo, bern como baixa patrimonial, por niotivo de alienacão ou para reaproveitamento de panes 
de hens mOveis, considerados prescindiveis; 

considerando a necessidade de providéncias quanto a destinaçao de hens 

rnóveis em desuso existente neste Campus; 
considerando o que dispoe a Iegislaçäo em vigor, relativamente aos hens 

sujeitos a avaliação e baixa; 
considerando a mensagern eletronica da DIRPLAD-LD, encaminhada em 06 

de setembro de 2016. 

RESOLVE 

I - designar RYANDER ALVES PEREIRA CRIVILIM, matricula SIAPE 

no 2226761, ocupante do cargo efetivo de Assistente em Administracäo, ARTHUR A1JGUSTO 
ALVES FERREIRA, matricula SIAPE no 20199693, ocupante do cargo efetivo de Assistente em 
AdministracAo, FRANCINY ZANIN IIATANAKA FERNANDES, matricula SIAPE no 15819131, 

ocupante do cargo efetivo de Assistente em Administracão, ROBERTA BARREIROS DE SOUZA, 

matricula SIAPE no 16048848, ocupante do cargo efetivo de Técnico em Laboratório, para, sob a 

presidéncia do primeiro e vice-presidéncia do segundo, integrarem a Comissão permanente de 

avaliacäo, baixa e alienacão de materiais do campus Londrina, para proceder: 

1 .1. a avaliaçäo de hens sem docurnentos probatórios dos valores de aquisiçäo, solicitando, se 
necessário, avaliaçöes de técnicos e realizando pesquisa de mercado corn vistas a flxaço dos 

valores a serem indicados nos Termos de Avaliaçào correspondentes; 
1.2. o levantamento e a vistoria dos materiais em desuso existentes nas diversas areas deste Campus, 

sugerilldo 
permanéncia no setor onde se encontra inventariado; 
o remanejamento para outro setor; 
a venda mediante licitaçäo; 
outras destinaçoes previstas na legislacáo; 

1.3. a baixa de hens por motivo de alienacao on que, por outras razOes a critério da Administraçâo, 
tenham de ser desvinculadas do acervo patrimonial; 

1.4. a ctassificacAo e formaçao dos lotes destinados a venda; 
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1.5. a avaliaçao do material, solicitando, se necessário, pareceres de técnicos e realizando pesquisa de 
mercado corn vistas a flxaçao de precos mInirnos para venda; 

1.6. corn base na legislaçao vigente, a elaboraçao dos atos convocatórios, subrnetendo-os a apreciacäo 
do Departamento de Materiais e Patrimônio; 

1.7. o julgarnento dos processos de venda, encarninhando-os corn parecer conclusivo, ao 
Departarnento de Materiais e Patrirnonio, que os encaniinhará a Geréncia de Planejarnento e 
Adrninistraçao para Ato HomologatOrio; 

JJ - estabelecer que ern todos os atos da Comissao serào suficientes as 
assinaturas de trés coniponentes, sendo que urna delas, obrigatoriamente, deverá ser do Presidente ou, 
no seu irnpedirnento, do Vice-Presidente. 

Ill - deterrninar, para o desempenho do trabaiho da Cornissao, oatendirnento ao 
disposto na Ordern de Serviço n° 00 1/2007. 

IV - revogar a Portaria n° 071, de 07 de abri I de 2015. 

PIJBLIQIJE-SE E REGISTRE-SE 
Gabinete do Diretor-Geral 
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MASSAK IMAMURA 

do Cârnpu Londrina 
LJTFPR 


