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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 19 de fevereiro de 2021
Veiculação: 19 de fevereiro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2036

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8487/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Revogar o Decreto nº 7866/2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de fevereiro de 2021, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 04 de fevereiro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 188/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para o servidor José Arielson 
Teixeira, motorista de veículos pesados, matrícula nº17177-8, 
lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Ur-
banos, compreendendo o período de 08/02/2021 a 14/02/2021.

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

Guarapuava, 11 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 190/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder antecipação da licença não remunerada, 
para tratar de assuntos particulares, concedida pela Portaria nº 
489/2019, à servidora Ana Esther Antonete, cargo de Servente 
de Limpeza, matrícula nº 17669-9, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, a partir de 01 de março de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de março de 2021.

Guarapuava, 12 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 191/2021
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 Anselmo da Silva, Carteira de Ha-
bilitação nº 03665922083, lotado na Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação, 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 res-
ponsabilidade anexo, com validade até 31 de maio de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 12 de fevereiro de 2021.

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 es-
tou 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 atu-
alizada.

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.
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Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 208/2021
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 os servidores, abaixo relacionados, lotados na 
Secretaria Municipal Executiva, para dirigirem veículos leves 
oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em ra-
zão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades 
e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do 
termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de maio 
de 2021:
I -Daniel Ribas Rosa Frahm – Carteira de Habilitação nº 
02834295895;
II - José Airson Horst – Carteira de Habilitação nº 02947269400.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 12 de fevereiro de 2021.

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 es-
tou 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 atu-
alizada.

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:

PORTARIA Nº 215/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para a servidora Marizete 
Ferreira Schreiner, Professor (a), matrícula nº 15093-2, lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 09/02/2021 a 01002/2021.

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

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 216/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para a servidora Raquel 
Gonçalves do Nascimento da Silva, Professor (a), matrícula nº 
16246-9, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 09/02/2021 a 15/02/2021.

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

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 217/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para a servidora Cristina 
Guerra Daniel, Professor (a), matrícula nº 11536-3, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo 
o período de 08/02/2021 a 09/02/2021.

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

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 218/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para a servidora Elizangela 
Rozenski Pereira, Servente de Limpeza, matrícula nº 15714-7, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com-
preendendo o período de 04/02/2021 a 10/02/2021.

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

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 219/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para a servidora Susani 
Seguro, Fonoaudióloga, matrícula nº 16346-5, lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 
03/02/2021 a 09/02/2021.

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

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 220/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para a servidora Cleusdete 
Scorsin Lisboa, Professor (a), matrícula nº 15023-1, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo 
o período de 06/02/2021 a 12/02/2021.

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

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 221/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto para a servidora Francislai-
ne Guerra Pimpão, Agente de Combate a Endemias, matrícula 
nº 15858-5, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 08/02/2021 a 14/02/2021.

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

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 223/2021
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 os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Saúde – Divisão de Vigilância Sa-
nitária, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de 
Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcio-
nal exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao 
seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade 
anexo, com validade até 31 de maio de 2021:
I -Alexandre Fernando de Souza – Carteira de Habilitação nº 
01412134188;
II - Altair Angelo dos Santos – Carteira de Habilitação nº 
00956399590;
III -Carlos Alberto Schimanski Junior – Carteira de Habilitação 
nº 01988239400;
IV -Guilherme Cassemiro Dias – Carteira de Habilitação nº 
05711778559;
V -Jair Kultz Junior – Carteira de Habilitação nº 02449322477;
VI -Marcos Sakai – Carteira de Habilitação nº 00820086389;
VII -Mariele da Silva Amaral – Carteira de Habilitação nº 
03586472686;
VIII -Rafael Hneda Munhoz – Carteira de Habilitação nº 
05468853547.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 18 de fevereiro de 2021.

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 es-
tou 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 
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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:

PORTARIA Nº 224/2021
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 à servidora Zoraide Terezinha Nogueira de 
Almeida, Carteira de Habilitação nº 00561170680, lotada na 
Secretaria Municipal de Finanças – Departamento de Arre-
cadação e Fiscalização, 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 res-
ponsabilidade anexo, com validade até 31 de maio de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 19 de fevereiro de 2021.

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 es-
tou 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 atu-
alizada.

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:

FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2021
Processo Administrativo n.° 10/2021

OBJETO: Aquisição de vale transporte trabalhador, vale trans-
porte escolar educard e formulário para confecção do cartão 
escolar educard, para atender as necessidades de servidores 
e acolhidos da Fundação Proteger, pelo período de 12 meses. 
Recursos Ordinários Livres. 
CONTRATO N.°: 01/2021
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância
CONTRATADA: TRANSPORTES COLETIVOS PÉROLA DO 
OESTE LTDA
VALOR CONTRATUAL: R$ 55.002,00 (Cinquenta e Cinco Mil 
e Dois Reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
GESTOR DE CONTRATO: Nathaly da Silva Santana Pereira
FISCAL DE CONTRATO: Marcos Vinícius Gavanski Silva
DATA ASSINATURA: 12 de fevereiro de 2021 –

 Ari Marcos Bona

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Atendendo o disposto na Lei Complementar nº 141/2012 a Se-
cretaria Municipal de Saúde Guarapuava convida a todos os 
interessados para participarem da audiência pública a ser rea-
lizada no dia 24/02/2021 a partir das 10h na Câmara Municipal 
em que será apresentado o relatório quadrimestral de presta-
ção de contas da Secretaria Municipal de Saúde.
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SURG
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CONSELHOS



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  819 de fevereiro, Veiculação 19/02/2021 Ano XXVII - Nº 2036 Boletim Oficial do Município -  8



19 de fevereiro, Veiculação 19/02/2021 Ano XXVII - Nº 2036 Boletim Oficial do Município -  9



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1019 de fevereiro, Veiculação 19/02/2021 Ano XXVII - Nº 2036 Boletim Oficial do Município -  10


