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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 21 de setembro de 2021
Veiculação: 21 de setembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 2207

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS
PORTARIA Nº 1170/2021

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. 1ºAutorizar o servidor Beracir Hilgemberg de Freitas, Car-
teira de Habilitação nº 01670539076, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social, para dirigir 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 31 de janeiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
Guarapuava, 20 de setembro 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 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 1172/2021
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 Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Denize Ja-
coski de Oliveira Kruger, matrícula nº 12.547-4 (1/3), lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo 
o período de 11/09/2021 a 17/09/2021.

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

Guarapuava, 20 de setembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1173/2021
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 Sanitá-
ria, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-
xo, com validade até 31 de janeiro de 2022:
I -Adriano Ramos Saroa – Carteira de Habilitação nº 
03792818583;
II -Alexandre Ribas – Carteira de Habilitação nº 03845617939;
III - Alexandre Fernando de Souza – Carteira de Habilitação nº 
01412134188;
IV - Bruna Tembil Marques Batista – Carteira de Habilitação nº 
05058217032;
V -Carlos Alberto Schimanski Junior – Carteira de Habilitação 
nº 01988239400;
VI -Guilherme Cassemiro Dias – Carteira de Habilitação nº 
05711778559;
VII -Jair Kultz Junior – Carteira de Habilitação nº 02449322477;
VIII -Marcos Sakai – Carteira de Habilitação nº 00820086389;
IX -Mariele da Silva Amaral – Carteira de Habilitação nº 
03586472686;
X -Rafael Hneda Munhoz – Carteira de Habilitação nº 
05468853547;
XI -Sabina Curi – Carteira de Habilitação nº 04161155217.
 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Guarapuava, 21 de setembro 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 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:

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

I TERMO DE SUSPENSÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 159/2021

COM BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO N° 262/2021
O Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, no uso 
de atribuições que lhe são inerentes, determina a SUSPEN-
SÃO, por tempo indeterminado, do processo licitatório, na mo-
dalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 159/2021, cujo objeto é 
“REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ESCOLAR E DE EXPEDIENTE”, conforme pedido 
da secretaria solicitante da contratação.
PUBLIQUE-SE.
 Guarapuava, 20 de setembro de 2021.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contrato
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