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Protocolo: 00-021 1 1 612021

Escopo: Solicita informações sobre compra de uniformes para guardas municipais

Origem: SIGMUC - Sindicato dos Servidores da Guarda Municipal de Curitiba

Destino. SMDT/GM - Superintendência da Guarda Municipal

Curitiba, 22 de outubro de 2021-

Senhor Comandante

Trata-se de expêdiente protocolado pelo Sindicato dos Servidores da Guarda

Municipal de Curitiba - SIGMUC junto ao portal de serviços digitais da Prefeitura Municipal

de Curitiba, com base na Lei de Acesso à lnformação, especificando o seguinte pedido.

" Solicito inÍomaçóes quanto a compn e distibuição de uniíomes para os

guardas municipais, em especial aos grupos táticos como GTM, GOE, K9, PPO,

assim como a entrega de coletes modulares táticos pan estes refeidos grupos.

Recebemos infomações que os seNidores esráo lendo que comprcr o

equipamento que é de uso obngabio e que devem ser adquiidos e fomecidos

pela administração."

Em atençáo ao solicitado, informamos que o Pregão Eletrônico n" 22012021,

para aquisição, ãtravés do sistema de registro de preços, de uniformes para os guardas

municipais lotados, sobretudo no GOC, GOE, GTM e PPO, está em sua etapa final e tão

logo sejam entregues pela empresa vencedora do certame, seráo distribuídos de imediato

aos servidores das referidas unidades.

Não há qualquer orientação por parte da Superintendência da Guarda Municipal

para que os servidores da instituição realizem a própria compra de unrformes ou peças

complementares de uso obrigatório, tendo em vista que é de responsabilidade da

Administraçáo Municipâl seu Íornecimento, conforme previsto em decreto.

Atenciosamente,

Sica paio
Assessor Técnico de Acompanhamenlo em Ocorências

Matrícula n" 86.364


