26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14

Ano XIX - Nº 934

BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Boletim Oficial do Município - 1

Guarapuava, 26 a 01 de agosto de 2014
Veiculação: 04 de agosto de 2014

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
Lei Municipal Nº 2144/13

Ano XIX

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 3999/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Nº 934

Unidade Orçamentária

08.02

Fundo Municipal de Saúde

Classificação funcional

10.301.0020.2117

Piso da Atenção Basica – PAB Fixo

Natureza da despesa

3.3.90.47

Obrigação Tributárias e Contributivas

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 417

Valor

R$

15.000,00

RESOLVE

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art.1º. Nomear CARMEM CARINE ESTECHE
ROCHA WICHINHOSKI, portadora do RG nº 4.335.003-0, para
exercer o cargo de Assessor Técnico, na Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio e Turismo, a partir de 28 de julho de
2014.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 01 de
agosto de 2014.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 28 de
julho de 2014.

DECRETO Nº. 4006/2014

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014,

CRISTIANE DE CASSIA KARSPTEIN
Secretária Municipal de Administração

RESOLVE

DECRETO Nº. 4001/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014,
RESOLVE
Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional
Especial, na importância de R$ 74.999,00 (Setenta e quatro
mil, mil reais), conforme se especifica:
Unidade Orçamentária

08.01

Secretaria Municipal de Saúde

Classificação funcional

10.122.0020.2110

Manutenção das Atividades do Cisgap

Natureza da despesa

3.3.71.70

Rateio pela participação em consórcio público

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 5144

Valor

R$

74.999,00

Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito
especial aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária

08.02

Fundo Municipal de Saúde

Classificação funcional

10.301.0020.2117

Piso da Atenção Basica – PAB Fixo

Natureza da despesa

3.3.90.33

Passagens e despesas com locomoção

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 411

Valor

R$

59.999,00

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional
Suplementar, na importância de R$ 451.799,00 (quatrocentros
e cinquenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais),
conforme se especifica:
Unidade Orçamentária

03.01

Ouvidoria Geral

Classificação funcional

04.122.0006.2007

Atividades da Ouvidoria Geral

Natureza da despesa

3.1.90.11

Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 31

Valor

R$

43.200,00

Unidade Orçamentária

08.02

Fundo Municipal de Saúde

Classificação funcional

10.301.0020.2121

Estragia da Saúde da Familia - ESF

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - PJ

Fonte de recursos

Vinculados

495 – conta 456

Valor

R$

339.599,00

Unidade Orçamentária

04.01

Secretaria de Administração

Classificação funcional

04.122.0003.2003

Atividades da Sec. de Administração

Natureza da despesa

4.4.90.52

Equipamentos e material permanente

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 42

Valor

R$

69.000,00
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Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária

03.01

Ouvidoria Geral

Classificação funcional

04.122.0006.2007

Atividades da Ouvidoria Geral

Natureza da despesa

3.3.90.33

Passagens e Despesas com Locomoção

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 35

Valor

R$

9.999,00

Boletim Oficial do Município - 2

Unidade Orçamentária

30.01

Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

Classificação funcional

06.182.0022.2077

Atividades do Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros
- Funrebom

Natureza da despesa

3.3.90.30

Material de consumo

Fonte de recursos

Vinculados

515 – conta 1014

Valor

R$

300.000,00

Unidade Orçamentária

30.01

Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

Classificação funcional

06.182.0022.2077

Atividades do Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros
- Funrebom

Unidade Orçamentária

03.01

Ouvidoria Geral

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros serviços de terceiros - PJ

Classificação funcional

04.122.0006.2007

Atividades da Ouvidoria Geral

Fonte de recursos

Vinculados

515 – conta 1018

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - PJ

Valor

R$

51.000,00

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 37

Valor

R$

28.001,00

Unidade Orçamentária

30.01

Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

Unidade Orçamentária

03.01

Ouvidoria Geral

Classificação funcional

06.182.0022.2077

Atividades do Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros
- Funrebom

Classificação funcional

04.122.0006.2007

Atividades da Ouvidoria Geral

Natureza da despesa

4.4.90.52

Equipamentos e material permanente

Fonte de recursos

Vinculados

515 – conta 1022

Valor

R$

183.500,00

Natureza da despesa

3.1.91.13

Obrigações Patronais

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 33

Valor

R$

2.000,00

Unidade Orçamentária

03.01

Ouvidoria Geral

Classificação funcional

04.122.0006.2007

Atividades da Ouvidoria Geral

Natureza da despesa

3.3.90.30

Material de Consumo

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 34

Valor

R$

3.200,00

Unidade Orçamentária

08.02

Fundo Municipal de Saúde

Classificação funcional

10.301.0020.2121

Estragia da Saúde da Familia - ESF

Natureza da despesa

3.3.90.36

Outros Serviços de Terceiros - PF

Fonte de recursos

Vinculados

495 – conta 454

Valor

R$

339.599,00

Unidade Orçamentária

04.01

Secretaria de Administração

Classificação funcional

04.122.0003.2008

Realizar Concursos Publicos

Natureza da despesa

3.3.90.30

Material de consumo

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 60

Valor

R$

69.000,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 24 de
julho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº. 4007/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014,
RESOLVE
Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Fundo de Reeq. Corpo
de Bombeiros - FUNREBOM, para o exercício financeiro de
2014, um crédito adicional Suplementar, na importância de R$
534.500,00 (quinhentos e trinta e quatro mil quinhentos reais),
conforme se especifica:

Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do cancelamento parcial das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária

30.01

Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

Classificação funcional

06.182.0022.1030

Ampliação e/ou construção de unidade

Natureza da despesa

4.4.90.51

Obras e instalações

Fonte de recursos

Vinculados

515 – conta 1010

Valor

R$

494.502,00

Unidade Orçamentária

30.01

Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

Classificação funcional

06.182.0022.1030

Ampliação e/ou construção de unidade

Natureza da despesa

4.4.90.52

Equipamentos e material permanente

Fonte de recursos

Vinculados

515 – conta 1011

Valor

R$

23.999,00

Unidade Orçamentária

30.01

Fundo Reeq. Corpo de Bombeiros - FUNREBOM

Classificação funcional

06.182.0022.1030

Ampliação e/ou construção de unidade

Natureza da despesa

4.4.90.61

Aquisição de imóveis

Fonte de recursos

Vinculados

515 – conta 1012

Valor

R$

15.999,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 29 de
julho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº. 4008/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2304/2014,
RESOLVE
Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional
Especial, na importância de R$ 156.912,86 (cento e mil reais),
conforme se especifica:
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Unidade Orçamentária

07.01

Secretaria de Esportes

Unidade Orçamentária

08.01

Secretaria Municipal de Saúde

Classificação funcional

27.812.0009.1006

Construir espaços de múltiplo uso

Classificação funcional

10.301.0020.2114

Taxa Municipal de Vigilancia Sanitaria

Natureza da despesa

3.3.90.93

Indenizações e restituições

Natureza da despesa

3.1.90.11

Vencimentos e vantagens fixas

Fonte de recursos

Vinculados

774 – conta 5574

Fonte de recursos

Vinculados

510 – conta 366

Valor

R$

30.299,91

Valor

R$

5.000,00

Unidade Orçamentária

15.02

Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária

11.01

Sec. de Habitação e Urbanismo

08.244.0019.2144

Serv. de proteção em situação de calamidades
publicas e emergências

Classificação funcional

16.122.0010.2017

Atividades da Sec. de Habitação e Urbanismo

Natureza da despesa

3.1.90.13

Obrigação patronais

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 642

Valor

R$

5.000,00

Unidade Orçamentária

06.01

Sec. de Educação e Cultura

Classificação funcional

12.361.0017.2080

Atividades da Sec. de Educação e Cultura

Natureza da despesa

3.1.90.11

Vencimentos e vantagens fixas

Fonte de recursos

Vinculados

104 – conta 133

Valor

R$

512.000,00

Unidade Orçamentária

15.01

Secretaria Mun. De Assistencia Social

Classificação funcional

08.122.0019.2127

Atividades da Secretaria de Assistência Social

Natureza da despesa

4.4.90.52

Equipamentos e material permanente

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 734

Valor

R$

8.500,00

Unidade Orçamentária

15.02

Secretaria Mun. De Assistencia Social

Classificação funcional

08.243.0019.2139

Piso Fixo de Média e Alta Complexidade - PFMC

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - PJ

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 805

Valor

R$

20.000,00

Classificação funcional
Natureza da despesa

3.3.90.93

Indenizações e restituições

Fonte de recursos

Vinculados

800 conta 5575

Valor

R$

126.612,95

Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito
Especial aberto no artigo anterior são resultantes do Superávit
do Exercício Anterior nas Fontes 744 e 800.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 30 de
julho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
DECRETO Nº. 4009/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais e conforme autorização contida
na Lei nº 2245/2014,
RESOLVE
Art.1º. Fica aberto no Orçamento do Município de Guarapuava,
para o exercício financeiro de 2014, um crédito adicional
Suplementar, na importância de R$ 1.612.747,00 (um milhão,
seiscentos e doze mil, setecentos e quarenta sete mil reais),
conforme se especifica:

Art.2º. Os recursos indicados para a cobertura do crédito
suplementar aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial das seguintes dotações:
Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.1018

Aquisição de maquinas e equipamentos

Natureza da despesa

4.4.90.52

Equipamentos e material permanente

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 520

Valor

R$

550.000,00

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.2148

Manutenção da pavimentos existentes

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.2071

Atividaes da Secretaria de Viação e Serviços
Urbanos

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - PJ

Natureza da despesa

4.4.90.30

Material de consumo

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 537

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 543

Valor

R$

550.000,00

Valor

R$

182.500,00

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.2148

Manutenção da pavimentos existentes

Classificação funcional

15.451.0015.2072

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - PJ

Atividades da fabrica de manilhas e artefatos de
concreto

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 542

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - PJ

Valor

R$

407.249,00

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 564

Valor

R$

49.999,00

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.2153

Manutenção e melhorias nos serviços de conservação e limpeza de rua e logradouros

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.2072

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros Serviços de Terceiros - PJ

Atividades da fabrica de manilhas e artefatos de
concreto

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 556

Natureza da despesa

4.4.90.52

Equipamentos e material permanente

Valor

R$

99.998,00

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 565

Valor

R$

49.999,00

Unidade Orçamentária

05.05

Departamento de receita

Classificação funcional

04.122.0007.2011

Atividades do departamento de receita e fiscalização

Unidade Orçamentária

05.05

Departamento de receita

Classificação funcional

04.122.0007.2011

Natureza da despesa

3.1.90.11

Vencimentos e vantagens fixas

Atividades do departamento de receita e fiscalização

Fonte de recursos

Vinculados

510 – conta 93

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros serviços de terceiros - PJ

Valor

R$

5.000,00

Fonte de recursos

Vinculados

510 – conta 105

Valor

R$

5.000,00

26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14

Ano XIX - Nº 934

Unidade Orçamentária

08.01

Secretaria Municipal de Saúde

Classificação funcional

10.301.0020.2114

Taxa Municipal de Vigilancia Sanitaria

Natureza da despesa

3.3.90.30

Material de consumo

Fonte de recursos

Vinculados

510 – conta 371

Valor

R$

5.000,00

Unidade Orçamentária

11.01

Sec. de Habitação e Urbanismo

Classificação funcional

16.122.0010.2017

Atividades da Sec. de Habitação e Urbanismo

Natureza da despesa

3.3.90.33

Passagens e despesas com locomoção

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 645

Valor

R$

5.000,00

Unidade Orçamentária

06.01

Sec. de Educação e Cultura

Classificação funcional

12.361.0017.2080

Atividades da Sec. de Educação e Cultura

Natureza da despesa

3.3.90.30

Material de consumo

Fonte de recursos

Vinculados

104 – conta 146

Valor

R$

256.000,00

Unidade Orçamentária

06.01

Sec. de Educação e Cultura

Classificação funcional

12.361.0017.2080

Atividades da Sec. de Educação e Cultura

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros serviços de terceiros - PJ

Fonte de recursos

Vinculados

104 – conta 149

Valor

R$

256.000,00

Unidade Orçamentária

15.01

Secretaria Mun. De Assistencia Social

Classificação funcional

08.241.0019.1041

Implantar o Centro Dia para os Idosos

Natureza da despesa

3.3.90.39

Outros serviços de terceiros - PJ

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 738

Valor

R$

8.500,00

Unidade Orçamentária

15.02

Secretaria Mun. De Assistencia Social

Classificação funcional

08.243.0019.2139

Piso Fixo de Média e Alta Complexidade - PFMC

Natureza da despesa

3.3.90.30

Material de consumo

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 803

Valor

R$

20.000,00

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.2148

Manutenção da pavimentos existentes

Natureza da despesa

3.3.90.33

Passagens e despesas com locomoção

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 541

Valor

R$

29.999,00

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.2150

Reurbanização de Ruas

Natureza da despesa

3.3.90.30

Material de consumo

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 545

Valor

R$

129.999,00

Unidade Orçamentária

09.01

Secretaria de Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.451.0015.2150

Reurbanização de Ruas

Natureza da despesa

4.4.90.51

Obras e instalações

Fonte de recursos

Livres

0 – conta 549

Valor

R$

64.751,00

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 30 de
julho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA N°. 231/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art.1º. Autorizar a disposição funcional da servidora SILVIA
MARIA KOLODA, enfermeira, matrícula nº. 9708-0, lotada
na Secretaria Municipal de Saúde, para desempenhar suas
funções junto à 5ª Regional de Saúde, no período de 01/01/2014
a 31/12/2014, com ônus para o órgão de origem.
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 21 de
julho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
CRISTIANE DE CÁSSIA KARPSTEIN
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº. 237/2014
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art.1º. Instituir o Protocolo do Programa Municipal de Dietas
Especiais – PMDE, no âmbito do Município de Guarapuava,
Estado do Paraná, conforme Protocolo anexo.
Art.2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 28 de
julho de 2014.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
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de dietas ou leites especiais;

Paciente com alergias e intolerâncias alimentares
Pacientes com paralisia cerebral
Paciente adolescente
Paciente Adulto
Paciente Idoso

7. ACOLHIMENTO AOS CUIDADORES
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

•

Orientar os cuidadores responsáveis pela
preparação das dietas ou leites especiais, sobre
o processo de higienização na manipulação e
preparação;

•

Adequar as dificuldades observadas na alimentação
e no manejo com a dieta no âmbito domiciliar.

ANEXOS

2. BASES LEGAIS

ANEXO 1 – Documentos necessários para abertura de
processo

Segundo a Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006,
a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano,
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à
realização dos direitos consagrados na Constituição Federal,
devendo o poder público adotar as políticas e ações que se
façam necessárias para promover e garantir a segurança
alimentar e nutricional da população.

ANEXO 2 – Ficha de Solicitação de Dieta
ANEXO 3 – Cadastro Social
ANEXO 4 – Histórico de Evolução
ANEXO 5 – Ficha de Avaliação Nutricional
Pediátrica
ANEXO 6 – Ficha de Avaliação Nutricional
Adulto/Idoso
ANEXO 7 – Parecer para Concessão de Benefícios
ANEXO 8 – Termo de Consentimento e Compromisso do
PMDE
1. INTRODUÇÃO
A Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava
institui o Programa Municipal de Dietas Especiais (PMDE),
o qual se faz necessário diante da crescente demanda de
pacientes que apresentam traumas e/ou patologias congênitas
e associadas, inviabilizados de fazer uso da alimentação
oral, que fazem uso de alimentação exclusiva por sonda ou
necessitam de alimentação especial devido a patologias,
exigindo assim assistência nutricional adequada.
O Programa é gerido com recursos exclusivamente
municipais e tem como objetivo o fornecimento parcial ou
total de dietas e leites especiais prescritos por profissionais
médicos ou nutricionistas conveniados ao SUS, para usuários
residentes no município de Guarapuava, através de avaliação
nutricional e social, por meio de visita domiciliar.
Essa é uma das ações que colaboram com o propósito
da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN) visando
melhorar as condições de alimentação, nutrição e saúde da
população brasileira.
2. OBJETIVO GERAL
Garantir a segurança alimentar e nutricional de
pacientes com dificuldades alimentares decorrentes de quadros
patológicos que inviabilizam a alimentação oral.
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Avaliar o estado nutricional dos pacientes em uso

Esta Lei cria o Sistema de Segurança Alimentar
e Nutricional (SISAN) para garantir o Direito Humano a
Alimentação Adequada (DHAA) e é regida pelos seguintes
princípios:
1.

Universalidade e equidade no acesso à alimentação
adequada, sem qualquer espécie de discriminação;

2.

Preservação da autonomia e respeito à dignidade das
pessoas;

3.

Participação social na formulação, execução,
acompanhamento, monitoramento e controle das
políticas e dos planos de segurança alimentar e
nutricional em todas as esferas de governo; e

4.

Transparência dos programas, das ações e dos
recursos públicos e privados e dos critérios para sua
concessão.
E as seguintes diretrizes:

1.

Promoção da intersetorialidade das políticas,
programas e ações governamentais e não
governamentais;

2.

Descentralização das ações e articulação, em regime
de colaboração, entre as esferas de governo;

3. Monitoramento da situação alimentar e nutricional,
visando a subsidiar o ciclo de gestão das políticas
para a área nas diferentes esferas de governo;
4. Conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia
de acesso à alimentação adequada, com ações que
ampliem a capacidade de subsistência autônoma da
população;
5. Articulação entre orçamento e gestão; e
6. Estímulo ao desenvolvimento de pesquisas e à
capacitação de recursos humanos.
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A Política Nacional de Alimentação e Nutrição –
PNAN aprovada em 1999 e revista periodicamente, tendo
sua última versão publicada em 2011, é considerada um
marco legal e conceitual de ação governamental na garantia
dos direitos humanos à saúde e à alimentação, sendo este
um compromisso do Ministério da Saúde com os males
relacionados à escassez alimentar e à pobreza, sobretudo, à
desnutrição infantil e materna (BRASIL, 2003b).
Assim o PMDE visa atingir o objetivo da primeira
diretriz da PNAN relacionada à organização da atenção
nutricional, a qual prioriza ações na Atenção Primária,
abrangendo os equipamentos sociais disponíveis contribuindo
para a intersetorialidade do serviço. Esse modelo de atenção
possibilita o atendimento parcial ou total das demandas de
saúde do município, de acordo com os riscos e vulnerabilidades,
incluindo os indivíduos que necessitam de alimentação especial,
devido às doenças crônicas não transmissíveis, neoplasias,
erros inato do metabolismo, desnutrição, insuficiência
respiratória e renal, entre outros (BRASIL, 2012).
Com base na PNAN, elaborou-se a Matriz de Ações
de Alimentação e Nutrição, em 2008, com o objetivo de
organizar as ações que englobam a Segurança Alimentar e
Nutricional no âmbito da atenção básica, contribuindo, assim,
para complementar as bases legais como a Política Nacional
da Atenção Básica (Portaria nº. 648, de 28 de março de 2006),
e de Promoção da Saúde (Portaria nº.687, de 30 de março de
2006). A Matriz de Ações de Alimentação e Nutrição sugere
ainda que é de responsabilidade dos gestores municipais
disponibilizar na rede de saúde o atendimento de portadores
de agravos nutricionais e indivíduos em risco nutricional
abrangendo a assistência alimentar e o controle dos mesmos.
Segundo a Norma Brasileira de Comercialização
de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância
(NBCAL), 2001, e a Lei 11.265, de 03 de janeiro de 2006,
é regulamentado a promoção comercial e o uso apropriado
dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância,
visando à adequada nutrição deste público, bem como o uso
de mamadeiras, bicos, chupetas e protetores de mamilo.
Com relação à dispensação de fórmulas infantis no
âmbito do SUS, o PMDE em parceria com o Programa Mamãe
Guará, colabora com esta Lei promovendo e incentivando o
aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 (seis) meses
de idade e a continuidade desta prática até os 2 (dois) anos
de idade, após a introdução de novos alimentos na dieta,
fornecendo fórmulas apenas em casos onde o aleitamento
materno não é recomendado, por exemplo, mães com HIV,
HTLV1 e/ou HTLV2, uso de medicamentos incompatíveis com
amamentação, alergia ou intolerância, entre outros (BRASIL,
2009a).
Para a promoção, proteção e incentivo ao aleitamento
materno foi publicada a Portaria 1.920, de 05 de setembro de
2013, que institui a Estratégia Nacional para Promoção do
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável
no SUS, a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil com o
objetivo de qualificar as ações relacionadas ao aleitamento
materno e alimentação complementar de crianças menores
de 2 anos e aprimorar habilidades dos profissionais de saúde
nas atividades de promoção ao aleitamento e alimentação
complementar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS),
contribuindo, assim, para a realização de melhores orientações
para mães/responsáveis, formando hábitos saudáveis desde a
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infância, aumentando a prevalência de crianças amamentadas
exclusiva e complementarmente, reduzindo a introdução
precoce dos alimentos bem como os não saudáveis,
incentivando o consumo de frutas e hortaliças, melhorando o
perfil nutricional das crianças menores de 2 anos de idade.
No que diz respeito ao atendimento domiciliar aos
pacientes cadastrados no
PMDE, é imprescindível estar de acordo com o que preconiza
a Portaria nº 2.029, de
24 de agosto de 2011 que institui a Atenção Domiciliar no
âmbito do SUS, estabelecendo diretrizes como, estruturar as
redes de atenção à saúde e articulação entre as mesmas, gerar
a ampliação do acesso, acolhimento, equidade, humanização
e integralidade da assistência, basear-se nas necessidades
dos usuários, adotando práticas clínicas e reduzindo a
segmentação da assistência, principalmente o atendimento
do profissional Nutricionista, que além da avaliação nutricional
dos usuários tem a responsabilidade de prestar orientações
ao preparo, manipulação e administração das dietas ou leites
especiais ao cuidador.
No entanto, segundo a Nota Técnica nº84/2010CGPAN/DAB/SAS/MS, da Coordenação-Geral da Política de
Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde, “o
Sistema Único de Saúde - SUS não dispõe de programa para
dispensação de Leites
Especiais e Dietas Enterais e não possui legislação ou
protocolo específico para esta questão, sendo necessário que
o assunto seja avaliado pelas três esferas de gestão do sistema
no sentido de estabelecer políticas que orientem a solução de
demandas como esta a curto, médio e longo prazo”.
3. PROCESSO DE COMPRAS DE DIETAS
3.1 Licitação dos produtos
Segundo a Lei nº 8.666, de junho de 1993, uma
licitação destina-se a:
“garantir a observância do princípio
constitucional
da
isonomia
e
a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração
e será processada e julgada
em estrita conformidade com os
princípios básicos da legalidade,
da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade,
da
probidade
administrativa,
da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo
e dos que lhes são correlatos”.
O processo de compra de dietas é padronizado com
a determinação das especificidades técnicas das fórmulas e
registro de preços. As compras são submetidas às condições
de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado,
sendo esse parcelado para aproveitar as peculiaridades do
mercado, visando à economia (Lei 8.666/93).
Para a realização do processo de compra são
elaboradas as especificações completas das dietas
necessárias, a definição das quantidades a serem adquiridas
em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa
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é adquirida mediante adequadas técnicas quantitativas de
estimação, considerando as condições de armazenamento
que evitam a deterioração da fórmula (Lei 8.666/93).

fisiológicas específicas.

3.1.1 Tipos de dietas

Os módulos de nutrientes são compostos por
formulações de macro e micronutrientes, podendo estar
na forma de proteínas intactas ou aminoácidos, hidratos
de carbono, lipídios, vitaminas, minerais, fibras, glutamina
e outros. Os módulos de nutrientes também podem ser
utilizados para complementar uma dieta já formulada ou como
complemento alimentar.

3.1.1.1 Dietas infantis
Segundo a Lei nº 11.625, de 3 de janeiro de 2006, que
regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes
e crianças de primeira infância e também a de produtos de
puericultura correlatos, classifica-se as dietas infantis da
seguinte forma:
·

Fórmula infantil para lactentes, também definida como
dieta de partida para lactentes: é o produto em forma
líquida ou em pó destinado à alimentação de lactentes
até o sexto mês, sob prescrição, em substituição total ou
parcial do leite materno ou humano, para satisfação das
necessidades nutricionais desse grupo etário;

·

Fórmula infantil de seguimento para lactentes: produto
em forma líquida ou em pó utilizado, por indicação de
profissional qualificado, como substituto do leite materno ou
humano, a partir do sexto mês;

·

Fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira
infância: produto em forma líquida ou em pó utilizado como
substituto do leite materno ou humano para crianças de
primeira infância;

·

Fórmula de nutrientes para recém-nascidos de alto risco:
composto de nutrientes apresentado ou indicado para
suplementar à alimentação de recém-nascidos prematuros
ou de alto risco.

·

Fórmula para necessidades dietoterápicas específicas:
aquela cuja composição foi alterada com o objetivo de
atender às necessidades específicas decorrentes de
alterações fisiológicas ou patológicas temporárias ou
permanentes e que não esteja amparada pelo regulamento
técnico específico de fórmulas infantis;

3.1.1.2 Dieta padrão
De acordo com Brito e Dreyer (2003) uma dieta
padrão se define como uma dieta polimérica, onde todos os
nutrientes estão intactos, necessitando a digestão total dos
nutrientes, normoprotéica e normocalórica.
3.1.1.3 Dietas específicas
As dietas industrializadas específicas são fórmulas
balanceadas, compostas por nutrientes específicos para
suprir as necessidades de indivíduos com diferentes situações
metabólicas e que requerem uma terapia nutricional. As
formulações podem ser encontradas na forma de pó ou líquida
(sistema aberto ou fechado).
3.1.1.4 Suplementos alimentares
Os suplementos alimentares são alimentos
especialmente formulados ou processados, nos quais se
introduzem modificações no conteúdo de nutrientes adequados
à utilização em dietas diferenciadas e ou opcionais, atendendo
necessidades de pessoas em condições metabólicas e

3.1.1.5 Módulos de nutrientes

4. CRITÉRIOS PARA SOLICITAÇÃO E FORNECIMENTO DE
DIETA ESPECIAL
4.1 Critérios gerais
4.1.1 Abertura do processo
A porta de entrada para que esse processo se inicie
é o Setor de Dispensação de Medicamentos Excepcionais
localizado na Secretaria Municipal de Saúde, onde o paciente
ou cuidador responsável preenche a Ficha de Solicitação
de Dieta Especial (ANEXO), onde constam dados pessoais,
diagnóstico, dieta prescrita constando o suplemento nutricional
ou leite especial indicado e com no mínimo duas opções de
produtos similares, profissional responsável pela prescrição e
anexa cópias da documentação exigida como RG, CPF, cartão
SUS, comprovante de endereço, comprovante de renda dos
membros de maior idade que residem no domicílio, prescrição
da dieta ou leite especial via SUS.
Em seguida, o paciente ou responsável deverá registrar
a solicitação no protocolo da Secretaria de Saúde e o Programa
Municipal de Dietas Especiais que através do Assistente Social
e Nutricionista realizarão a visita domiciliar para avaliação e
parecer, em seguida a solicitação e o parecer dos profissionais
serão encaminhados à Procuradoria do município que emitirá
o parecer final, dentro do prazo máximo de 30 dias, conforme
o fluxograma abaixo:
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4.1.2 Avaliação do paciente
A visita domiciliar é de extrema importância para a
realização da avaliação do paciente e conta com a presença
de um profissional nutricionista e assistente social.
O Assistente Social através da visita domiciliar, realiza
o cadastro social (ANEXO) do paciente que tem como objetivo
conhecer o paciente, sua composição familiar, condição de
moradia, previdenciária e econômica através de pontuação que
avaliará o grau de vulnerabilidade familiar para a concessão
do benefício solicitado, sendo classificado como:
•

0 a 5 pontos - vulnerabilidade alta - 100% de
concessão,

•

6 a 10 pontos - vulnerabilidade média - 80%
de concessão,

•

11 a 17 pontos - vulnerabilidade baixa - 50%
de concessão,

•

acima de 18 pontos - vulnerabilidade básica
30% de concessão; e

•

fora dos critérios - 0% de concessão.

A avaliação social é imprescindível no programa,
uma vez que as fórmulas e dietas oferecidas pelo programa
são de custo elevado.
Segundo Perin (2008), se faz necessário observar
a realidade social como um fenômeno a ser compreendido
para chegar a sua essência. A partir dessa concepção, o
assistente social tende, a partir da atitude investigativa,
chegar o mais próximo possível da vida social dos sujeitos e
famílias, conjugando a capacidade interventiva na sua prática
profissional.
Portanto, o trabalho desenvolvido pelo assistente
social durante as visitas domiciliares não se direciona apenas
na possibilidade das famílias realizarem a compra das dietas,
mas esse profissional visa também reconhecer a realidade
social existente e orientar sobre os direitos sociais que estas
famílias possuem sobre outros programas, desde municipais
até aos programas nacionais, melhorando assim as condições
de vida e renda nestas famílias.
O nutricionista avalia o estado nutricional, consumo
alimentar, aceitação de alimentação e dieta industrializada,
cuidados com sonda e equipo (quando utilizados) e as
condições de higiene no preparo das refeições e diluição da
dieta. Também são realizadas orientações nutricionais para
adequação de dificuldades observadas na alimentação e no
manejo com a dieta no âmbito domiciliar.
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atendimento mais imediato de grupos em condições adversas
do ponto de vista social e de saúde, fornecendo dietas ou
leites especiais no período em que o paciente aguarda o
parecer final (BRASIL, 2004).
No caso de fornecimento de dieta de partida a visita
domiciliar inicial é de responsabilidade dos profissionais do
Programa Mamãe Guará que observarão as dificuldades
encontradas pelas mães em realizar o aleitamento materno
exclusivo. Com vistas a promover o apoio ao aleitamento
materno a essas famílias que apresentam dificuldades e
solicitam uma vinculação ao PMDE. Os profissionais do
Programa Mamãe Guará realizam uma avaliação minuciosa
da mama, pega correta, entre outros, fornecendo um suporte
à família, encaminhando ao PMDE uma contra referência para
efetuar o fechamento do parecer nutricional.
Segundo Mataloun (2004), o uso de fórmula infantil
para prematuros, impossibilitados de receber leite materno,
obteve o mesmo resultado de ganho de peso, crescimento
linear e perímetro cefálico no período neonatal quando
comparados com prematuros que recebem leite materno
acrescido de aditivo (proteínas, carboidratos, minerais e
vitaminas). Assim, é indispensável o incentivo do aleitamento
materno nessas condições, seguido de uma avaliação
criteriosa para o fornecimento de fórmula infantil.
4.1.3 Deferimento do pedido
O pedido de dieta especial é deferido nos casos onde
o estado nutricional do paciente esteja prejudicado, o consumo
alimentar é insuficiente, quando existem necessidades
específicas devido à patologia de base ou para pacientes em
vulnerabilidade social. Nas situações em que o parecer não
é favorável à liberação, a família é orientada e encaminhada,
quando necessário, para outros instrumentos de saúde ou
programas.
Na visita domiciliar é fundamental a presença de um
familiar ou cuidador e, se este não comparecer, o processo será
temporariamente cancelado, até segundo contato da família e
liberado somente após avaliação social e nutricional realizada.
4.1.4 Entrega de leites especiais e suplementos alimentares
Quando há deferimento do pedido, a dieta é entregue
uma vez por mês, através do Setor de Dispensação de
Medicamentos Expecionais. Este Setor tem a responsabilidade
de comunicar via telefone o paciente ou familiar/cuidador sobre
a retirada das latas da respectiva dieta.
Para protocolos abertos até dia 10 do mês vigente,
a prescrição será válida para o mesmo mês. Para protocolos
com a data de abertura posterior, a avaliação será realizada
no próximo mês.

Por fim, a atuação do profissional Nutricionista no
PMDE é promover a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)
e o Direito Humano à Alimentação Adequada, pois contempla
dimensões de acesso a alimentos especiais a aqueles sujeitos
que possuem necessidades específicas, estabelecendo
relações entre alimento e saúde.

4.1.5 Atualização de prescrições

Nessas dimensões, o programa recorre a ações
de caráter emergencial, voltando seus objetivos para o

4.1.6 Desligamento do programa

O paciente deverá, obrigatoriamente, ser avaliado a
cada 3 (três) meses e renovar a prescrição de dieta especial
junto ao PMDE, com o objetivo deatualizar a conduta e verificar
a evolução na terapia nutricional do paciente.
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O paciente que recebe dieta de partida, que não possui
um quadro de desnutrição e/ou quadro patológico, deverá ser
encaminhado para o Programa Leite das Crianças (PLC) no
momento em que completar 6 meses de idade. Quando houver
questão nutricional importante será mantido fornecimento de
fórmula de seguimento, somente mediante nova prescrição
médica ou de nutricionista, justificando a necessidade para se
manter no PMDE. O PLC é uma iniciativa do governo estadual
que conta com a distribuição de 6 litros de leite de vaca por
semana, para crianças que vivem abaixo da linha de pobreza,
com idade de 6 meses a 3 anos prorrogáveis por mais 6 meses.
O desligamento do programa também é realizado
nos casos de atraso de 2 meses no envio de nova prescrição
da dieta especial, na falta de comunicação com a família por
2 meses, quando o paciente recebe alta da terapia nutricional
ou quando o indivíduo desenvolve autonomia para realizar a
compra da dieta e em casos de óbito.
4.2 Critérios específicos
4.2.1 Pacientes em uso de fórmulas infantis de partida
Serão atendidos pelo programa pacientes menores
de 6 (seis) meses impossibilitados de receber aleitamento
materno, devido a alergia, patologias ou que não apresentam
ganho de peso adequado para a idade apenas com o consumo
de leite materno, encontrando-se abaixo do percentil 3, para
curva de acompanhamento do crescimento infantil de peso
para idade da OMS, 2007; que estejam em situação de
vulnerabilidade social; e que possuam recomendação de
médico e/ou nutricionista para receber a dieta.
A requisição de fórmula infantil de partida ou de
seguimento somente será avaliada por nutricionista e assistente
social do PMDE em domicílio, após atendimento do Programa
Mamãe Guará que deve orientar e verificar a possibilidade de
relactação. Após tal atendimento, o Programa Mamãe Guará,
emitirá um laudo técnico sobre o caso e orientações realizadas
a fim de incentivar o aleitamento materno. Caso seja verificada
a inviabilidade da relactação e necessidade inquestionável do
uso da fórmula, será realizado visita domiciliar com profissionais
do programa e efetuada o parecer.
A liberação de dieta de partida será de no máximo
total de 8 (oito) latas por criança ao mês até o quarto mês,
sendo que a partir do quarto mês será liberado o máximo de
4 (quatro) latas por criança ao mês até o sexto mês de idade.
4.2.2 Pacientes em uso de fórmulas infantis de seguimento
Pacientes de 06 meses até 1 ano que não apresentem
ganho de peso adequado para idade mesmo após orientação
de alimentação, seguindo o mesmo critério dos pacientes com
fórmula infantil de partida.
4.2.3 Pacientes em uso de fórmulas Infantis para Intolerância
à Lactose e Alergia Alimentar
Diante de inúmeros benefícios à saúde, não têm
como pretensão a substituição do aleitamento materno pelo
programa, mas oferecer às crianças com riscos de saúde,
impossibilitadas de serem amamentadas pela mãe, uma fonte
segura de alimentação.
O recebimento da fórmula infantil está condicionado
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à impossibilidade de manter o aleitamento materno exclusivo
seja por patologia oriunda da mãe ou do bebê.
A oferta da fórmula infantil como alimentação
exclusiva será de, no máximo 8 (oito) latas ao mês (baseado
na média da necessidade durante os 4 primeiros meses) até
a criança atingir a idade de 4 meses. A partir dessa idade e
nessas condições o Ministério preconiza que seja inserida
alimentação complementar e as refeições lácteas somente
2 a 3 vezes no dia (BRASILIA – DF, Dez passos para uma
alimentação saudável, 2010). Por esse motivo o programa
fornecerá no máximo 4 (quatro) latas de dieta de partida por
mês, a partir do quarto mês de vida.
No caso de mães infectadas com o vírus do HIV,
estas são encaminhadas para o SAE – Serviço de Atendimento
Especializado que é responsável pelo fornecimento da fórmula
infantil para crianças nessa situação.
4.2.4 Pacientes de 1 a 10 anos de idade em uso de dieta
enteral infantil
Pacientes que não apresentam ganho de peso
adequado para a idade apenas com a alimentação familiar,
encontrando-se abaixo do percentil 3, para curva de
crescimento infantil de peso para idade da OMS, 2006; que
estejam em situação de vulnerabilidade social; e que possuam
recomendação de médico e/ou nutricionista para receber a
dieta.
Pacientes que se encontram em terapia nutricional
enteral; que estejam em situação de vulnerabilidade social,
comprovado através da visita domiciliar do PMDE e que
possuam recomendação de médico e/ou nutricionista para
receber a dieta.
4.2.5 Pacientes adolescentes, adultos e idosos
Pacientes que se encontram em desnutrição, e que
não apresentam melhora do quadro apenas com a alimentação
familiar (IMC < 17); que estejam em situação de vulnerabilidade
social, comprovado através da visita domiciliar do PMDE; e
que possuam recomendação de médico e/ou nutricionista para
receber a dieta.
5. AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
5.1 Crianças (≤ 10 anos)
Segundo a Convenção sobre os direitos da criança
(UNICEF, 1990), é responsabilidade do Estado garantir um
alto padrão de saúde à criança. No artigo 24, é explicitamente
reconhecido que a criança tem direito ao acesso a serviços de
saúde, principalmente primários, que garantam um crescimento
e desenvolvimento adequado desde a mais tenra idade,
envolvendo a saúde da mãe e atenção aos pais e familiares.
Diante disso, é de extrema importância que o estado
nutricional das crianças seja acompanhado de maneira correta
e periódica tanto em Unidades de Saúde quanto no âmbito
domiciliar.
A avaliação do estado nutricional é fundamental para
detectar precocemente um déficit no crescimento longitudinal
seja por doença e/ou por condições sociais desfavoráveis.
Também tem como objetivo verificar as proporções
corporais estabelecendo ações de intervenção, reduzindo
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a morbimortalidade maternoinfantil e consequentemente
melhorando a qualidade de vida desta população (MELLO,
ED, 2002; FISBERG, RM, MARCHIONI, DML, CARDOSO,
MRA, 2004).
Para se realizar a classificação nutricional em
crianças, o Sistema de Vigilância Nutricional (SISVAN)
recomenda a adoção dos seguintes pontos de corte:
QUADRO 6: Classificação do estado nutricional para crianças
< 5 anos para cada índice antropométrico
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1. Calcular a idade em anos completos e meses, fazendo
as aproximações necessárias.
2. Pesar e medir a criança, utilizando as técnicas e os
instrumentos adequados, como balança pediátrica e
antropômetro horizontal ou infantômetro (para menores
de 2 anos ou até 16kg), balança e fita métrica (crianças
maiores de2 anos).
3. Anotar os dados no formulário da Vigilância Alimentar
e Nutricional - SISVAN.
4. Marcar nos gráficos de crescimento da Caderneta de
Saúde da Criança o ponto de interseção entre o peso
e a idade, entre a estatura e a idade, e entre o Índice
de Massa Corporal e a idade da criança.
5. Calcular o IMC da criança.
6. Fazer o diagnóstico nutricional da criança, interpretando
cada índice avaliado.

Fonte: Brasil, 2011.
Uma criança com a classificação de peso elevado para a idade
pode ter problemas de crescimento, mas o melhor índice para
essa avaliação é o IMC-para-idade.
²Uma criança classificada com estatura para idade acima
do percentil 99,9 (Escore-z +3) é muito alta, mas raramente
corresponde a um problema. Contudo, alguns casos
correspondem a desordens endócrinas e tumores. Em caso de
suspeitas dessas situações, a criança deve ser referenciada
para um atendimento especializado.
QUADRO 7: Classificação do estado nutricional de crianças
entre 5 e 10 anos para cada índice antropométrico

7. Verificar a inclinação das curvas de crescimento para
complementar o diagnóstico nutricional.
8. Compartilhar
com
a
mãe/responsável
diagnósticonutricional da criança.

o

9. Fazer a intervenção adequada para cada situação.
10. Realizar ações de promoção da saúde. Valorizar o
diagnóstico nutricional é ter atitude de vigilância.
5.2 Adolescentes (≥ 10anos e < 20 anos)
Nesta fase da vida, os adolescentes da mesma
idade e gênero podem possuir diferentes estágios de
maturação sexual, assim, a idade cronológica não é indicada
para caracterizar o crescimento, sendo necessário associar os
indicadores de maturação sexual com as variáveis de peso,
estatura, idade e sexo para classificação do estado nutricional
(VITOLO, 2008).
Recomendados internacionalmente, os índices IMC
para a Idade e Estatura para Idade incorporam informações
importantes de gordura corporal total nos percentis superiores
e crescimento linear para diagnóstico individual e coletivo de
distúrbios na adolescência (BRASIL, 2011). A seguir, os pontos
de corte para essa faixa etária:

Fonte: Brasil, 2011
¹Uma criança com a classificação de peso elevado para a
idade pode ter problemas de crescimento, mas o melhor índice
para essa avaliação é o IMC-para-idade.
²Uma criança classificada com estatura para idade acima
do percentil 99,9 (Escore-z +3) é muito alta, mas raramente
corresponde a um problema. Contudo, alguns casos
correspondem a desordens endócrinas e tumores. Em caso de
suspeitas dessas situações, a criança deve ser referenciada
para um atendimento especializado.
De acordo com protocolo do SISVAN, para realizar o
diagnóstico nutricional da criança é necessário seguir alguns
passos com o objetivo de padronização no atendimento:

QUADRO 8: Classificação do estado nutricional de adolescentes
para cada índice antropométrico
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Fonte: Brasil, 2011
¹Um adolescente classificado com IMC-para-idade abaixo do
percentil 0,1 (Escore-z -3) é muito magro. Em populações
saudáveis, encontra-se 1 adolescente nessa situação para
cada 1000.
Contudo, alguns casos correspondem a transtornos alimentares.
Em caso de suspeita dessas situações, o adolescente deve ser
referenciado para um atendimento especializado.
²Um adolescente classificado com estatura-para-idade
acima do percentil 99,9 (Escore-z +3) é muito alto, mas
raramente corresponde a um problema. Contudo, alguns
casos correspondem a desordens endócrinas e tumores. Em
caso de suspeitas dessas situações, o adolescente deve ser
referenciado para um atendimento especializado.
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avaliação clínica, realizando o diagnóstico global do indivíduo
(VITOLO, 2008).
Caso a avaliação nutricional desse grupo etário
não seja possível, utilizar fórmulas de estimativas de peso e
perda de peso conforme exposto na avaliação de pacientes
acamados no item seguinte.
5.4 Idosos (> 60 ANOS)
Para o diagnóstico nutricional em idosos, o SISVAN
também utiliza o IMC como critério prioritário, porém com
pontos de cortes diferenciados dos de adultos, pois aqueles
possuem alterações fisiológicas importantes que devem ser
levadas em consideração, como:

5.3 Adultos (≥ 20 anos e < 60 anos)

1. Declínio da altura com o avançar da idade, que ocorre
em decorrência da compressão vertebral, mudanças
nos discos intervertebrais, perda do tônus muscular e
alterações posturais;

O melhor índice utilizado para diagnóstico nutricional
em adultos é através do cálculo do IMC através da fórmula:
IMC= Peso (kg) / Altura² (m)

2. Diminuição do peso com a idade, que está relacionada
à redução do conteúdo da água corporal e da massa
muscular, sendo mais evidente no sexo masculino;

As vantagens desse método são:
1. Facilmente obtido, padronizando medidas de peso e
altura;

3. Alterações ósseas em decorrência da osteoporose;

2. Dispensa a informação da idade para o cálculo;

4. Mudança na quantidade e distribuição do tecido
adiposo subcutâneo;

3. Possui alta correlação com a massa corporal e
indicadores de composição corporal;

5. Redução da massa muscular devido à sua
transformação em gordura intramuscular, o que
leva a alteração na elasticidade e na capacidade de
compressão dos tecidos.

4. Não necessita de comparação com curvas de
referência;
5. Capacidade de predição de riscos de morbimortalidade,
especialmente em seus limites extremos.

QUADRO 11: Pontos de corte estabelecidos para idosos

QUADRO 9: Pontos de corte estabelecidos para adultos

Fonte: Brasil, 2011

Fonte: Brasil, 2011
Outro método muito válido para complementar
o diagnóstico nutricional é a aferição da circunferência da
cintura. Este método afere a localização da gordura corporal
e classifica os riscos de morbimortalidade no adulto (BRASIL,
2008a).
QUADRO 10: Parâmetros de circunferência da cinturapara
adultos

O profissional que realizará a avaliação nutricional
em âmbito domiciliar deverá solicitar ao cuidador/responsável
o peso e a estatura provenientes do serviço de saúde de
referência do paciente (hospital, centros especializados,
unidade de saúde, entre outros) ou anotar tais dados relatados
pelos mesmos.
Caso a família não possua tais informações, a
avaliação de pacientes acamados deverá ser estimada através
de fórmulas especificas citada abaixo, porém após possível
aquisição de equipamentos adequados para a avaliação
antropométrica, como: balança, adipômetro e fita métrica.
De acordo com Vitolo, 2008, as fórmulas para
estimar peso são as seguintes:

Fonte: Brasil, 2011
Entretanto, apenas o IMC e a circunferência da cintura
isoladamente, não são suficientes para realizar o diagnóstico
nutricional em adultos. É necessário que, quando possível,
outros aspectos sejam analisados, como, antropometria
(peso e estatura), inquérito alimentar, exames laboratoriais e

·
·

Homens: Peso = (1,73 x CB) + (0,98 x CP) + (0,37 x DSE)
+ (1,16 x AJ) – 81,69
Mulheres: Peso = (0,98 x CB) + (1,27 x CP) +(0,4 x DSE) +
(0,87 x AJ) – 62,35
Em que:
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CB: Circunferência do Braço, em centímetros (cm);
CP: Circunferência da Panturrilha, em centímetros
(cm);
DSE: Dobra Subescapular, em milímetros (mm);
AJ: Altura do Joelho, em centímetros (cm).
A variação de peso nesta faixa etária é individual e
deve ser avaliada para a detecção de problemas de saúde. A
porcentagem de perda de peso pode ser calculada através da
seguida fórmula:
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considere a semana seguinte.
Por exemplo: Gestante com 12 semanas e 2 dias = 12
semanas;
Gestante com 12 semanas e 5 dias = 13 semanas
3. Realizar o diagnóstico nutricional, conforme quadro a
seguir:
QUADRO 13: Avaliação do estado nutricional de gestantes de
acordo com IMC/semana gestacional

% PPR (percentual de peso ponderal) = (PU – PA/
PU) x 100
Em que:
PU: Peso Usual (kg)
PA: Peso Atual (kg)
Quadro 12: Avaliação da perda de peso recente
Tempo

Perda de peso
significativa (%)

Perda grave de
peso (%)

1 semana

1a2

>2

1 mês

5

>5

3 meses

7,5

>7,5

6 meses

10

>10

Fonte: Blackburn &BistrianapudVitolo, 2008.
5.5 Gestante
No Brasil, a atenção à saúde da mulher vem sendo
priorizada através de várias políticas públicas. Entre elas estão
os Objetivos do Milênio da ONU, em 2000 onde 16 países
se comprometeram em atingi-los até 2015. Um dos objetivos
é melhorar a saúde da gestante através de campanhas de
planejamento familiar, prevenção de câncer de mama e colo
de útero, gravidez de risco, importância do exame pré-natal e
nutrição da mãe e aleitamento materno, visando a redução da
mortalidade materna (BRASIL, 2010).
Entre os fatores que aumentam as causas de
mortalidade materna, estão àqueles relacionados à atenção
primária a saúde: acesso limitado aos serviços de atenção
básica, estado nutricional inadequado tanto pré-gestacional
quanto durante a gestação; desnutrição materna e deficiências
de vitaminas, ferro, ácido fólico, iodo e cálcio (UNICEF, 1999
apud ACCIOLY, E, 2009). Por isso faz-se necessário a correta
avaliação nutricional da gestante/nutriz na atenção primária a
saúde.

a seguir:

Fonte: Brasil, 2011
4. Estimar a recomendação de ganho de peso. Cada gestante
deverá ter um ganho de peso de acordo com o IMC prégestacional de acordo com o quadro:
Quadro 5: Recomendação de ganho de peso, segundo IMC
pré-gestacional

A avaliação nutricional de gestantes deve ser
realizada conforme os passos

1. Calcular o IMC da gestante através da fórmula:IMC=
Peso (kg) / Altura² (m)
2. Calcular a semana gestacional.
Atenção: Quando necessário, arredonde a semana
gestacional da seguinte forma: 1, 2, 3 dias – considere
o número de semanas completas e 4, 5, 6 dias –

Fonte: Brasil, 2011
5. Próximas consultas: a avaliação nutricional deve seguir
da mesma maneira que anteriormente e os dados obtidos
podem ser colocados na tabela a seguir:
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Gráfico 1: Gráfico de Índice da Massa Corporal segundo
semana de gestação
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6. CUIDADOS NA TERAPIA NUTRICIONAL
6.1 Cuidados gerais
6.1.1 Terapia nutricional e o cuidado domiciliar
Os principais casos onde a Terapia Nutricional é
imprescindível são os casos em que a qualidade de vida está
comprometida, por exemplo, desnutrição, risco nutricional,
perda de peso acelerada e involuntária (> 5% do peso corporal
em 3 meses ou > 10% em 6 meses), ingestão oral inadequada
ou baixo apetite(aceitação < 60% da recomendação ideal),
pacientes acamados e seriamente debilitados, submetidos a
grandes cirurgias, quadros neurológicos que comprometem
o estado de alerta, depressão grave, demência, neoplasias
e úlceras por pressão. Assim a terapia nutricional promove
o fortalecimento da função muscular e psicológica, estimula
capacidade funcional e de reabilitação, reduzindo a
morbimortalidade nessa fase (CELANO, LOSS e NEGRÃO,
2011).
O suporte nutricional enteral via oral é indicado
quando o paciente não consegue consumir suas
necessidades nutricionais espontaneamente e encontra-se
em risco nutricional.

Fonte: Brasil, 2011
5.5.1 Gestante adolescente
Durante a adolescência, as características físicas
estão em constantes mudanças. O adolescente com média de
12,5 anos alcança 45% de seu crescimento, ganha de 15 a
25% de estatura e adquire 37% da massa óssea, desta forma,
as necessidades estão aumentadas nessa fase (WHO, 2005
apud ACCIOLY, E., 2009).
A gravidez nesse período é considerada de risco,
pois a adolescente ainda é imatura fisiologicamente. Aquelas
com idade ginecológica (intervalo entre a menarca e a idade
materna na concepção) < 2 anos e/ou idade cronológica ≤ de
14 anos, são consideradas as de maior risco (ACCIOLY, E.,
2009)
Com relação a este grupo, espera-se que a
interpretação dos resultados sejam flexíveis e considere suas
especificidades. Para as adolescentes que engravidam 2 ou
mais anos após a menarca, ela deve ser considerada como
uma mulher adulta. Já para as que engravidam antes desse
período, provavelmente sejam classificadas como baixo peso.
Como ainda estão em fase de crescimento, sua altura deve ser
aferida em todas as consultas e consideradas como gestante
de risco nutricional aumentando o cuidado por parte da equipe
de saúde.

A terapia nutricional oral tem como objetivo
complementar as recomendações nutricionais individuais,
porém não deve ser utilizada como única fonte alimentar.
Alguns tratamentos realizados ou doenças podem causar
alterações no paladar do paciente, por isso é necessário
observar sua aceitação para que não haja suspensão do uso
por rejeição do sabor ou monotonia. Nesses casos, indicase o uso da técnica dietética para estimular o consumo e a
aceitação do paciente (SBGG, 2011).
A utilização de dietas formuladas para uso enteral,
mesmo quando consumidas por via oral, é caracterizada como
alimentação enteral e o paciente é classificado em esquema
de terapia nutricional enteral (SILVA e MURA, 2007).
A terapia nutricional enteral é indicada para os
pacientes que estão impossibilitados de alimentar-se via oral,
ou seja, sem condições de atingir um consumo mínimo de
60% de suas necessidades nutricionais e que possuem o
trato gastrintestinal íntegro ou parcialmente funcionante. As
vias de acesso alternativas podem ser classificadas de acordo
com a via de colocação e a posição final dasonda, como
nasogástrica, nasoentérica, gastrostomia ou jejunostomia.
Essa terapia deve ser mantida até que o paciente atinja um
estado nutricional adequado (CELANO, LOSS e NEGRÃO,
2011; SBGG, 2011).
A duração da terapia nutricional depende de uma
série de fatores que influenciam significativamente em um
maior ou menor tempo para a recuperação nutricional do
paciente, tais como, a agressividade do tratamento, a natureza
e extensão do procedimento cirúrgico realizado, presença
de agentes estressantes, como infecções, a aceitação da
fórmula, entre outros (SILVA e MURA, 2007).
A terapia nutricional domiciliar é recomendada para
pacientes em período pós-operatório, em transição de dieta
via enteral para oral e recuperação nutricional, em período
pré-operatório para manutenção e recuperação nutricional,
em tratamento antineoplásico, radio e quimioterápico,
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em tratamento paliativo, pacientes com síndrome de má
absorção, em fase de adaptação intestinal e metabólica, com
patologias neurológicas onde a deglutição está comprometida
e em doenças inflamatórias intestinais. Esse cuidado domiciliar
visa prestar um atendimento humanizado, melhorando e/ou
mantendo o estado nutricional, permitindo o convívio com seus
familiares e diminuindo o estresse do paciente, além de reduzir
o risco de infecções hospitalares, cooperar para o aumento da
disponibilidade de leitos em hospitais e diminuir os custos do
tratamento hospitalar (ARAÚJO e MENEZES, 2006; SILVA e
MURA, 2007).
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Além de todo o processo de higienização existem
outros cuidados comportamentais relacionados com a
manipulação de alimentos que devem ser levados em
consideração:
·

Proteger o alimento ou a dieta pronta de
insetos, animais domésticos e vetores;

·

Proteger os cabelos com touca;

·

Ter as unhas curtas, limpas e sem esmalte;

6.1.2 Condições higiênico sanitárias na administração de
dietas especiais

·

Não utilizar anéis ou aliança, pulseiras, colares,
fitas, brincos e relógio ao preparar a dieta;

Segundo Bento (2010), o preparo de dietas
artesanais ou industrializadas (pó ou líquida), deve-se realizar
primeiramente a higienização das mãos, da seguinte maneira:

·

Lavar as mãos várias vezes antes e durante o
preparo da dieta (após utilizar os sanitários, tossir,
espirrar ou assoar o nariz, usar esfregões, panos
ou materiais de limpeza, fumar, recolher o lixo, tocar
em embalagens de alimentos, papelão, garrafas e
sapatos e manusearem dinheiro);

·

Cozinhar bem os alimentos;

·

Evitar o contato entre alimentos crus e cozidos;

·

Utilizar água tratada e ferver sempre antes de usá-la;

1. Umedecer a mãos e antebraços com água tratada;
2. Passar o sabão ou detergente neutro esfregando
durante 15 segundos;
3. Enxaguar e secar as mãos e antebraços com papel
toalha, se possível;
4. Desinfetar com solução de álcool (3 copos de
álcool para 1 copo de água), deixando secar
naturalmente;

1)

2)

No que se refere à higienização de superfícies, como
pias, balcões e mesas; de equipamentos como liquidificador,
equipo, frasco e geladeira; e de utensílios como colheres,
facas, garfos, copos, travessas e medidores, recomenda-se a
retirada de restos de alimentos e lavagem com sabão neutro
e enxágue com água corrente. Após esse procedimento devese realizar a desinfecção de superfícies, equipamentos e
utensílios utilizando a diluição de cloro de uma colher de sopa
de água sanitária para um litro de água, deixando essa solução
em contato por 15 minutos. Em seguida, deve-se enxaguar
com água tratada e secar naturalmente.
No caso específico do uso do liquidificador, após
realizar a higienização com solução de cloro recomendase para enxágue despejar água fervente dentro do copo do
equipamento montado, deixando por 15 minutos.

3)

4)

Segue ilustração sobre o passo a passo dos
procedimentos de higienização:
1

2)

3) 				4)
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5) 					6)
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1970; WHO, 1995 apud ROMANI e LIRA, 2004).
Com relação ao ganho de peso verifica-se um
padrão de 2 a 3 kg por ano até os 10 anos. No que diz respeito
à altura há uma variação de aumento 6 a 8 cm por ano até a
puberdade. Nos casos onde esse crescimento foi prejudicado
devido a enfermidades ou privações, a criança passa por um
período de recuperação, onde o ganho ocorre acima do normal
com tendência a retornar à faixa de normalidade na curva de
crescimento (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2005).

Com relação ao uso de equipos e frascos,
recomenda-se a troca diária destes equipamentos utilizados
na administração da dieta, mas se isso não for possível, podese reutilizá-los. Porém existem alguns cuidados que devem ser
tomados para evitar a contaminação microbiana, tais como:
lavar o frasco e o equipo com detergente neutro e enxaguá-los
em água corrente, colocá-los em solução de cloro por 7 horas,
enxaguar e deixar secar ao ar livre por 1 hora e guardá-los em
geladeira até sua reutilização.
Por fim, é de extrema importância à higienização
dos alimentos que serão processados para a dieta artesanal.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) orienta
sobre a desinfecção de alimentos como frutas e hortaliças, de
acordo com os seguintes passos:
1. Selecionar os alimentos, retirando as folhas, partes e
unidades deterioradas;
2. Lavar em água corrente vegetais folhosos (alface,
escarola, rúcula, agrião, etc.) folha a folha, e frutas e
legumes um a um;
3. Colocar de molho por 10 minutos em água clorada,
utilizando produto adequado (ilustrado no rótulo), na
diluição de 1 colher de sopa para 1 litro;
4. Enxaguar em água corrente vegetais folhosos, frutas
e legumes;

Vale ressaltar a importância da longitudinalidade
no acompanhamento da criança pelo serviço de saúde
de referência, sendo registrados todos os dados
antropométricos,como peso, altura e perímetro cefálico, e
de saúde para a realização de uma avaliação completa e
adequada no domicílio do paciente pediátrico. Nessa avaliação
faz-se necessário o uso das curvas de crescimento para as
respectivas idades, recomendadas pela Organização Mundial
de Saúde (OMS), para a classificação do estado nutricional
atual.
A partir da correta classificação do estado nutricional
é possível obter a situação nutricional dessa população
constituindo um importante instrumento para o conhecimento
das condições de saúde, morbimortalidade e desenvolvimento
infantil (FISBERG, MARCHIONI, CARDOSO, 2004 apud
MONTEIRO, 1995).
Para o cálculo das necessidades nutricionais
de crianças utilizam-se as equações para estimativa o
requerimento energético de cada indivíduo segundo sua idade
e gênero nas tabelas a seguir:
Tabela 1: Recomendações Energéticas para crianças menores
de 3 anos.

Idade

Equação (kcal/dia)

0-3 meses

(89 x peso (kg) - 100) + 175

4-6 meses

(89 x peso (kg) - 100) + 56

6.2 Cuidados específicos

7-12 meses

(89 x peso (kg) - 100) + 22

6.2.1 Paciente pediátrico

13-35 meses

(89 x peso (kg) - 100) + 20

Segundo os Protocolos do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN), compreende como público
infantil todas as crianças menores de 10 anos (BRASIL, 2008a).

Fonte: Dietary Reference Intakes: the essential guide to
nutrients requirements, 2006.

5. Fazer o corte dos alimentos para a montagem dos
pratos com as mãos e utensílios bem lavados;
6. Manter sob refrigeração até a hora de servir.

A taxa de crescimento de crianças é alta no primeiro
ano de vida, pois o peso dessas pode triplicar desde o
nascimento até 1 ano e a altura pode aumentar em até 50%
nesse mesmo período. Após o primeiro ano essa taxa se
caracteriza deforma mais lenta e gradual, se tornando mais
estável no período pré-escolar e escolar (MAHAN e ESCOTTSTUMP, 2005).
Cada indivíduo nasce com um potencial genético
de crescimento, porém o desenvolvimento da criança poderá
ser acelerado ou prejudicado se os fatores ambientais forem
favoráveis ou não ao crescimento. Entende-se por fatores
ambientais as condições de saúde, higiene, habitação, a
alimentação e os cuidados gerais com a criança (WOLANSKI,

Tabela 2: Recomendações Energéticas para indivíduos
maiores de 3 anos.
Meninos
Idade

Equação (kcal/dia)

3-8 anos

88,5 - (61,9 x idade (anos)) + AF* x [(26,7 x peso (kg)) +
(903 x altura (m))] + 20

9-18 anos

88,5 - (61,9 x idade (anos)) + AF* x [(26,7 x peso (kg)) +
(903 x altura (m))] + 25

Meninas
3-8 anos

135,3 – (30,8 x idade (anos)) + AF* x [(10 x peso (kg)) +
(934 x altura (m))] + 20

9-18 anos

135,3 – (30,8 x idade (anos)) + AF* x [(10 x peso (kg)) +
(934 x altura (m))] + 25
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*AF= Coeficiente de Atividade Física (Tabela 3).
Fonte: Dietary Reference Intakes: the essential guide to
nutrients requirements, 2006.
Tabela
3: Valores dos Coeficientes de Atividade Física
para uso nas Recomendações Energéticas de indivíduos
maiores de 3 anos.

Sedentário

Pouco Ativo

Atividades

Atividades diárias

Ativo
Atividades
diárias
típicas

Meninos 318 anos
Meninas 318 anos

típicas + 30-60
min. de atividade

+ 60 min. de

atividade moderada/dia

·

Dengue: no leite há um fator antidengue que protege a
criança de contaminação.

·

Consumo de cigarros: os benefícios do leite materno
na saúde da criança superam os malefícios da
exposição à nicotina via leite materno. Entretanto mãe
deve ser orientada quanto aos efeitos deletérios para
desenvolvimento da criança e possível diminuição da
ejeção do leite.

·

Consumode álcool: somente o consumo moderado de
álcool (0,5gálcool/Kg) damãe por dia é considerável
compatível com amamentação.

típicas + 60 min. de

moderada/dia (ex.:

atividade

+ 60 min. de atividade

caminhar 5-7

moderada/dia

vigorosa ou 120 min.
de atividade moderada.

1,00

1,13

1,26

1,42

1,00

1,16

1,31

1,56

Fonte: Dietary Reference Intakes: the essential guide to
nutrients requirements,2006.
6.2.2 Paciente em uso de fórmula infantil de partida ou de
seguimento
Segundo o Ministério da Saúde o aleitamento
materno é a estratégia natural mais sábia que estabelece
vínculo, afeto, proteção e nutrição para a criança,
constituindo a mais sensível, econômica e eficaz
intervenção para redução de morbimortalidade infantil.
Tanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) quanto o
Ministério da Saúde recomendam o aleitamento materno
exclusivo até os 6 meses e complementar até os dois anos,
pois oferece uma série de vantagens para a saúde da
criança e da mãe, tais como: evita mortes infantis, diarreia,
infecção respiratória, diminui o risco de alergias hipertensão,
hipercolesterolemia e diabetes, reduz o riscode obesidade,
favorece o crescimento, desenvolvimento físico, motor
e cognitivo da criança, protege mãe contra câncer de
mama, evita nova gravidez, além da diminuição de custos
financeiros.
Diante desses inúmeros benefícios à saúde,
o aleitamento materno deve ser mantido nas seguintes
situações em que o benefício do aleitamento materno é
maior do que o risco:
·

Hepatite C: vale salientar a importância da prevenção
de fissuras mamilares pois não se sabe se ocorre
transmissão da doença no contato com sangue materno.

Atividades diárias

diárias

km/h)

·

Muito Ativo

típicas
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Tuberculose: as mães tratadas ou ainda nas duas
primeiras semanas após início do tratamento são
recomendadas a amamentar fazendo uso de máscaras,
restringindo o contato próximo com a criança devido
o risco de transmissão através das gotículas do trato
respiratório. O recém-nascido, nesse caso deve receber
tratamento medicamentoso de acordo com orientações
do Ministério da Saúde.

·

Hanseníase: deve-se manter amamentação e iniciar
tratamento da mãe;

·

Hepatite B: Os procedimentos de vacina e administração
de imunoglobulina específica ao nascer excluem qualquer
risco de transmissão da doença via leite materno;

A interrupção temporária da amamentação é
recomendada nas seguintes situações (nesses casos é
recomendada ordenha regulares para manutenção da
produção do leite, até que a mãe possa voltar a amamentar):
·

Infecção herpética na pele da mama da mãe (verificar
possibilidade de amamentar na mama sadia);

·

Varicela na mãe pré-parto e pós-parto (caso mãe
apresente vesículas na pele cinco dias antes do
parto ou até dois dias pós-parto, é recomendado o
isolamento da mãe até que as lesões adquiram forma
de crosta);

·

Doença de Chagas (somente na fase aguda da doença
ou caso apresente sangramento mamilar);

·

Abscesso mamário (somente até que abscesso ter
sido drenado e ter iniciado a terapia com antibiótico,
sendo que a amamentação deve ser continuada na
mama sadia).

·

Consumo de drogas de abuso (é recomendada a
interrupção temporária do aleitamento materno com
tempo determinado pelo tipo de droga). A ordenha do
leite deve ser feita e o leite desprezado.

O aleitamento materno não deve ser recomendado
em alguns casos específicos como:
·

Mães infectadas pelo HIV

·

Mães infectadas pelo HTLV1 e HTLV2;

·

Uso de medicamentos incompatíveis com a
amamentação (ex: antineoplásicos e radiofármacos).

·

Criança portadora de galactosemia, pois nesse caso
ela não pode ingerirnenhum alimentos que contenha
lactose.

No caso da impossibilidade de aleitamento materno
pelos motivos citados acima ou pela inviabilidade de reverter
o desmame precoce mesmo após orientações profissionais,
a melhor opção é a oferta de leite humano pasteurizado,
proveniente do Banco de Leite Humano, quando disponível.
Caso não seja possível, a introdução de fórmula láctea e/ou
leite de vaca deverá ser avaliado pelo profissional de saúde.
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Vale salientar que é conveniente não fazer uso do leite de vaca
não modificado no primeiro ano de vida devido o baixo teor de
ferro, pelo risco de desenvolver alergias, distúrbios eletrolíticos
e predisposição futura para excesso de peso.
Segue abaixo o esquema alimentar para crianças
não amamentadas até 2 anos:
Quadro 1 – Esquema alimentar para crianças menores de 2
anos não amamentadas
Menores de 4
meses
Alimentação
láctea
Alimentação
láctea

De 4 a 8
meses

> 8 meses

Leite + cereal ou tubérculo Leite + cereal ou tubérculo
Papa de fruta

Fruta
Papa salgada ou refeição

Alimentação
láctea

Papa salgada

Alimentação
láctea

Papa de fruta

Alimentação
láctea

Papa salgada

Alimentação
láctea

Leite + cereal ou tubérculo Leite + cereal ou tubérculo

básica da família
Fruta ou pão
Papa salgada ou refeição
básica da família

FONTE: BRASIL, 2009a.

Quadro 2 – Volume e número de refeições lácteas por faixa
etária no primeiro ano de vida para crianças que não podem
ser amamentadas.
Idade

Volume da refeição

Número de refeições/dia

Do nascimento a 30
dias

60ml – 120ml

6a8

30 a 60 dias

120ml – 150ml

6a8

2 a 3 meses

150ml - 180ml

5a6

3 a 4 meses

180ml - 200ml

4a5

>4 meses

180ml – 200ml

2a3

FONTE: BRASIL, 2009a.
Quadro 3 – Reconstituição do leite para crianças menores de
quatro meses
Leite em pó integral*
1 colher (sobremesa) rasa
1 ½ colher (sobremesa) rasa

Água fervida
100ml de água fervida
150ml de água fervida

2 colheres (sobremesa) rasas

200ml de água fervida

Leite integral fluido

Água fervida

2/3 de leite fluido

1/3 de água fervida

70 ml de leite

30 ml de água (100ml)

100ml de leite

50ml água (150ml)

130ml de leite

70ml de água (200ml)

FONTE: BRASIL, 2009a.
* Preparo do leite em pó: Primeiro diluir o leite em pó em
um pouco de água fervida e, em seguida, adicionar a água
restante.
Após os quatro meses de idade, o leite integral não
deve ser diluído sendo oferecido com outros alimentos.
Devido alto custo das fórmulas infantis, as famílias
tem feito uso do leite de vaca como substituto do leite materno.
O grande perigo reside na má oferta deste, quando a mãe
oferece a mamadeira com leite de vaca excessivamente diluído
acrescido de cereais e açucares, além do pouco cuidado
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no manuseio e na higiene dos materiais utilizados, fazendo
uso de água conta minada. Tal prática pode elevar o risco de
infecções o que pode comprometer o estado nutricional do
lactente (BARBOSA, 2007).
A partir dessa realidade o PMDE fornece a
fórmula, via fluxo criterioso previamente estabelecido onde
atuam diversos profissionais da área incluídos em diferentes
instâncias do SUS, para situações de risco para a criança
quando tal conduta se torna imprescindível.
6.2.3 Paciente com alergias e intolerâncias
alimentares
As reações adversas são caracterizadas por
qualquer reação anormal á ingestão de alimentos
ou aditivos alimentaresdependentes de mecanismos
imunológicos, IgE mediados ou não. As reações
tóxicas são consequência da ingestão de substância
tóxica ou das propriedades farmacológicas de
substâncias presentes em alguns alimentos. Já as
reações não tóxicas dependem da susceptibilidade
individual e podem acarretar em intolerâncias (não
imunomediadas) e em hipersensibilidade ou alergias
alimentares (imunomediadas). A alergia é a reação
adversa dependente de mecanismos imunológicos,
mediados ou não pela Imunoglobulina E, que ocorre
em crianças menores de três anos na prevalência
estimada de 6% e nos adultos em 3,5% em crescente
aumento (SOLA et al, 2008).
Vários são os fatores estudados que podem
ter uma relação com o aparecimento de alergias
em crianças, tais como alimentação da gestante
e nutriz, introdução precoce do leite de vaca e de
outros alimentos, a maneira e a idade da introdução
de alimentação complementar, além da exposição à
aeroalérgenos.
Já é consenso que o aleitamento materno
exclusivo até os 6 meses de idade reduz
significativamente o risco de desenvolvimento de
alergias atópicas, dermatite atópica e de outros
tipos de alergias, ao passo que a exposição à
pequenas quantidade de leite de vaca aumenta essa
probabilidade (BRASIL, 2009)
Uma vez diagnosticada a alergia alimentar,
o tratamento se restringe, essencialmente, em
mudanças de comportamento alimentar do paciente.
Esse tratamento envolve a exclusão de alérgenos
alimentares em questão e utilização de fórmulas ou
dietas hipoalergênicas para lactentes. Dessa forma é
imprescindível que a oferta da fórmula seja adequada
de acordo com idade e necessidade do paciente.
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Abaixo segue tabela da Instituteof Medicine –
DietaryReferenceIntake.
Tabela 5

Fonte: Consenso Brasileiro sobre Alergia Alimentar, 2007
O tempo de uso de fórmulas e dietas exclusivas
para pacientes com alergias e intolerância depende de
vários fatores tais como a idade do paciente, a adesão ao
tratamento, às manifestações apresentadas e o histórico
familiar de alergia. Sabe-se que as alergias alimentares por
leite de vaca, ovo, trigo e soja tendem a desaparecer
na infância, ou seja, a maioria das crianças desenvolverá
tolerância clínica nos três primeiros anos de vida, sendo
este percentual variável. Para alergia ao leite de vaca, por
exemplo, é indicado que a exclusão de dieta seja de 6 a 12
meses (SOLA et al, 2008).
Pelo fato da evolução ser teoricamente rápida,
exige-se que seja realizado acompanhamento periódico para
avaliação do caso. Dessa forma, o PMDE exige avaliação
e prescrição de leites especiais a cada 3 (três) meses para
verificar evolução dos casos de alergias alimentares de
crianças inseridas no PMDE.
6.2.4 Pacientes com paralisia cerebral
A paralisia cerebral pode ser definida como um
distúrbio do movimento e da postura devido a uma
lesão não progressiva das vias motoras que ocorreu no
desenvolvimento fetal ou cérebro infantil. Ela afeta uma
em cada 500 crianças, e seus distúrbios motores são
frequentemente acompanhados por distúrbios da sensação,
percepção, cognição, comunicação e comportamento, por
epilepsia, e por secundários problemas osteomusculares
(CANS, DE LA CRUZ e MERMET, 2008;EUNSON, 2012).
Ela pode ser classificada de duas formas, sendo uma
pelo tipo de disfunção motora presente, que inclui os tipos
extrapiramidal ou discinético (atetóide, coréico e distônico),
atáxico, misto e espástico; e a outra pela localização do
corpo afetado, podendo ser classificada em tetraplegia
ou quadriplegia, monoplegia, paraplegia ou diplegia e
hemiplegia (LEITE e PRADO, 2004).
As crianças que possuem paralisia cerebral (PC),
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muitas vezes têm dificuldade para se alimentar e hidratar.
Essas dificuldades são decorrentes, principalmente, de
problemas orofaríngeos, controle e motilidade esofágica,
refluxo gastroesofageano, além de possuírem um elevado
risco de aspiração de alimento/líquido para dentro dos
pulmões. Dentre os problemas de saúde consequentes da
má alimentação pode-se citar a desnutrição, esofagite com
sangramento e dor, infecções pulmonares de repetição e
doença pulmonar progressiva (SLEIGH e BROCKLEHURST,
2004).
Pacientes com paralisia cerebral grave tendem a
pesar menos e ser de menor estatura do que aqueles com
deficiência menos severa. Dessa forma, para a avaliação
antropométrica destas crianças são necessárias curvas
específicas. Steven et al (2007) classificou os grupos de
crianças com estratificada PC por habilidades motoras
brutas (caminhar, rastejar, e de pé) e sua capacidade de
alimentação. Os critérios para inclusão em cada grupo
foram:
• Grupo 1: anda bem sozinho por pelo menos 6 metros
e bom equilíbrio;
• Grupo 2: caminha com apoio ou com oscilações
sozinho para a pelo menos 3 metros, mas não anda
bem sozinha durante pelo menos 6 metros ou bom
equilíbrio;
• Grupo 3: rasteja, arrasta-se, mas não anda;
• Grupo 4: não anda, não rastejar, fluência, não se
alimenta sozinho, não éalimentada por gastrostomia
(sondas);
• Grupo 5: não anda, não rastejar, engatinhar, ou scoot;
não se alimenta sozinho; é alimentada por sonda
de gastrostomia(colocar como anexo as curvas de
crescimento para paralisia cerebral).
6.2.5 Paciente adolescente
Segundo os Protocolos do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN), são considerados
adolescentes todos os indivíduos entre 10 e 20 anos
incompletos de idade (BRASIL, 2008a).
A adolescência é definida como o período de transição
entre a infância e a vida adulta. Nessa fase ocorrem intensas
mudanças corporais da puberdade e o desenvolvimento
emocional, mental e social. Essas alterações compõem um
processo que envolve todas as influências do meio ambiente
e do contexto social vivenciadas desde a vida fetal até a
infância, sendo finalizado com o completo crescimento físico
e maturação sexual, a consolidação da personalidade, da
independência econômica e da integração do indivíduo na
sociedade (EISENSTEIN, 2000).
Na adolescência ocorre um aumento das
necessidades nutricionais devido ao rápido crescimento,
desenvolvimento físico, psíquico e social, principalmente
durante o estirão puberal. Essa velocidade de crescimento
é caracterizada por um aumento médio de peso de 16 g/
dia para o sexo feminino e 19 g/dia para o sexo masculino.
Nesta etapa, ocorrem transformações fisiológicas nos
órgãos internos como o desenvolvimento do sistema
circulatório central e respiratório, finaliza-se a construção
mineral esquelética, essencial para a manutenção desse
sistema e a prevenção da osteoporose, marcando assim
a transição da infância para a fase a adulta (JACOBSON,
EISENSTEIN e COELHO, 1998; SIGULEM, DEVINCENZI
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e LESSA, 2000 apud FALKNER e TANNER, 1978).
Nessa fase, a ocorrência de um desequilíbrio entre
o consumo alimentar e o gasto de energia pode gerar
um importante impacto sobre a saúde dos adolescentes,
originando diversos agravos à saúde, como obesidade,
anorexia nervosa, bulimia, aterosclerose, hipertensão
e o aumento de recém-nascidos de baixo peso, devido
à gravidez na adolescência. A ocorrência de distúrbios
nutricionais deve ser sempre investigada pelo profissional
de saúde, pois esses desvios podem representar um
comportamento de risco à saúde. Por fim, a adolescência é
um período crítico, mas também oportuno para a realização
de intervenção precoce, prevenção e promoção à saúde
(JACOBSON, EISENSTEIN e COELHO, 1998).
Para o cálculo das necessidades nutricionais de
adolescentes utilizam-se as equações para estimativa o
requerimento energético de cada indivíduo segundo sua
idade e gênero na tabela a seguir:
Tabela 6 – Recomendações Energéticas para adolescentes.

de cada indivíduo segundo sua idade e gênero nas tabelas a
seguir:
Tabela 7 – Recomendações Energéticas para adolescentes a
partir de 18 anos, adultos e idosos.
Homens
662 - (9,53 x idade (anos)) + AF* x [(15,91 x peso (kg)) +
(539,6 x altura (m))]
Mulheres
354 - (6,91 x idade (anos)) + AF* x [(9,36 x peso (kg)) +
(726 x altura (m))]
*AF= Coeficiente de Atividade Física (Tabela 8).
Fonte: Dietary Reference Intakes: the essential guide to
nutrients requirements, 2006.
Tabela
8: Valores dos Coeficientes de Atividade Física para
uso nas Recomendações Energéticas de adolescentes a partir
de 18 anos, adultos e idosos.

Meninos
Idade

Equação (kcal/dia)

9-18 anos

88,5 - (61,9 x idade (anos)) + AF* x [(26,7 x peso (kg)) + (903 x altura (m))] + 25
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Sedentário

Pouco Ativo

Atividades

Atividades diárias

diárias

típicas + 30-60

típicas

min. de atividade

Meninas
9-18 anos

6.2.6 Paciente adulto
Segundo os Protocolos do Sistema de Vigilância
Alimentar e Nutricional (SISVAN), compreende como público
adulto todos os indivíduos entre 20 e 60 anos incompletos de
idade (BRASIL, 2008a).
A alimentação na fase adulta é um importante fator
na manutenção do bem-estar, na prevenção de doenças e na
promoção à saúde (MAHAN e ESCOTT-STUMP, 2005).
Visto a complexidade na realização da avaliação
nutricional, que visa o estabelecimento de um diagnóstico
nutricional global, pode-se afirmar que o profissional necessita
efetuar investigações que não se limitam aos parâmetros
antropométricos, dietéticos ou laboratoriais, mas envolve
também a articulação entre essas análises (VITOLO, 2008).
A desnutrição pode ser um importante fator
preexistente em pacientes graves e tem origem durante
internamentos ou na presença de estado hipercatabólico e
hipermetabólico. Por isso, a avaliação nutricional desses
pacientes visa verificar o risco de mortalidade e morbidade
da desnutrição, identificando sua origem e possíveis
consequências. Visto isso, deve- se iniciar o tratamento de
forma precisa, sendo considerados os pacientes que possuem
maiores chances de beneficiar-se do suporte nutricional
(GONZALEZ, 2006 apud MAICÁ e SCHWEIGERT, 2008).
Para o cálculo das necessidades nutricionais de
adolescentes maiores de 18 anos, adultos e idosos utilizamse as equações para estimativa o requerimento energético

Atividades
diárias típicas

Muito Ativo
Atividades diárias
típicas + 60 min. de

+ 60 min. de

atividade moderada/dia

moderada/dia (ex.:

atividade

+ 60 min. de atividade

caminhar 5-7

moderada/dia

km/h)

135,3 – (30,8 x idade (anos)) + AF* x [(10 x peso (kg)) + (934 x altura (m))] + 25

*AF= Coeficiente de Atividade Física (Tabela 3).
Fonte: Dietary Reference Intakes: the essential guide to
nutrients requirements, 2006.

Ativo

vigorosa ou 120 min.
de atividade moderada.

Homens

1,00

1,11

1,25

1,48

Mulheres

1,00

1,12

1,27

1,45

Fonte: Dietary Reference Intakes: the essential guide to
nutrients requirements, 2006.
6.2.7 Paciente idoso
Segundo o Ministério da Saúde (2010), são
considerados idosos as pessoas acima de 60 anos de idade.
De acordo com o I Consenso Brasileiro de Nutrição e Disfagia
em Idosos Hospitalizados (2011), esta população tende a
adoecer mais facilmente, devido a mudanças fisiológicas
que aumentam a vulnerabilidade do idoso a doenças e maior
dificuldade no controle das mesmas. Para promover um
envelhecimento saudável, é necessário abordar de maneira
integral os problemas psicológicos, funcionais e físicos de
cada indivíduo.
A desnutrição é um agravo muito encontrado em
idosos e isso pode ser justificado devido à existência de várias
características dessa fase que determinam essa condição, por
exemplo, a inapetência e dependência para alimentação. Os
fatores psicossociais também são determinantes da saúde
do idoso, como perda do cônjuge, dificuldades na integração
social causando o isolamento, baixa renda, capacidade de
deslocamento diminuída e cognição comprometida (CAMPOS,
MONTEIRO e ORNELAS, 2000). Estudos comprovam que tais
fatores podem alterar de alguma maneira o consumo alimentar
do idoso, estimando que mais de 15% não consomem mais
que 1000kcal/dia (CAMPOS, MONTEIRO e ORNELAS, 2000
apudNOGUÉS, 1995).
A adoção de estratégias para melhorar a alimentação
como o aperfeiçoamento da mastigação e deglutição, pode
reduzir o risco nutricional dos pacientes idosos em atendimento
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domiciliar (LEYDON e DAHL, 2008 apud VANAANHOLT,
2011). A utilização de suplementos nutricionais orais na terapia
de pacientes idosos desnutridos ou em risco nutricional,
confere um aumento no consumo energético, proteico e de
micronutrientes, otimizando a sobrevida devido a melhora
ou manutenção do estado nutricional do paciente (SALETTI,
2005; VOLKERT, 2006 apud VAN AANHOLT, 2011).
Para o cálculo das necessidades nutricionais de
idosos utilizam-se as equações para estimativa do requerimento
energético já explicitadas nas Tabelas 7 e 8.
7. ACOLHIMENTO AOS CUIDADORES
Segundo a Resolução CFN nº 380/2005, que define as
áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, no que se
refere ao atendimento domiciliar o nutricionista deve “planejar,
desenvolver e avaliar programa de educação nutricional para
o cliente/pacientes e familiares/responsáveis, promovendo a
adesão ao tratamento”.
Visto que a adesão ao tratamento não depende
apenas do paciente, mas também de seu cuidador, sendo
fundamental que o Nutricionista do PMDE ofereça orientações
sobre o preparo e administração da alimentação fornecida.
A presença de um membro familiar portador de
doençacrônica, no ambiente domiciliar, é fonte determinante de
estresse e potencializa as dificuldades relacionais no âmbito
familiar, uma vez que a rotina é alterada e o surgimento de
novas demandas e responsabilidades acarreta sobrecarga
física e emocional aos familiares. Quando o diagnóstico
da doença é confirmado, principalmente para pessoas que
desempenham papéis sociais definitivos, há um desequilíbrio
no sistema familiar. As relações intrafamiliares podem variar
de acordo com a natureza da doença, o estágio da vida em
que se encontra o doente, as percepções sobre a situação, as
crenças a respeito da doença, além do contexto social, familiar
e econômico (DANTAS et col, 2002).
Vale ressaltar que esse indivíduo nem sempre possui
escolha sobre ser cuidador, principalmente quando se refere a
um familiar. Por isso devemos reconhecer que essa tarefa apesar
de nobre também é repleta de dificuldades, sendo composta
por diversos sentimentos. Esses responsáveis pelo cuidado
nem sempre se encontram preparados para desenvolver as
atividades necessárias e enfrentar o estresse e os esforços
derivados do cuidar (TOMIKO, 2008; BRASIL,2008b).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, 2009a. Saúde da Criança: Nutrição Infantil
Aleitamento materno ealimentação complementar. Caderno
de Atenção Básica, nº 23. Brasília – DF.
BARBOSA, M. B.; PALMA, D.; BATAGLIN, T.; TADDEI, J. A. de
A. C. Custo daalimentação no primeiro ano de vida . Revista
de Nutrição. Campinas, 20(1): 55-62, jan/fev, 2007
BRASIL, 2003b. Política Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional. Série B
– Textos Básicos de Saúde. 2ª edição revista. Editora MS.
Brasília – DF.
SOLÁ, D.; SILVA, L. R.; ROSÁRIO FILHO, N. A.; SARNI , R.
O. S. ConsensoBrasileiro sobre Alergia Alimentar: 2007.

Boletim Oficial do Município - 21

Revista Brasileira de Alergia eImunopatologia. São Paulo.Vol.
31, nº2. 2008
DANTAS, R. A. S.; STUCHI, R. A. G.; ROSSI, L. A. A alta
hospitalar parapacientes com doença arterial coronariana
. Rev. Esc.Enferm. USP. 2002;36(4):345-350.
CANS, C; DE LA CRUZ, J.; MERMET, M. A. Epidemiology of
cerebral palsy. Pedriatics and Child Health, v. 18, n. 9, p. 393398, 2008.
EUNSON, P. Aetiology and epidemiology of cerebral palsy.
Pediatrics and ChildHealth, v. 22, n. 9, p. 361–366, 2012.
LEITE, J. M. R. S.; PRADO, G. F. Paralisia cerebral: Aspectos
Fisioterapêuticos e Clínicos. RevistaNeurociências, v. 12, n.
1, 2004.
SLEIGH, G.; BROCKLEHURST, P. Gastrostomy feeding in
cerebral palsy: a systematic review. Arch Dis Child, v. 89, n. 6,
534–539, 2004.
STEVEN, M. D. et al. Growth patterns in a population of children
and adolescents with cerebral palsy. Developmental Medicine
e ChildNeurology, v. 49, p. 167– 171, 2007.
BRASIL. Lei Nº 11.265, 03 de janeiro de 2006a. Regulamenta
a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de
primeira infância e também a de produtos de puericultura
correlatos.
BRASIL. Resolução CFN n° 380/2005. Dispõe sobre a definição
das áreas de Atuação do nutricionista e suas atribuições
estabelecem parâmetros numéricos de referência, por área de
atuação, e dá outras providências.
MOURA JÚNIOR, S. J. A. et. al. Protocolos de Terapia
Nutricional Enteral e Parenteral. Teresina: 2012.
ANVISA. Cartilha sobre Boas Práticas para Serviços de
Alimentação – Resolução nº 216/2004. Disponível em: <www.
anvisa.gov.br>.
BENTO, A. P. L.; JORDÃO JÚNIOR, A. A.; GARCIA, R. W . D.
Manual do paciente em terapia nutricional enteral domiciliar.
Trabalho de Mestrado em Medicina Clínica. 2010.
BRITO, S.; DREYER, E. Terapia Nutricional – Condutas do
Nutricionista. Grupo de
Apoio Nutricional Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional
Hospital das Clínicas. Unicamp, 2003.
TOMIKO, B. Cuidar Melhor e Evitar a Violência - Manual do
Cuidador da Pessoa Idosa. Brasília: Secretaria Especial dos
Direitos Humanos, Subsecretaria de Promoção e Defesa dos
Direitos Humanos, 2008. 330 p.
BRASIL. Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional – SISVAN na assistência à saúde. Ministério da
Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de
Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2008a.
BRASIL. Guia prático do cuidador. Ministério da Saúde.
Secretaria de Atenção à Saúde. Secretaria de Gestão do
Trabalho e da Educação na Saúde. Brasília: Ministério da
Saúde, 2008b. 64 p. (Série A. Normas e Manuais Técnicos).

26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14

Ano XIX - Nº 934

DUARTE, Y. A. de O. Manual dos formadores de cuidadores de
pessoas idosas. São Paulo: Secretaria Estadual de Assistência
e Desenvolvimento Social: Fundação Padre Anchieta, 2009.
CELANO, R. M. G.; LOSS, S. H.; NEGRÃO, R. J. N. Terapia
Nutricional para Pacientes na Senescência (Geriatria). Projeto
Diretrizes. Associação Médica Brasileira e Conselho Federal
de Medicina: 2011.
NUNES, A. L. B. et. al. Terapia nutricional no paciente grave.
Projeto Diretrizes. Associação Médica Brasileira e Conselho
Federal de Medicina: 2011.
LEYDON, N.; DAHL, W. Improving the nutritional status of
elderly residents of longterm care homes. J Health Serv Res
Policy 2008;13(Suppl 1):25-9. In:
VAN AANHOLT, D. P. J. et. al. Terapia Nutricional Domiciliar.
Projeto Diretrizes Associação Médica Brasileira e Conselho
Federal de Medicina: 2011.
VOLKERT, D. et. al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition:
Geriatrics. ClinNutr 2006;25:330-60. In: VAN AANHOLT, D.
P. J. et. al. Terapia Nutricional Domiciliar. Projeto Diretrizes
Associação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina:
2011.
SALETTI, A. et. al. Nutritional status and a 3-year follow-up in
elderly receiving support at home. Gerontology 2005;51:192-8.
In: VAN AANHOLT, D. P. J. et. al.
Terapia Nutricional Domiciliar. Projeto Diretrizes Associação
Médica Brasileira e
Conselho Federal de Medicina: 2011.
SBGG - Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia.
I Consenso Brasileiro de Nutrição e Disfagia em Idosos
Hospitalizados. Barueri, SP: Minha Editora, 2011.
BRASIL. Atenção à saúde da pessoa idosa e envelhecimento.
Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde,
Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas, Área
Técnica Saúde do Idoso. Brasília , 2010. 44 p. – (Série B.
Textos Básicos de Saúde).
MONTEIRO, C. A. Velhos e novos males da saúde no Brasil:
evolução do país e sua doenças. São Paulo: Editora Hucitec;
1995. In: FISBERG, R. M.; MARCHIONI, D. M.
L.; CARDOSO, M. R. A. Estado nutricional e fatores associados
ao déficit de crescimento de crianças frequentadoras de
creches públicas do Município de São Paulo, Brasil. Caderno
de Saúde Pública. Rio de Janeiro, vol. 20, n. 3, mai/jun 2004.
MAHAN, L. K.; ESCOTT-STUMP, S. Alimentos, nutrição
&dietoterapia.11 ed. São Paulo: Roca, 2005.
WOLANSKI, N. Genetic and ecological factors in human
growth.Hum Biol; 42: 349,1970 In: ROMANI, S. A. M.; LIRA,
P. I. C. Fatores determinantes do crescimento infantil. Revista
Brasileira Saúde Materno Infantil . vol.4 nº1 Recife jan./Mar.
2004
WHO (World Health Organization). Physical status: the use and
interpretation of anthropometry. Geneva: The Organization;
1995. (Technical Report Series, 854).In: ROMANI, S. A. M.;

Boletim Oficial do Município - 22

LIRA, P. I. C. Fatoresdeterminantes do crescimentoinfantil.
Revista Brasileira Saúde Materno Infantil. vol.4 nº 1 Recife jan./
Mar. 2004.
OTTEN, J. J.; HELLWIG, J. P.; MEYERS, L. D. Dietary Reference
Intakes: the essential guide to nutrients requirements. Instituteof
Medicine: 2006.
VITOLO, M. R. Nutrição: da gestação ao envelhecimento.
Rio de Janeiro: Ed. Rubio, 2008.
UNICEF. A Convenção sobre os diretos da criança. UnicefBrasil, p. 17. 54p., 1990.
MELLO, ED. O que significa a avaliação do estado nutricional.
Jornal de Pediatria. Vol. 78, Nº5, 2002.
ACCIOLY, E., SAUNDERS, C., LACERDA, E.M.A. Nutrição em
obstetrícia e pediatria. 2ª edição, Cultura médica: Guanabara
Koogan, Rio de Janeiro, 2009.
BRASIL. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio – Relatório
Nacional de Acompanhamento – Brasília: Ipea, 2010.
BRASIL. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional – CONSEA. Princípios e Diretrizes de uma Política
de Segurança Alimentar e Nutricional. Textos de Referência da
II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
Brasília: 2004. 80p.
PERIN, S. P. A visita domiciliar como instrumento de apreensão
da realidade social. In: Encontro Nacional do Serviço Social no
Ministério Público. 2. 2008. Brasília. Relatório final... Brasília:
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT),
2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Orientações para a coleta
e análise de dados antropométricosem serviços de saúde
: Norma Técnica do Sistema deVigilância Alimentar e
Nutricional – SISVAN .Brasília, 2011.
MATALOUN, M. M. G. B. et. al.Repercussões neonatais do
uso de leite materno com aditivos e fórmula para pré-termo em
recém-nascidosde muito baixo peso ao nascer. Pediatria (São
Paulo) 2004; 26(4):247-56.
GONZALEZ,
J.
C.
M.;
CULEBRAS-FERNANDEZ,
J. M.; MATEOS A. G. L. Recommendations for
thenutritionalassessmentofcriticallyillpatients.
Rev
Med
Chile. 2006;134(8):1049-56. Spanish. In: MAICÁ, I. A. O.;
SCHWEIGERT, D. Avaliação nutricional em pacientes graves.
Rev Bras Ter Intensiva. 2008; 20(3):286-295.
EISENSTEIN, E. et. al. Nutrição na adolescência. Jornal de
Pediatria. Vol. 76, Supl.3, 2000.
JACOBSON, M. S., EISENSTEIN, E.; COELHO, S. C.
Aspectos nutricionais naadolescência.Adolesc. Latinoam.,
jul./set. 1998, vol.1, no.2, p.75-83. ISSN 1414-7130.
ARAÚJO, E. M.; MENEZES, H. C. Formulações com alimentos
convencionais para nutrição enteral ou oral. Ciênc.Tecnol.
Aliment., Campinas, 26(3): 533-538, jul.-set. 2006.

26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14

Ano XIX - Nº 934

FALKNER, F.; TANNER, J. M. Human growth. New York: Plenum
Press; 1978. p.634-45. In: SIGULEM, D. M.; DEVINCENZI, M.
U.; LESSA, A. C. Diagnóstico do estado nutricional da criança
e do adolescente. J Pediatr, v. 76, n. Supl 3, p. 275-84, 2000.

Boletim Oficial do Município - 23

ANEXO I

CAMPOS, M.T.F. de S.; MONTEIRO, J.B.R.; ORNELAS, A.P.R.
de C. Fatores que afetam o consumo alimentar e a nutrição do
idoso. Revista de Nutrição. Campinas, set./dez., 2000.
CONTIERO, A. P. et. al. Idoso com hipertensão arterial:
dificuldades de acompanhamento na Estratégia Saúde da
Família. Revista Gaúcha de Enfermagem, 2009, 30, 1: 62-70.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de Atenção Básica. (2006b), Hipertensão
arterial sistêmica para o Sistema Único de Saúde. Cadernos
de Atenção Básica, nº15. Série A. Normas e Manuais Técnicos.
Brasília, Ministério da Saúde.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde.
Departamento de
Atenção Básica. Diabetes Mellitus. Cadernos de Atenção
Básica, nº 16. Série A. Normas e ManuaisTécnicos. Brasília,
2006c.
UNICEF.Celebrating the Innocenti Declaration on the Rotection,
promotion and support of breastfeeding: Past Achievements,
Present Challenges and the Way Forward for Infant and Young
Child Feeding.Florence, Itália. Novembro, 2005.
BRASIL. Portaria nº 1.920, de 5 setembro de 2013. Institui a
Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno
e AlimentaçãoComplementar Saudável no Sistema Único de
Saúde (SUS) -Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil.
BRASIL. Portaria nº 2.051, de 8 de novembro de 2001. Estabelece
novos critérios da Norma Brasileira de Comercialização de:
alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos,
chupetas e mamadeiras (NBCAL).
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à
Saúde. Departamento de Atenção Básica. Matriz de ações de
alimentação e nutrição na atenção básica à saúde. Brasília:
Ministério da Saúde, 2008.
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atençãoà Saúde.
Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de
Alimentação eNutrição. Brasília : Ministério da Saúde, 2012.
BRASIL. Lei 11.346, de 15 de setembro de 2006. Cria o Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN com
vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada
e dá outras providências.
BRASIL. Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre
as condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.
BRASIL. Portaria nº 2.029, de 24 de agosto de 2011. Institui
a Atenção Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
SILVA, S. M. C. S.; MURA, J. D. P.Tratado de alimentação,

ANEXO II

26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14

Ano XIX - Nº 934

ANEXO III e IV

Boletim Oficial do Município - 24

26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14

Ano XIX - Nº 934

ANEXO V

Boletim Oficial do Município - 25

26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14

Ano XIX - Nº 934

ANEXO VI

Boletim Oficial do Município - 26

26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14

Ano XIX - Nº 934

ANEXO VII

Boletim Oficial do Município - 27

deverá comunicar ao Departamento de Medicamentos Excepcionais
da Secretaria Municipal de Saúde.
5. Caso a dieta não seja retirada no Departamento de Medicamentos
Excepcionais em 15 dias a partir da data de entrega, a dieta será
recolhida e remanejada para outros pacientes.
6. A não retirada do benefício por dois meses consecutivos, sem
justificativa, resultará no cancelamento do fornecimento do produto.
7. Caso ocorra atraso por parte da Secretaria de Saúde em fornecer o
benefício, o responsável será avisado via telefone pelo Departamento
de Medicamentos Excepcionais.
8. O fornecimento de dietas ou leites especiais deverá ser mediante
a renovação trimestral da prescrição, a não renovação acarretará no
cancelamento do processo.
9. O paciente ou responsável está consciente de que não poderá,
sob hipótese alguma, comercializar ou doar produtos recebidos pela
Secretaria de Saúde de Guarapuava, e que estes são exclusivos para
uso em domicílio.
10. Estou ciente de que o benefício não é vitalício, tendo, portanto,
data de início e fim para sua entrega.
11. A liberação integral ou parcial da fórmula solicitada depende da
avaliação nutricional, social e jurídica.
De acordo,
Assinatura: _____________________________________________
		
Usuário ou responsável pelo usuário
Guarapuava, ____ de _____________ de _____
LICITAÇÕES

ANEXO VIII
TERMO DE CONSENTIMENTO E COMPROMISSO
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS ESPECIAIS
Eu,_________________________________________,
responsável pelo paciente __________________________,
abri o processo nº ____________ solicitando a fórmula
especial ________________________, li e concordo com os
termos abaixo citados.
1. A entrega da dieta/fórmula especial ocorre entre os dias 15 e 20
de cada mês no Departamento de Medicamentos Excepcionais na
Secretaria Municipal de Saúde, onde inicialmente foi solicitada
abertura de processo.
2. O Departamento de Medicamentos Excepcionais entrará em contato
logo após o recebimento das dietas, para que família possa fazer a
retirada. Caso não receba ligação da Unidade, a família deverá ir ao
Departamento de Medicamentos Excepcionais para obter maiores
informações.
3. Os produtos recebidos pela Secretaria Municipal de Saúde
correspondem a especificações técnicas, desta forma, durante o
tratamento de terapia nutricional a família poderá receber produtos
com nomes comerciais diferentes, porém o paciente terá a garantia
da similaridade do produto com o prescrito para a patologia de base
apresentada (Lei nº 8666/1993).
4. Quando houver necessidade de internamento hospitalar ou ausência
do paciente no município por período prolongado, o responsável

AVISO
PREGÃO N º 285/2014 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 285/2014 - PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de reforma, com fornecimento de
material e mão de obra no Ginásio do Xarquinho. Recurso
Livre. Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço – Global, através da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Das 08h45min até as
09h00min do dia 01/09/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às
09h10min do dia 01/09/2014.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Elizane Zelinski
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
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licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 30 de julho de 2014 (a) ETHEL
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e
Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 286/2014 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Departamento
de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 286/2014 - PRESENCIAL
OBJETO: Contratação de empresa para a organização de
shows, eventos e festas, para o 8º Festival de Dança da
Melhor Idade, que acontecerá nos dias 12 e 13 de setembro de
2014. Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo.
Recurso: Livres.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Das 08h45min até às
08h59min do dia 19/08/2014.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES:.Às
09h00min do dia 19/08/2014.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Elizane Zelinski.
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos
pelo site: <www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de
licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
DATA DE ASSINATURA: 31 de julho de 2014 - ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente de Licitações e Contratos.
PREGÃO N º 5/2014 – PRESENCIAL FUNREBOM
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a ata de julgamento e resultado emitida pelo
Pregoeiro Oficial do Município, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob
nº1899/2014, DECLARA FRUSTRADO o certame que tinha
como objeto aquisição de veículo para o Corpo de Bombeiros.
DATA DE ASSINATURA: 29 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N º 116/2014
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a ata de julgamento e resultado emitida pelo
Pregoeiro Oficial do Município, e ainda, considerando o Parecer
Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob
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nº1560/2014, DECLARA FRUSTRADO o certame que tinha
como objeto aquisição de recarga de extintores.
DATA DE ASSINATURA: 29 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
Pregão Presencial Nº 12/2014 - FUNREBOM
PROCESSO Nº. 471/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1882/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:
EMPRESA

LOTES

VALOR

ICTUS COMER.DE PROT.ODONT-HOSP,LTDA

2

R$ 702,00

MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

1

R$ 4.528,00

DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
Pregão Eletrônico Nº 118/2014
PROCESSO Nº. 301/2014
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a ata de resultado e julgamento do objeto emitida
pelo Pregoeiro Oficial do Município, e ainda, considerando o
Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município
sob nº1702/2014, DECLARA FRUSTRADO o presente certame
que tinha como objeto a contratação de empresa especializada
na instalação e manutenção corretiva e preventiva de
equipamentos e mobiliários odontológicos utilizados nas 45
unidades de saúde
DATA DE ASSINATURA: 11 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
Pregão Eletrônico (SRP) Nº 120/2014
PROCESSO Nº. 307/2014
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a ata de resultado e julgamento do objeto emitida
pelo Pregoeiro Oficial do Município, e ainda, considerando o
Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município
sob nº1875/2014, DECLARA FRUSTRADO o presente certame
que tinha como objeto aquisição de material de limpeza.
DATA DE ASSINATURA: 18 de julho de 2014 (a) ETHEL
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e
Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 163/2014
PROCESSO Nº. 387/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3504/2013 de 10 de dezembro de 2013,
com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando o resultado de julgamento emitido pela Pregoeira
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Oficial do Município e parecer jurídico emitido pela Procuradoria
Geral do Município sob nº 1452/2014, DECLARA FRUSTRADO
o presente certame que tinha por objeto a contratação de
serviços de telefonia e telecomunicações.
DATA DE ASSINATURA: 16 de junho de 2014 (a) ETHEL
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Interina de
Licitações e Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2014
PROCESSO Nº. 404/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1843/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:
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EMPRESAS

LOTES

VALOR

J. R. EHLKE & CIA LTDA.

3

R$ 3.060,00

SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME

1e2

R$ 2.654,35

DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 197/2014
PROCESSO Nº. 441/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1890/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:
EMPRESA

LOTE

VALOR TOTAL

COMERCIAL TOLOTTI LTDA - ME

06

R$ 5.099,60

ICTUS COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO
HOSPITALARES LTDA

07

R$ 254,00

LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

VALOR TOTAL

COLOMBI – MOVEIS E INFORMATICA LTDA
ME – EPP

11;12;13;14;28;30;

R$ 3.551,00

LICITACOM LTDA

05

R$ 3.826,00

LUIZ FERNANDO CUNHA GRANIER – ME

03;04;05;06;19;

R$ 2.105,46

02, 03 e 04

R$ 27.069,00

MOLIANI CHEMIN E CIA LTDA

01; 02; 07; 08; 09; 10; 15; 16;
18; 20; 21; 22; 23; 24; 25;
27; 29; 31

MENEGAZZO COMERCIO DE PRODUTOS PARA
LABORATÓRIO LTDA

R$ 3.851,64

T NAVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PREGÕES
ELETRONICOS

01

R$ 1.862,99

Os lotes 17 e 26 foram considerados desertos.
DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 183/2014
PROCESSO Nº. 410/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1889/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:
EMPRESA

LOTE

VALOR TOTAL

FENIX EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA
LTDA - ME

02 e 03

R$ 3.122,97

LAPSYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
LTDA - ME

01

R$ 8.927,04

DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
Pregão Nº 195/2014
PROCESSO Nº. 439/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1917/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:

DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 201/2014
PROCESSO Nº. 446/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico
emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 201/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes 1 e 2 adjudicados para a empresa EDER
CARLOS DOS SANTOS BATISTA, no valor total de R$ 4.018,25
(quatro mil, dezoito reais e vinte e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL
ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e
Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO N º 202/2014
Processo nº 450/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº1848/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicado para a empresa Mercafios Indústria
e Comércio de Armarinhos Ltda Me, no valor total de R$
26.394,54 (vinte e seis mil, trezentos e noventa e quatro reais
e cinqüenta e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
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CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 206/2014
PROCESSO Nº. 458/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº1850/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes 1 ao 6 adjudicados para a empresa MOLIANI
CHEMIN E CIA LTDA, no valor total de R$ 3.585,00 (três mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais).
DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 210/2014
Processo nº 469/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1871/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes 01 e 02 adjudicados para a empresa SOL
EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA, no valor total de
R$ 17.208,00 (dezessete mil, duzentos e oito reais).
DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 211/2014
PROCESSO Nº. 470/2014
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de
Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com
base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial
do Município, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido
pela Procuradoria Geral do Município sob nº 1898/2014,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lotes adjudicados para as seguintes empresas:
EMPRESA

LOTE

VALOR TOTAL

COMASBRA MATERIAS CONSTRUÇÃO

01

R$ 3.150,00

COMERCIAL MENEGON LTDA

02

R$ 1.430,00

MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO

03

R$ 3.285,60

DESERTOS

04;05

DESERTO

DATA DE ASSINATURA: 23 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 283/2013 - ELETRÔNICO
OBJETO: O presente Edital de Pregão tem por objeto aquisição
de equipamentos instrumentais odontológicos, mobiliários em
geral, equipamento eletrônico e serviços de gráfica. Recurso
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Livre. Secretária Municipal de Assistência Social e Secretaria
Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 283/2013.
CONTRATADA: DAL MASO E DAL MASO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 29.509,50 (Vinte e nove mil quinhentos e
nove reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTRATO Nº: 284/2013.
CONTRATADA: GEFERSON JUNIOR WOGNEI - ME
VALOR TOTAL: R$ 24.243,00 (Vinte e quatro mil duzentos e
quarenta e três reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses;
CONTRATO Nº: 285/2013.
CONTRATADA: GMS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 3.456,00 (três mil quatrocentos e cinquenta
e seis reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
CONTRATO N.º 286/2013
CONTRATADA: JAIRO ANTONIO ZANATTA – EPP
VALOR TOTAL R$ 5.857,89 (Cinco mil oitocentos e cinquenta
e sete reais e oitenta e nove centavos).
VIGÊNCIA 12 (doze) meses.
CONTRATO N.º 287/2013
CONTRATADA: K.S. MAX INFORMATICA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 10.055,20 (dez mil cinquenta e cinco reais
e vinte centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CONTATO N.º 288/2013
CONTRATADA: M. H. PERELLES – ME.
VALOR TOTAL: R$ 20.576,44 (Vinte mil quinhentos e setenta
e seis reais e quarenta e quatro centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
CONTRATO N.º 290/2014
CONTRATADA: T. NAVA SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM
PREGÕES ELETRONICOS LTDA.
VALOR TOTAL R$ 181,96 (Cento e oitenta e um reais e
noventa e seis centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTORES DOS CONTRATOS: Srª. Rosa Aparecida Daniel
Ramos, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Srª,
Kelli Cristina Tramontina Edling, da Secretaria Municipal de
Saúde, aos quais caberá à fiscalização do fiel cumprimento dos
termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal
n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 04/06/2014. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 187/2014 - ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de Veículo tipo ônibus rodoviário.
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: Livres
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 291/2014
CONTRATADA: COMIL ONIBUS S/A.
VALOR TOTAL: R$ 364.000,00 (Trezentos e sessenta e quatro
mil reais)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
GESTOR DO CONTRATO: ARILDO FERREIRA – Secretaria
Municipal de Saúde, a quem caberá a fiscalização do fiel
cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo
67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA - 07/07/2014. Ethel Alita Camargo de
Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 106/2014 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresas para aquisição de gêneros
alimentícios (Merenda Escolar). Secretaria de Educação e
Cultura
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
ATA Nº: 151/2014.
CONTRATADA:
AGL
COMÉRCIO
DE
GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 1.505.270,00 (Um milhão quinhentos e
cinco mil duzentos e setenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ATA N.º 152/2014
CONTRATADA: ALIMENTAR DISTRIBUIDORA LTDA – ME
VALOR TOTAL: R$ 1.700.480,00 (Um milhão setecentos mil
quatrocentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
ATA N.º 153/2014
CONTRATADA: ATM ALIMENTOS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 399.860,00 (Trezentos e sessenta e nove
mil oitocentos e sessenta reais)
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
ATA N.º 154/2014
CONTRADA: CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE
ALIMENTOSLTDA
VALOR TOTAL: R$ 150.490,00 (Cento e cinquenta mil
quatrocentos e noventa reais)
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
ATA N.º 155/2014
CONTRATADA: COMERCIAL TOLOTTI LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 149.035,00 (Cento e quarenta e nove mil
e trinta e cinco reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ATA N.º 156/2014
CONTRATADA: EDEOILSO VENDRUSCOLO COMERCIAL
ME
VALOR TOTAL: R$ 143.615,00
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DAS ATAS: LAURA MARIA IATSKIU VASCINCELOS,
a quem caberá à fiscalização do fiel cumprimento dos termos
acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2014. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 128/2014 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar.
Recursos Livres e Vinculados.
Secretária Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
ATA Nº: 96/2014
CONTRATADA: ICTUS – COMÉRCIO DE PRODUTOS
ODONTO HOSPITALRES LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 257.937,40 (Duzentos e cinquenta e sete
mil novecentos e trinta e sete reais e quarenta centos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
ATA Nº: 97/2014.
CONTRATADA: MARILDA MULLER DA SILVA E CIA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 148.296,09 (Cento e quarenta e oito mil
duzentos e noventa e seis reais e nove centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
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ATA N.º: 98/2014.
CONTRATADA: MARIA HELENA VERENKA LOURES LTDA
VALOR TOTAL: R$ 42.977,33 (Quarenta e dois mil novecentos
e setenta e sete reais e trinta e três centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
ATA N.º: 99/2014
CONTRATADA:
NARKA
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTOS LTDA
VALOR TOTAL: R$ 279.359,50 (Duzentos e setenta e nove mil
trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
ATA Nº: 100/2014
CONTRATADA: PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 5.102,10 (Cinco mil cento e dois reais e
dez centavos)
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
ATA N.º: 102/2014
CONTRATADA:
ALTERMED
MATERIAL
MEDICO
HOSPITALAR LTDA
VALOR TOTAL: R$ 12.329,80 (Doze mil trezentos e vinte e
nove reais e oitenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 MÊSES
GESTORA DAS ATAS: Sra. Helena de Camargo Ramos Secretaria Municipal de Saúde, a quem caberá à fiscalização
do fiel cumprimento dos teros acordados, conforme o artigo 67
da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2014 (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATAS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 132/2014 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
alimentação (jantar). Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, Secretaria Municipal de Assistência Social. Recursos:
Livres, 25% Demais Impostos Vinculados à Educação e Bloco
de Financiamento da Proteção Social.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
ATA Nº: 157/2014.
CONTRATADA: DULCEMAR KIRIAN - ME.
VALOR TOTAL: R$ 116.830,00 (cento e dezesseis mil e
oitocentos e trinta reais).
ATA Nº: 158/2014.
CONTRATADA: TOTYS RESTAURANTE E LANCHONETE
LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 3.085,00 (três mil e oitenta e cinco reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTORES DA ATA: Sra. MARIA LUCIA MENDES DOS
SANTOS, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Sra.
MARCIA BARBOSA, da Secretaria Municipal de Assistência
Social, a quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos
termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 18/07/2014. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 136/2014
OBJETO: Aquisição de peças para compressor de ar. Recurso
Vinculado. Secretária Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 358/2014
CONTRATADA: J V P M – COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
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EQUIPAMENTOS LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 5.221,57 (Cinco mil duzentos e vinte e um
reais e cinquenta e sete centavos).
VIGÊNCIA: 60(Sessenta) dias.
GESTOR DO CONTRATO: Renata Cristina Brito Araújo, a
quem caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos
acordados, conforme dispõe o artigo 67 da Lei Federal n.º
8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 13 de Junho de 2014. (a) Ethel Alita
Camargo de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 187/2014 - ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de Veículo tipo ônibus rodoviário.
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: Livres
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 291/2014
CONTRATADA: COMIL ONIBUS S/A.
VALOR TOTAL: R$ 364.000,00 (Trezentos e sessenta e quatro
mil reais)
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias.
GESTOR DO CONTRATO: ARILDO FERREIRA – Secretaria
Municipal de Saúde, a quem caberá a fiscalização do fiel
cumprimento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo
67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA - 07/07/2014. Ethel Alita Camargo de
Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 191/2014 – SISTEMA DE
REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de
mangueiras. Recurso Livre. Secretaria Municipal de Obras e
Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
ATA Nº: 165/2014.
CONTRATADA: RAQUEL WILKE & CIA LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 10.241,40 (Dez mil duzentos e quarenta e
um reais e quarenta centavos)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: LEONARDO JOSÉ VALENGA, a quem
caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos
acordados, conforme o artigo 67 da lei Federal n.º 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 15/07/2014. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL N.º 194/2014
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
confecção e instalação de 1 (um0 toldo em lona betitoldo,
modelo painel, medindo 6,00 x 5,00 totalizando 30 M2, na cor
cinza. Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Recurso:
25% Demais Impostos Vinculados à Educação.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 352/2014
CONTRATADA: LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA LUMINOSOS
- ME
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos reais).
VIGÊNCIA: 60(Sessenta) dias.
GESTOR DO CONTRATO: Vilmar Pulga, a quem caberá
a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados,
conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93
DATA DA ASSINATURA: 04 de Julho de 2014. (a) Ethel Alita
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Camargo de Oliveira – Gerente de Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 48/2014
A Gerente Interina de Licitações e Contratos no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal
de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 3970/2014, e com
base no Art. 25, caput II, c/c art. 13, inciso IV da Lei 8.666/93 e
alterações posteriores, bem como no parecer da Procuradoria
do Município, RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA - Gerente Interina de Licitações e
Contratos.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º
048/2014
OBJETO: Inscrições em curso para capacitação técnica de
funcionários. Capacitação em Gestação de Pública, noções
gerais sobre contrato direto- dispensa e inexigibilidade de
licitação. Procuradoria Geral do Município. Recursos Ordinários
Livres.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL.
SCHNEIDER
TREINAMENTOS
E
CONTRATADA:
CAPACITAÇÃO PROFISSONAL EM GESTÃO
VALOR TOTAL: R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais
).
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, I e artigo 26 da Lei 8.666/93
e alterações.
RATIFICAÇÃO: 22/07/2013. (a) ETHEL ALITA CAMARGO DE
OLIVEIRA - Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
062/2011
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2010
OBJETO: contratação de empresa para manutenção e
conservação das geladeiras, freezers e equipamentos de
enfermagem nas unidades de saúde, pelo período de 12(doze)
meses. Recursos: PSF – Programa Saúde da Família.
Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 062/2011.
CONTRATADA: JVPM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA ME
REPRESENTANTE: AMANDA JANAINA PEDROSO PEREIRA
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência
constante na Cláusula Segunda do Contrato 062/2011,
decorrente do Pregão Eletrônico nº 224/2010, que tem por
objeto contratação de empresa para manutenção e conservação
das geladeiras, freezers e equipamentos de enfermagem
nas unidades de saúde, Recursos: PSF – Programa Saúde
da Família, Secretaria Municipal de Saúde, sendo o serviço
prestado até a data de 30 de Setembro de 2014, com fulcro no
artigo 57, inciso II, § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem
qualquer alteração.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2014. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO N.º 132/2011 - PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa especializada em
manutenção elétrica e hidráulica nas unidades de saúde.
Recursos: PAB – Programa Atenção Básica. Secretaria
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Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 289/2011.
CONTRATADA: SPA SERVIÇOS VIP DE LIMPEZA LTDA
REPRESENTANTE: DEUPLINIO CIPRIANO DE ANDRADE
JUNIOR
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência
constante na Cláusula Segunda do Contrato 289/2011,
decorrente do Pregão Presencial nº 132/2011, que tem por
objeto contratação de empresa especializada em manutenção
elétrica e hidráulica nas unidades de saúde. Recursos: PAB
– Programa Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde,
sendo o serviço prestado até a data de 30 de Junho de 2015,
com fulcro no artigo 57, inciso II, § 1º, da Lei Federal n.°
8666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem
qualquer alteração.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2014. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
309/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº 190/2011
OBJETO: Contratação de empresa especializada na
manutenção de rede de iluminação pública. Recursos:
Ordinários (Livres) Exercício. Secretaria Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 309/2011.
CONTRATADA: H. SCHULZE & CIA. LTDA ME
REPRESENTANTE: HANS SCHULZE
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CLÁUSULA PRIMEIRA – O prazo de vigência, descrito
na cláusula primeira do 5º. Termo aditivo ao Contrato n.
309/2011, referente Pregão Presencial n. 190/2011, que
tem por objeto Contratação de empresa especializada na
manutenção de rede de iluminação pública, será prorrogado
até 30/06/2015, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei
Federal n.° 8666/93 e parecer jurídico n. 1659/2014 da
Procuradoria Geral do Município.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem
qualquer alteração.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2014. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
151/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 312/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado na Rua Vicente Machado,
n.º 457, Trianon, Município de Guarapuava, que se destina
ao funcionamento dos Cursos de Panificação e Confeitaria
às famílias usuárias do Sistema Único de Assistência Social
– SUAS. Recurso: Livres Exercício. Secretaria Municipal de
Assistência Social.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: CELSO ROBERTO DE SOUZA tendo seu
imóvel administrado por REGGIO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
PRAZO: 12 (doze) meses
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência
constante na Cláusula Segunda do Contrato 151/2013,
decorrente da Dispensa de Licitação nº 312/2014, que tem por
objeto Locação de imóvel situado na Rua Vicente Machado, n°
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457 – Trianon, Guarapuava, que se destina ao funcionamento
dos Cursos de Panificação e Confeitaria às famílias usuárias
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS. Recurso
Livre, por mais 12 (doze) meses sendo o serviço prestado até
a data de 30 de Abril de 2015, com fulcro no artigo 57, inciso
II, da Lei Federal n.° 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor contratual descrito na
Cláusula Terceira será reajustado, conforme previsão
contratual, e com base no índice oficial (IGP-M), no percentual
de 7.31% (sete virgula trinta e um por cento), passando a ser
pago mensalmente o valor de R$ 1.224,40 (um mil duzentos e
vinte e quatro reais e quarenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 30/05/2014 (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
198/2013
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 390/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado à Rodovia BR 277, KM
329, Localidade Rio das Pedras no Município de Guarapuava,
para abrigar o funcionamento da Unidade Saúde Rio das
Pedras.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: JOSNEI RODRIGUES PEREIRA tendo seu
imóvel administrado por JOÃO DARIO CÓRDOVA.
PRAZO: 12 (doze) meses
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência
constante na Cláusula Segunda do Contrato 198/2013,
decorrente da Dispensa de Licitação nº 390/2013, que tem
por objeto “Locação de imóvel situado na situado à Rodovia
BR 277, KM 329, Localidade Rio das Pedras, no Município de
Guarapuava/PR, para abrigar o funcionamento da Unidade de
Saúde Rio das Pedras. Recurso: Programa de Atenção Básica.
Secretaria Municipal de Saúde”, por mais 12 (doze) meses, até
a data de 29/05/2015, com fulcro no artigo 57, inciso II, § 1º, da
Lei Federal n.° 8666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - O valor contratual descrito na Cláusula
Terceira será reajustado, conforme previsão contratual, e
com base no índice oficial (IGP-M), no percentual de 7,98%
(sete virgula noventa e oito por cento), passando a ser pago
mensalmente o valor de R$ 1.900,44 (um mil e novecentos
reais e quarenta e quatro centavos).
DATA DE ASSINATURA: 30/05/2014 (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO N.º 151/2011 - PRESENCIAL
OBJETO: contratação de empresa especializada na locação
de caminhões e coletores de lixo. Recursos: Ordinários (Livres)
Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Urbanos.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 310/2011.
CONTRATADA: J. C. CHAGAS – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS
E CAMINHÕES - EPP
REPRESENTANTE: JOSÉ CARLOS CHAGAS
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de
vigência constante na Cláusula Sétima do Contrato 310/2011,
decorrente do Pregão Presencial nº 151/2011, por tem por
objeto a contratação de empresa especializada na locação de
caminhões e coletores de lixo. Recursos: Ordinários (Livres)
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Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Urbanos, por mais 12 (doze) meses, sendo o serviço prestado
até a data de 30 de Junho de 2015, com fulcro no artigo 57,
inciso II, § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2014. (a) Ethel Alita Camargo
de Oliveira – Gerente Interina de Licitações e Contratos.
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 116/2013
OBJETO: Contratação de posto para fornecimento de
combustível, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas,
localizado dentro do perímetro urbano.
CONTRATO N.º 269/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA;
CONTRATADA: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLUS LTDA.
REPRESENTADA: JOSÉ ANGELO ZANONA
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a Cláusula Segunda
do Contrato, será aditado em 25% (vinte e cinco por cento),
com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1º da Lei
Federal n.º 8.666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 22 de maio de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA – Gerente Interina de Licitações e
Contratos.
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 116/2013
OBJETO: Contratação de posto para fornecimento de
combustível, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas,
localizado dentro do perímetro urbano.
CONTRATO N.º 269/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA;
CONTRATADA: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLUS LTDA.
REPRESENTADA: JOSÉ ANGELO ZANONA
MOTIVO: 1) Será concedido o Reequilíbrio Econômicofinanceiro ao Contrato, com fulcro no artigo 65, inciso II,
alínea “d” da Lei Federal n.º 8.666/93 conforme segue:
LTE

UNID.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

V. UNIT.

V. ATUALIZADO

1

L

Gasolina comum

2,83

2,98

2

L

Óleo diesel comum

2,25

2,45

As demais cláusulas contratuais permanecem sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 27 de junho de 2014 (a) ETHEL ALITA
CAMARGO DE OLIVEIRA – Gerente Interina de Licitações e
Contratos.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGAO PRESENCIAL N.° 116/2013
OBJETO: Contratação de posto para fornecimento de
combustível, com atendimento 24 (vinte e quatro) horas,
localizado dentro do perímetro urbano.
CONTRATO N.º 269/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA;
CONTRATADA: POSTO DE COMBUSTIVEIS PLUS LTDA.
REPRESENTADA: JOSÉ ANGELO ZANONA
MOTIVO: 1) Fica prorrogado o prazo de vigência constante na
Cláusula Sexta do Contrato, por mais 90 (noventa) dias, sendo
o serviço prestado até a data de 16 de Outubro de 2014, com
fulcro no artigo 57, inciso II, § 1º, da Lei Federal n.° 8666/93.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem alteração.
DATA DE ASSINATURA: 16 de julho de 2014 (a) ETHEL ALITA
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CAMARGO DE OLIVEIRA – Gerente de Licitações e Contratos.
CONSELHO
RESOLUÇÃO nº 001-CMDI, DE 24 DE JULHO DE 2014
Regulamenta os Critérios para Registro e Renovação de
Registro das Entidades sem fins lucrativos e com fins lucrativos
no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso.
Considerando o Estatuto do Idoso, especificamente os artigos
47, 48, 49 e 50 que definem sobre as inscrições dos programas
de atendimento das Entidades Governamentais e NãoGovernamentais junto ao Conselho;
Considerando as deliberações da primeira reunião da Comissão
de Análise de Documentos do CMDI, realizada no dia 22 de
maio de 2014;
Considerando os Art. 2º e 3º da Lei nº 1359/2004, de 02 de
Julho de 2004;
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, em reunião
ordinária realizada no dia 02/06/2014, bem como no uso de
suas atribuições legais de acordo com a Lei Municipal n°
1359/2004, de 02 de Julho de 2004,
RESOLVE
Art. 1º - Aprovar a “Regulamentação dos Critérios para a
concessão de Registro e Renovação de Registro das Entidades
sem fins lucrativos e com fins lucrativos, no Conselho Municipal
dos Direitos do Idoso de Guarapuava-PR”;
Art. 2º - Os critérios ora regulamentados, bem como os demais
documentos estão dispostos nos anexos a presente Resolução;
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação, revogada as demais disposições em contrário.
Guarapuava,PR, 24 de julho de 2014.
Adriano Machado
Presidente do CMDI
ANEXO I DA RESOLUÇÃO nº 001-CMDI, DE 24 DE JULHO
DE 2014.
CRITÉRIOS PARA REGISTRO E RENOVAÇÃO DE REGISTRO
DAS ENTIDADES (COM E SEM FINS LUCRATIVOS) NO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA
IDOSA DE GUARAPUAVA-PR
1 – Poderão obter registro no Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa de Guarapuava-pr – CMDI as entidades, sem
fins lucrativos, que promovam ações no campo da política
de atendimento à Pessoa Idosa, conforme estabelecido no
artigo 47 do Estatuto do Idoso, que considera como linhas de
atendimento:
1.1 Políticas sociais básicas, previstas na Lei 8.842, de 04 de
janeiro de1994;
1.2 Políticas e programas de assistência social, em caráter
supletivo, para aqueles que necessitarem;
1.3 Serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas
de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e
opressão;
1.4 Serviços de identificação e localização de parentes
ou responsáveis por idosos abandonados em hospitais e
instituições de longa permanência;
1.5 Proteção jurídico-social por entidades de defesa de direitos
dos idosos;
1.6 Mobilização da opinião pública no sentido da participação
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dos diversos segmentos da sociedade no atendimento ao
idoso.
2 – Quanto às atividades:
Entidades que atuem com a prestação de serviços direcionada
à Pessoa Idosa, bem como entidades que atuam na defesa de
direito das pessoas idosas, nos termos da Política Nacional do
Idoso e Estatuto do Idoso e que atendam, no mínimo, uma das
áreas dispostas no Art. 3º da Lei nº 1359/2004;
3 - Somente será concedido o registro à Entidade que seja
Pessoa Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos
que esteja regularmente constituída e cujo ESTATUTO, em
suas disposições, estabeleça que:
3.1 Aplicam suas rendas, seus recursos e eventual resultado
operacional integralmente no território nacional, na manutenção
e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
3.2 Não distribuem resultados, dividendos, bonificações ou
parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma;
3.3 Não percebam os seus diretores, conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes, remuneração,
vantagens ou benefícios direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
3.4 Em caso de dissolução ou extinção, destinarem o eventual
patrimônio remanescente a entidades com atividades
congêneres.
4 - Somente será concedido o registro à Entidade que seja
Pessoa Jurídica de Direito Privado, com fins lucrativos que
esteja regularmente constituída e se caracterize como:
4.1 Instituição de Longa Permanência: instituição de caráter
residencial, destinada a domicílio coletivo de pessoas com
idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem suporte familiar,
em condição de liberdade, dignidade e cidadania.
4.2 – Entidades Não-Governamentais Privadas que atuam com
fins lucrativos: Pessoas jurídicas de direito privado, constituídas
na forma de Sociedades Civis.
5 - Quanto à documentação a ser apresentada para registro
e renovação de entidades (com e sem fins lucrativos) junto
ao CMDI:
5.1 Requerimento de registro (conforme anexo II desta
Resolução) com comprovante de endereço;
5.2 Cópia do Estatuto, onde esteja comprovado que os objetivos
estatutários estejam em conformidade com o Estatuto do Idoso
e que atendam, no mínimo, uma das áreas dispostas no Art. 3º
da Lei Municipal nº 1359/2004, devendo estar registrado em
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
5.3 Cópia da Ata da constituição da Entidade e/ou Organização
Não Governamental e da Ata de eleição dos membros da atual
diretoria, devidamente registrada em Cartório de Registro Civil
das Pessoas Jurídicas;
5.4 Relação nominal com dados de identificação (cópias do RG
e CPF anexas), dos membros da diretoria e dos funcionários;
5.5 Declaração de idoneidade dos dirigentes da Entidade;
5.6 Termo de responsabilidade do representante legal;
5.7 Certidão negativa de antecedentes criminais de todos os
funcionários da Entidade;
5.8 Documento de inscrição na Receita Federal - CNPJ
atualizado;
5.9 Comprovação de instalações físicas em condições
adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança,
mediante a apresentação de: 5.9.1 Alvará de Funcionamento –
emitido pela SMH – Secretaria Municipal de
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Habitação com laudo de vistoria do corpo de bombeiros;
5.9.2 Licença Sanitária – emitida pela Secretaria Municipal de
Saúde;
5.10 Matrícula no INSS e Certidão Negativa de Débitos
atualizada;
5.11 Certidão Negativa de Débitos do FGTS atualizada;
5.12 Cópia da lei de utilidade pública municipal das entidades
beneficentes e/ou filantrópicas;
5.13 Nos casos de Entidades e Organizações de Assistência
Social, apresentar o comprovante de Registro no Conselho
Municipal de Assistência Social – CMAS;
5.14 Nos casos de Entidades que prestam serviço na
modalidade de longa permanência para Pessoas Idosas, em
caráter assistencial e sem fins lucrativos, deverão apresentar
os seguintes documentos:
5.14.1 Cópia do contrato firmado para a prestação de serviços
referente ao acolhimento institucional da pessoa idosa,
conforme Resolução nº 12/2008, do CNDI;
5.14.2 Declaração de compatibilidade com o Artigo 35
do Estatuto do Idoso: listagem nominal, o valor individual
cobrado pela prestação de serviço, bem como o valor total do
benefício previdenciário ou assistencial de cada pessoa idosa,
especificando o percentual de contribuição desta no custeio da
Entidade;
5.15 Plano de Trabalho que deverá ser compatível com os
princípios do Estatuto do Idoso (conforme anexo III desta
Resolução);
5.16 Os Planos concernentes aos programas, projetos e
serviços da Política Nacional de Assistência deverão estar em
conformidade com a tipificação dos serviços socioassistenciais;
5.17 No caso de renovação do Registro no CMDI apresentar
o relatório de atividades, assinado pelo representante legal da
entidade em que se identifiquem, descrevam, quantifiquem e
qualifiquem as ações desenvolvidas no último exercício, até 30
de abril do ano subsequente;
5.18 Em caso de entidade com sede em outro município
a entidade deverá possuir uma unidade executora em
Guarapuava;
5.19 Em se tratando de FUNDAÇÃO privada ou pública, a
requerente deverá apresentar ainda, respectivamente:
5.19.1 Cópia da escritura de sua instituição, devidamente
registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas
ou lei instituidora;
5.19.2. Comprovante de aprovação dos estatutos, bem como
suas respectivas alterações, se houverem, pelo Ministério
Público.
Observação: em se tratando de renovação, a entidade deverá
apresentar a cópia do certificado de registro anterior.
6 - Quanto à renovação:
O prazo de vigência do certificado será de até dois anos,
devendo a Entidade solicitar a renovação, no mínimo, sessenta
dias antes do término da vigência, sendo que a entidade deve
apresentar todos os documentos exigidos no registro.
7 – Quanto às alterações na Entidade:
Toda alteração realizada na Entidade deverá ser encaminhada
ao CMDI para atualização do Certificado de Registro.
8 – Os fluxos de tramitação dos processos de registro
serão estabelecidos por uma Comissão definida pelos
Conselhos.
Observação: Somente serão protocoladas as solicitações que
atendam toda a documentação exigida, após a conferência
pela Secretaria Executiva dos Conselhos.
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Adriano Machado
Presidente do CMDI

ANEXO III DA RESOLUÇÃO Nº 001-CMDI, DE 24 DE JULHO
DE 2014.

ANEXO II DA RESOLUÇÃO Nº 001-CMDI, DE 24 DE JULHO
DE 2014.
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO

TIMBRE INSTITUCIONAL

ENTIDADE DE ATENDIMENTO À PESSOA IDOSA
COM ATUAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
____________________________________________
_________nº_________Bairro____________________
Município_________________________UF_____
CEP_____________
Te l . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ FA X _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ E mail____________________
Atividade

PLANO DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Nome da Mantenedora

CNPJ:

Nome Fantasia/Projeto

Endereço:

Cidade

UF

E-Mail

Site:

CEP:

DDD/Fone:

DDD/Fax:

Possui Registros em outros Conselhos? Citar
Possui Certificado de Utilidade Publica? Citar

1. Dados do Projeto (breve histórico, quantidade de idosos,
sexo, faixa etária atendida, atendimentos prestados).
2. Justificativa do Projeto.
3. Objetivo geral e objetivos específicos.
4. Cronograma - Atividades a serem desenvolvidas.
5. Processo de Avaliação (como a instituição acompanha o
desenvolvimento dos trabalhos).
6. Recursos Humanos (efetivos, voluntários e parceiros.
Preencher conforme modelo de tabela nas páginas seguintes).
7. Recursos Institucionais (parcerias, apoios. Preencher
conforme modelos de tabelas nas páginas seguintes).
8. Forma de Manutenção (fontes de recursos).
9. Plano de aplicação (conforme modelos nas páginas
seguintes)
10. Nome, assinatura do responsável legal, impresso em papel
timbrado da instituição e/ou carimbo.
6. RECURSOS HUMANOS
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO PROJETO
Vínculo*

Qtde

Função

Carga Horária

QUANTIDADE POR TURNO
Matutino

Vespertino

* 1 EFETIVOS, 2 VOLUNTÁRIOS, 3 PARCERIA,
4 ESTAGIÁRIOS

Noturno
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7. RECURSOS INSTITUCIONAIS
PARCEIROS

TIPO DE PARCERIA

9. PLANO DE APLICAÇÃO
9.1 DESCRIÇÃO POR RUBRICAS
DESCRIÇÃO

VALOR

DESPESAS DE CUSTEIO/CONSUMO

aprendiz;
Considerando que a Entidade atendeu 278 (duzentos e setenta
e oito) adolescentes de 14 a 18 anos, no mês de Maio de 2014;
Considerando os pareceres favoráveis das Comissões do
Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e de Visitas e
Análise de Documentos, ao envio ao CEDCA/PR do Projeto
apresentado pelo Instituto Educacional Dom Bosco.
RESOLVE
Art. 1º – Aprovar, conforme reunião extraordinária do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
COMDICA do dia 31 de julho de 2014, o “Projeto Adolescentes
iniciando no mundo do trabalho” e respectiva documentação
apresentada pela Entidade Instituto Educacional Dom Bosco,
para envio ao CEDCA/PR.
Parágrafo único – Planilha Detalhada dos valores aprovados:
NATUREZA

DESCRIÇÃO DOS ITENS

QTDE
ITENS

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

Equipamentos/ Material
Permanente

IMPRESORA BROTHER
MULTIFUNCIONAL dcp-8157dn
40ppm/rede/duplex/copia (já
com toner para 12.000 copias à
5% cobertura

1

R$ 2.890,00

R$ 2.890,00

TELA PROJEÇÃO RETRÁTIL
Dimensões (L x A) (metros):
2,10 x 1,50 Estojo com pintura
eletrostática anti-corrosiva com
proteção

3

R$ 580,00

R$ 1.740,00

TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL Tensionada Manual
Projetelas 4:3 150 Pol. Infinity
150RVT (+ info)

1

R$ 1.723,00

R$ 1.723,00

PROJETOR MULTIMIDIA 2800 Lumens

2

R$ 1.950,00

R$3.900,00

R$ 8.000,00

R$ 8.000,00

DESPESAS DE CAPITAL/MATERIAL PERMANENTE

TOTAL

-Bancada De Parede 13m X
0,90m; -Bancada De Centro
Dupla De 7m X 1,70m, Com
Instalação

9.2 ETAPA/FASE
Programa/Serviço

Data Início
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Data Fim

Valor Previsto

TOTAL

Investimento

CARRO POPULAR Gol Trend
line 1.0 Completo

1

R$ 33.990,00

R$ 33.990,00

Custeio

Pagamento de Pessoal Folha de pagamento 24 meses
(Salário, 13º Salário, Férias,
PIS, FGTS)

5

R$ 4.850,00 mês

R$ 140.843,76

TOTAL DO
FIA

9.3 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Mês/Ano Referência

Valor Repasse

R$ 193.086,76

Art. 2° - Emitir a Certidão de Inscrição do “Projeto
Adolescentes iniciando no mundo do trabalho”, com validade
até 31 de Dezembro de 2016.

xxx/2014

Art. 3° - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

xxx/2014
xxx/2014
xxx/2014
T O T A L previsto

R$ .......................................

RESOLUÇÃO Nº 006/2014
SÚMULA: Dispõe sobre aprovação e inscrição
do “Projeto Adolescentes iniciando no mundo do trabalho” e
respectiva documentação do Instituto Educacional Dom Bosco,
para envio ao CEDCA visando repasse de recursos.
Considerando as atribuições legais do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, estabelecidas
na Lei Municipal nº 1644/2007, Lei Federal nº 8.069/90-ECA;
Lei 12.594/2012, o Regimento Interno do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarapuava/PR
e o Plano Municipal da Política de Atendimento à Criança e ao
Adolescente do Município de Guarapuava;
Considerando a Resolução 065/2013, que estabelece a
transferência voluntária de recursos para o desenvolvimento
de Programa de Aprendizagem na condição de adolescente

Guarapuava, 31 de julho de 2014.
SILVIA MARIA CARVALHO

Presidente do COMDICA
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FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.18/2014
Processo: 18/2014
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação
de pessoa jurídica especializada em realização de exames
demissionais completos, para atender as necessidades da
Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância
– Fundação Proteger, e do Setor de Estacionamento
Regulamentado – ESTAR.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada: SESMT- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
SAÚDE E MEDICINA NO TRABALHO LTDA - EPP.
Valor: R$ 1.200,50 (Mil e duzentos reais e cinqüenta centavos).
Data da assinatura: 03 de julho 2014
Presidente: José Silton Justus
EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.19/2014
Processo: 19/2014
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação
de pessoa jurídica para aquisição de guarda-chuvas para
acolhidos das casas lares, projetos e Centro de Atendimento
à Família da Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – Fundação Proteger.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada: Safeddine Com.de Confecções Ltda.- ME.
Valor: R$ 499,50 (Quatrocentos e noventa e nove reais e
cinqüenta centavos).
Data da assinatura: 18 de julho de 2014
Presidente: José Silton Justus
EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.20/2014
Processo: 20/2014
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de
pessoa jurídica especializada no fornecimento de utensílios
domésticos que se faz necessário para atender as necessidades
das Unidades de Acolhimento da Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada: Safeddine Com.de Confecções Ltda.- ME.
Valor: R$ 2.033,10 (Dois mil, trinta e três reais e dez centavos).
Data da assinatura: 18 de julho de 2014
Presidente: José Silton Justus
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EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.21/2014
Processo: 21/2014
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de
pessoa jurídica especializada no fornecimento de artigos de
cama, mesa, banho, roupas íntimas e roupas de inverno, que se
faz necessário para atender as necessidades das Unidades de
Acolhimento da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância – Fundação Proteger.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada: Comércio de Confecções Dalfana Ltda.
Valor: R$ 7.855,36 (Sete mil, oitocentos e cinqüenta e cinco
reais e trinta e seis centavos).
Data da assinatura: 16 de julho de 2014
Presidente: José Silton Justus
EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.22/2014
Processo: 22/2014
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de
pessoa jurídica especializada no fornecimento de cartuchos
para impressão, que se faz necessário para atender as
necessidades da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância – Fundação Proteger.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada: Moliani, Chemin e Cia Ltda - ME
Valor: R$ 2.522,58 (Dois mil, quinhentos e vinte e dois reais e
cinqüenta e oito centavos).
Data da assinatura: 22 de julho de 2014
Presidente: José Silton Justus
EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.23/2014
Processo: 23/2014
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de
pessoa jurídica especializada no fornecimento de materiais
para a reforma a ser realizada nas Unidades de Acolhimento
da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância –
Fundação Proteger.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada:
CBD Materiais de Construção Ltda. - ME
Valor: R$ 8.555,20 (Oito mil, quinhentos e cinqüenta e cinco
reais e vinte centavos).
Data da assinatura: 18 de julho de 2014
Presidente: José Silton Justus
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EXTRATO DE CONTRATO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO
N.27/2014

Gabinete do Presidente da Fundação Proteger, em
27 de junho de 2014.

Processo: 27/2014
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de
pessoa jurídica especializada no fornecimento de lanches para
curso de capacitação para equipe multidisciplinar que atua
junto a Acolhimento Institucional da Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger.
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada: Dulcemar Kirian
Valor: R$ 650,00 (Seiscentos e cinquenta reais).
Data da assinatura: 29 de julho de 2014
Presidente: José Silton Justus

JOSÉ SILTON JUSTUS
Presidente da Fundação Proteger

EXTRATO DE CONTRATO DE PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO N.05/2014
Processo: 05/2014
Objeto: O presente contrato tem por objeto a contratação de
pessoa jurídica especializada em curso de capacitação para
equipe multidisciplinar que atua junto a Acolhimento Institucional,
que se faz necessário para atender as necessidades dos
acolhidos da Fundação de Proteção Especial da Juventude
e Infância – PROTEGER. Recursos Ordinários (Livres) –
Exercícios
Contratante: Fundação de Proteção Especial da Juventude e
Infância – PROTEGER
Contratada: Fund. De Apoio ao Desenvolvimento
da Universidade Estadual do Centro Oeste – FAU/UNICENTRO.
Valor: R$ 4.000,00 (Quatro mil reais).
Data da assinatura: 10 de julho de 2014
Presidente: José Silton Justus

PORTARIA Nº 05/2014
O Presidente da Fundação de Proteção da Juventude
e Infância – Fundação Proteger, no Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das suas
atribuições que lhe são conferidas pelo Art., 108 da
Lei Complementar Municipal nº. 01/91,
RESOLVE
Art. 1º – Conceder férias, por 24 dias, a partir de 01
de julho de 2014, à senhora: LEONOR MARTINS,
matrícula nº 1396, Agente de Serviços Gerais,
referente ao período de 2013/2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

PORTARIA Nº 11/2014
O Presidente da Fundação de Proteção
da Juventude e Infância – Fundação Proteger, no
Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo
Art., 108 da Lei Complementar Municipal nº. 01/91,
RESOLVE
Art. 1º – Conceder férias, por 30 dias, a partir de 02
de agosto de 2014, a senhora: ELISABETH REGINA
LIMBERGER FELSKI, matrícula nº 1386, Atendente
Social, referente ao período de 2013/2014.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente da Fundação Proteger, em
01 de agosto de 2014.
JOSÉ SILTON JUSTUS
Presidente da Fundação Proteger
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SURG
CONVOCAÇÃO
Pregão PRESENCIAL N.º 041/2014 - Licitação realizada
em 06/06/2014 – 13h30
Tendo em vista o parecer técnico sobre a NBR 8169,
solicitada no pregão presencial 041/2014 que tem por objeto
o Registro de preços para eventual aquisição de microesfera,
solvente e tinta para demarcação viária, a fim de atender as
necessidades de pintura em vias urbanas do município da
Guarapuava, convocamos as interessadas para participar da
continuação da sessão do ref. pregão no dia 04 de agosto de
2014 às 14h00, na seda da SURG. Guarapuava, 30 de JULHO
de 2014. SANDRO ALEX RUSSO VALERA - Pregoeiro Oficial
da SURG.
ERRATA
REF., AO RESULTADO DE JULGAMENTO E AO TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2014.
ITEM 11 DO RESULTADO DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO
E DA HOMOLOGAÇÃO:
ONDE SE LÊ:
ITEM

Quant

Unid

Descrição

Marca

V. Unit.

V. Total

11

11

Und

Cartucho novo 662 Preto

HP

R$ 45,00

R$ 135,00

LEIA SE:
ITEM 11 DO RESULTADO DE JULGAMENTO/ADJUDICAÇÃO
E NA HOMOLOGAÇÃO:
ITEM

Quant

Unid

Descrição

Marca

V. Unit.

V. Total

11

11

Und

Cartucho novo 662 Preto

HP

R$ 12,27

R$ 134,97

Guarapuava, 25 de julho de 2014. FERNANDO DAMIANI Diretor Administrativo da SURG
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO N.º 047/2014 – PRESENCIAL
CONTRATANTE: Cia. De Serviços de Urbanização de
Guarapuava
OBJETO: Registrar os preços para registro de preços para
execução de impressões com fornecimento dos equipamentos
(impressora e insumos, exceto o papel para impressão)
LICITANTE VENCEDORA: S.F DOS SANTOS EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA e 17.744.989/0001-40.
VALOR TOTAL: R$ 14.249,00
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: João Carlos Ribas.
ACESSO A ATA: http://surg.com.br/
DATA DA ASSINATURA: 16/07/2014. (a) Fernando Damiani
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL 039/2014 - Registro de Preços.
OBJETO: Contratação de pessoas jurídicas para prestação
de serviços incluindo operador dos seguintes equipamentos:
escavadeira hidráulica e caminhões caçamba.
CONTRATO: N.º 109/2014
PRAZO DE VIGENCIA: 6
meses.
CONTRATADA: A.S. TERRAPLANAGENS LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$623.200,00 (Seiscentos e vinte e três mil e
duzentos reais)
DATA DA ASSINATURA: 3 de julho de 2014.
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL 048/2014 - Registro de Preços.
OBJETO: Aquisição de emulsão asfáltica para tapa buracos,
pinturas de ligação de base e recapeamento de asfalto.
CONTRATO: N.º 116/2014
PRAZO DE VIGENCIA: 6
meses.
CONTRATADA: CASA DO ASFALTO DISTRIBUIDORA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ASFALTO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 317.250,00 (trezentos e dezessete mil,
duzentos e cinquenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 21 de julho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL 036/2014 - Registro de Preços.
OBJETO: Aquisição de meio fio de concreto, incluso mão de
obra para assentamento dos mesmos, objeto que resultou
cancelado do pregão presencial 025/2014.
CONTRATO: N.º 122/2014
PRAZO DE VIGENCIA: 6 meses.
CONTRATADA: ANA PAULA SANTOS CORDEIRO
CONSTRUÇÕES - ME.
VALOR TOTAL: R$ 59.100,00.
DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL 005/2014 - Registro de Preços.
OBJETO: Aquisição de flores de verão, sementes e insumos
para plantio nos canteiros e avenidas no Município de
Guarapuava.
CONTRATO: N.º 123/2014
PRAZO DE VIGENCIA: 6
meses.
CONTRATADA: GABRIELA ABT TRATZ ME.
VALOR TOTAL: R$ 209.725,00 (duzentos e nove mil,
setecentos e vinte cinco reais).
DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações
de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL 044/2014
OBJETO: Aquisição de diversos materiais de construção
e materiais de sinalização para o setor de obras e sinalização
da SURG, para o período de 12 (doze).
CONTRATO: N.º 124/2014
PRAZO DE VIGENCIA: 12
meses.
CONTRATADA: COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA EPP.
VALOR TOTAL: R$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil
reais
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações
de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL 044/2014 - Registro de Preços.
OBJETO: Aquisição de diversos materiais de construção e
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materiais de sinalização para o setor de obras e sinalização da
SURG, para o período de 12 (doze) meses.
CONTRATO: N.º 124/2014
PRAZO DE VIGENCIA: 12 meses.
CONTRATADA: COMERCIAL MENEGON LTDA - ME
VALOR TOTAL: R$ 392.000,00 (trezentos e noventa e dois mil
reais R$ 185.500,00 (cento e oitenta e cinco mil e quinhentos
reais).
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL 034/2014 - Registro de Preços.
OBJETO: Aquisição de massa asfáltica C.B.U.Q. (concreto
betuminoso usinado a quente) para uso em pavimento
e recapeamento de ruas e avenidas do município de
Guarapuava.
CONTRATO: N.º 127/2014
PRAZO DE VIGENCIA: 6
meses.
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA &
EMPREENDIMENTOS LTDA
VALOR TOTAL: R$1.075.000,00 (um milhão e setenta e cinco
mil reais).
DATA DA ASSINATURA: 23 de julho de 2014.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de
Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL 046/2014.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de
toner e cartuchos, pelo período de 06 meses, incluindo a
execução de serviços de limpeza e outros procedimentos de
manutenção nas impressoras de propriedade da SURG.
CONTRATO: N.º 129/2014
PRAZO DE VIGENCIA: 6
meses.
CONTRATADA: S.F. DOS SANTOS EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICA ME
VALOR TOTAL: R$18.700,00.
DATA DA ASSINATURA: 25 de julho de 2014.
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 060/2014
Sistema Registro de Preços
A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava –
SURG, através do seu direto administrativo, torna publico que,
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 060/2014
DATA: 15/08/2014 		
HORARIO: 13h30m
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
blocos de concreto intertravado (paver), normal, direcional e
alerta, incluso mão de obra e insumos para assentamento.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal
n.º 5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações
posteriores e Decreto Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava no Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG,
situado em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 –
0500, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
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AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no
valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, por meio
eletrônico, através de solicitação via e-mail – jurídico@surg.
com.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 31 de julho de 2014. (a) FERNANDO DAMIANI Diretor Administrativo da SURG

26/07 a 01/08 de 2014, Veiculação 04/08/14
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