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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 04 de agosto de 2020
Veiculação: 04 de agosto de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1897

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 490/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a permissão para dirigir do servidor Ednilson 
José Freitas, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 
02174591130, lotado na Secretaria Municipal de Finanças – 
Departamento de Arrecadação e Fiscalização, para dirigir 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventu-
almente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 30 de novembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 04 de agosto de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, ______ de _____________ de ____________.

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

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PREGÃO N.º 44/2020
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

Processo n.º: 129/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 7062/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
VISUAL INDUSTRIA E COMER-
CIO DE LONAS EIRELI

1. R$ 28.080,00

Guarapuava, 31 de julho de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

EXTRATO DE CONTRATO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 5/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, 
CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E 
SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A 
TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIR-
RO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE 
Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
CONFORME  PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍ-
SICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETA-
RIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 194/2020.
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 4.740.947,15 (quatro milhões, setecentos 
e quarenta mil novecentos e quarenta e sete reais e quinze 
centavos).
VIGÊNCIA: 29/08/2021.
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO N.º 235/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE TATAMES, COLCHONETES, CAI-
XA MP3 E GPS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 835683/2016, 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA MILHER, FAMÍLIA E DI-
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REITOS HUMANOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 191/2020.
CONTRATADA: LICITAR SOLO COMERCIAL EIRELI.
VALOR TOTAL: R$ 463,90 (quatrocentos e sessenta e três reais e noventa centavos).
VIGÊNCIA: 28/10/20.
DATA DA ASSINATURA: 28/07/20 – 

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e Contratos.

I AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2020

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria de Saúde, no
uso de atribuições que lhe são inerentes, COMUNICA: Fica PRORROGADA A DATA DE ABERTURA do PREGÃO ELETRÔNICO 
– N.º 57/2020, a qual tem por objeto o
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), 
COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, CAPACITAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAU-
DOS ATRAVÉS DE SISTEMA ONLINE, VIA INTERNET”, da Secretaria Municipal de Saúde, para o dia 17/08/2020, às 09h00, 
em razão de retificação no edital.
Guarapuava, 03 de agosto de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

I AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 72/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria de Saúde, no uso de atribuições que lhe são inerentes, 
COMUNICA: Fica PRORROGADA A DATA DE ABERTURA do PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 72/2020, a qual tem por objeto o
“REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS”, da Secretaria Municipal de Saúde, 
para o dia 18/08/2020, às 09h00, em razão de retificação no edital.
Guarapuava, 03 de agosto de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

I TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2020

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO Nº 166/2020
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o edital, do PREGÃO ELETRONICO de Nº 57/2020, o qual tem por objeto CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG), COM FORNE-
CIMENTO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, CAPACITAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDOS ATRA-
VÉS DE SISTEMA ONLINE, VIA INTERNET.
Fica alterado o ITEM 2. do ANEXO I do Edital:
Onde se lê:
LOTES AMPLA CONCORRÊNCIA – PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Leia-se:
LOTES AMPLA CONCORRÊNCIA 
Guarapuava, 03 de agosto de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora Administrativa e Financeira

Decreto nº 6767/2018

I TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 072/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

PROCESSO Nº 200/2020
Pelo presente Termo, fica RETIFICADO o edital, do PREGÃO ELETRONICO de Nº 72/2020, o qual tem por objeto REGISTRO 
DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE IMPRESSOS. 
Fica alterado o ITEM 2. do ANEXO I do Edital:
Onde se lê:
2. Justificativa da classificação dos lotes:
O Decreto Municipal 6320/2017, dispõe que: se houver o mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como microem-
presas ou empresas de pequeno porte (MPE) sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 
no instrumento convocatório, e ainda, sendo verificado o atingimento de objetivos como a promoção do desenvolvimento econô-
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mico e social no âmbito local e regional, ou ainda, ampliação da eficiência das políticas públicas, a administração pública deve 
aplicar, para o caso dos pregões, os benefícios de lotes exclusivos ou cota de até 25% para contratação de MPE (nos termos 
dos art. 6º e 8º), com a possibilidade de prever a aplicação da prioridade de contratação de empresas com sede no âmbito local 
e regional (nos termos do Art. 9º). Neste âmbito, o benefício de Cotas de até 25% para contratação de MPE nos casos em que 
o valor total do lote Extrapola o montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), aplica-se somente à “bens de natureza divisível” e 
não à serviços, como é o caso da presente contratação, portanto, devendo o mesmo ser destinado à ampla concorrência.
LOTES EXCLUSIVOS – PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Lote Item Qtd. Unid Descrição V. Unit. V. Total
15 1 40.000 UNID Cartilha c/ 8 pag, sendo capa e conta capa colorida , parte inter-

na 1 cor, papel sulfite 90gr,(pedido mínimo 1.000 und )
0,57 R$ 22.800,00

Leia-se:
2.2. Justificativa da classificação dos lotes:
2.1. O Decreto Municipal 6320/2017, dispõe que: se houver no mínimo três fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte (MPE) sediadas local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências es-
tabelecidas no instrumento convocatório, e ainda, sendo verificado o cumprimento dos objetivos, como a promoção do desenvol-
vimento econômico e social no âmbito local e regional, ou ainda, ampliação da eficiência das políticas públicas, a administração 
pública deve aplicar, para o caso dos pregões, os benefícios de lotes exclusivos ou cota de até 25% para contratação de MPE 
(nos termos dos art. 6º e 8º), com a possibilidade de prever a aplicação da prioridade de contratação de empresas com sede no 
âmbito local e regional (nos termos do Art. 9º). Neste âmbito, verificada a existência das referidas empresas, conforme declara-
ção do Departamento de Compras, apurou-se a classificação dos lotes, de modo que:
2.1.1. O(s) lote(s) abaixo classificado(s) como EXCLUSIVO(S) PARA CONTRATAÇÃO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 
ocorre(m) face ao(s) mesmo(s) não extrapolar (em) o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por lote.
2.2. Diante disso e visando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional e ampliação da 
eficiência das políticas públicas, conforme previsto no Decreto Municipal 6.320/2017 aplica-se aos lotes exclusivos a prioridade 
de contratação de empresas locais e regionais.
LOTES EXCLUSIVOS – PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Lote Item Qtd. Unid Descrição V. Unit. V. Total
15 1 40.000 UNID Cartilha c/ 08 páginas, sendo capa e contra capa colorida, parte 

interna 1 cor, 02 folhas de papel A4 90gr com uma dobra no 
meio totalizando o número páginas (pedido mínimo 1.000 und ).

0,57 R$ 22.800,00

Os demais Lotes permanecem sem alteração.
Guarapuava, 3 de agosto de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora Administrativa e Financeira

Decreto nº 6767/2018

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 44/2020
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria de Saúde do Município de Guarapuava no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666/93, e Considerando os itens apontados no Parecer Jurídico nº 097/2020 
– SMS - JURÍDICO, que possibilitou a revogação ou anulação do presente certame, conforme conveniência administrativa, op-
tando pela não homologação da licitação (fls. 171-179); 
Considerando os itens apontados no Despacho nº 121/2020 – DAF, que solicita a anulação decorrente de vícios em relação às 
publicações; 
Considerando que não houve nenhum prejuízo ao erário público, vez que o certame resultou deserto; 
Considerando que a Administração pode anular seus atos, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, consoante 
determina a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal; 
Considerando o disposto na Súmula nº 346 do Supremo Tribunal Federal; 
ANULO o Pregão Eletrônico nº 024/2020, nos termos do art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, conforme alegações, pertinentes e 
suficientes para justificar este ato devendo ser aproveitado os atos relativos à fase interna do Processo Administrativo nº 44/2020 
– Requisição Preliminar nº 56/2020. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso administrativo, 
conforme preceitua o artigo 109, I, alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93.
Guarapuava, 03 de agosto de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Departamento Administrativo e Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89/2020
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Secretaria de Saúde do Município de Guarapuava no uso de suas 
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atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 8.666/93, 
e Considerando os itens apontados no Parecer Jurídico nº 
099/2020 – SMS - JURÍDICO, que possibilitou a revogação 
ou anulação do presente certame, conforme conveniência ad-
ministrativa, optando pela não homologação da licitação (fls. 
1031-1039); 
Considerando os itens apontados no Despacho nº 123/2020 – 
DAF, que solicita a anulação decorrente de vícios em relação 
às publicações; 
Considerando que não houve nenhum prejuízo ao erário pú-
blico; 
Considerando que a Administração pode anular seus atos, por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, consoan-
te determina a Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal; 
Considerando o disposto na Súmula nº 346 do Supremo Tribu-
nal Federal;
ANULO o Pregão Eletrônico nº 037/2020, nos termos do art. 49 
da Lei Federal nº 8.666/93, conforme alegações, pertinentes 
e suficientes para justificar este ato devendo ser aproveitado 
os atos relativos à fase interna do Processo Administrativo nº 
44/2020 – Requisição Preliminar nº 56/2020.
Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recurso administrativo, conforme preceitua o artigo 109, I, 
alínea "a" da Lei Federal nº 8.666/93.
Guarapuava, 03 de agosto de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Departamento Administrativo e Financeiro

Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO –

N.º 004/2020 - FIA.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VI-

SUAIS - APADEVI
Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente a Resolução nº 014/2020 a qual trata da 
“Validação dos valores arrecadados via Banco de Projetos/ 
destinações de recursos financeiros por pessoas físicas e 
jurídicas, com dedução do imposto de renda, visando a libe-
ração dos resgastes dos recursos financeiros do Fundo Mu-
nicipal da Criança e Adolescente – FIA para os projetos das 
organizações da sociedade civil inscritas no COMDICA”, ten-
do como base as resoluções: Resolução 031//2018 “Aprova 
projetos das entidades devidamente inscritas no COMDICA,                                                                                   
para inclusão no Banco de Projetos, para captação de doações 
ao Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, com 
dedutibilidade do imposto de renda, em conformidade com a lei 
13.019/2014.” e está foi novamente aprovada e atualizada para 
2019 na Resolução n.º 055/2019 “Aprova a atualização da re-
gulamentação do Banco de Projetos, para utilização do recurso 
da dotação orçamentária do Fundo Municipal para Infância e 
Adolescência - FIA, nos termos dessa Resolução”.
Considerando ainda o artigo 260 § 2º do Estatuto da Criança 
e Adolescente a gestão política dos recursos desses Fundos 
Especiais cabe aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, mediante planos de aplicação das receitas. E ain-
da sob o olhar do direito da criança e do adolescente, o enten-
dimento externado foi o de que permanece a autonomia dos 
Conselhos de Direitos para estabelecer as melhores formas de 
execução das políticas públicas da área em tela, sendo este o 
responsável por deliberar o gasto de tal recurso.
Conforme Resolução 007/2019 em seus artigos: Art. 8º- A pac-

tuação dos critérios para a liberação dos recursos financeiros 
são de competência exclusiva do COMDICA. c/c Art. 9º- A 
formalização das transferências de recursos para as organi-
zações da sociedade civil serão procedidas mediante Termo 
de Fomento, em consonância com a lei 13.019/2014 e suas 
regulamentações e alterações, ou instrumento equivalente, 
obedecendo à legislação vigente, em conformidade com os 
projetos pré-aprovados pelo Banco de Projetos aprovados pelo 
COMDICA. 
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
A destinação de recursos do Fundo Municipal da Infância e da 
Adolescência - FIA de Guarapuava está vinculada à realização 
de programas, projetos e serviços socioeducativos de apoio a 
crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, edu-
cação, saúde, cultura, esporte e lazer, formação profissional 
e proteção e defesa dos direitos, elaborados por entidades 
governamentais e sociedade civil, que deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos nessa resolução. Os programas, 
projetos e serviços socioeducativos apresentados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Gua-
rapuava COMDICA foram analisados em conformidade com o 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo 
com os seguintes critérios: I - Prioridade no atendimento direto 
para apoiar programas, projetos, e serviços socioeducativos de 
proteção especial à criança e ao adolescente que se encontra 
em situação de risco pessoal e social, crianças e adolescentes 
em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas; víti-
mas de violência; exploração sexual; trabalho infantil; II - Apli-
car-se-ão recursos para apoiar programas, projetos e serviços 
socioeducativos preventivos para crianças de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, e adolescentes com idade de 12 
(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
Então diante do exposto, da deliberação do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Princípio 
da Prioridade Absoluta e ainda deve ser considerado que as 
entidades para acessarem o recurso têm como requisito o re-
gistro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e a inscrição no Cadastro Nacional de Entidades da 
Assistência Social – CNEAS.
O objetivo deste termo é promover a autonomia, a inclusão 
social, melhoria da qualidade de vida, bem como, o enfrenta-
mento a superação das situações violadoras de direitos das 
crianças e adolescentes com deficiência visual e dos familiares 
dos usuários que são crianças e adolescentes.
Desse modo verifica-se que o dispositivo legal acima transcrito 
se aplica à situação presente, uma vez que a entidade faz parte 
da rede socioassistencial, executando o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos e ainda atendimento a domici-
lio que é regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais (Resolução CNAS n.º 109/2009).
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
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serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
A entidade para execução dos serviços constantes no Plano de 
Ação apresentados possuem capacidade técnica e operacio-
nal, além de terem estabelecidos vínculos com os usuários e a 
rede do município, diante do exposto as atividades em comen-
to não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar 
prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS 
- APADEVI, uma vez que a criança e o adolescente são prio-
ridade absoluta, conforme Artigo 227 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente e os serviços ofertados pela entidade são 
continuados e não devem sofrer perdas e prejuízos.
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, 
e seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 
humana pelo COVID19, e como resultado, a entidade precisou 
suspender algumas atividades e readequar outras dentro dos 
protocolos e normativas de prevenção.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chamamen-
to público.  Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 
publicação desta.   

Guarapuava, 20 de julho de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Departamento de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – 

N.º 003/2020 - FIA
CARITAS SOCIALIS

Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente a Resolução nº 014/2020 a qual trata da 
“Validação dos valores arrecadados via Banco de Projetos/ 
destinações de recursos financeiros por pessoas físicas e 
jurídicas, com dedução do imposto de renda, visando a libe-
ração dos resgastes dos recursos financeiros do Fundo Mu-
nicipal da Criança e Adolescente – FIA para os projetos das 
organizações da sociedade civil inscritas no COMDICA”, ten-
do como base as resoluções: Resolução 031//2018 “Aprova 
projetos das entidades devidamente inscritas no COMDICA,                                                                                   
para inclusão no Banco de Projetos, para captação de doações 
ao Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, com 
dedutibilidade do imposto de renda, em conformidade com a lei 
13.019/2014.” e está foi novamente aprovada e atualizada para 
2019 na Resolução n.º 055/2019 “Aprova a atualização da re-
gulamentação do Banco de Projetos, para utilização do recurso 
da dotação orçamentária do Fundo Municipal para Infância e 
Adolescência - FIA, nos termos dessa Resolução”.
Considerando ainda o artigo 260 § 2º do Estatuto da Criança 
e Adolescente a gestão política dos recursos desses Fundos 
Especiais cabe aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, mediante planos de aplicação das receitas. E ain-
da sob o olhar do direito da criança e do adolescente, o enten-
dimento externado foi o de que permanece a autonomia dos 
Conselhos de Direitos para estabelecer as melhores formas de 
execução das políticas públicas da área em tela, sendo este o 
responsável por deliberar o gasto de tal recurso.
Conforme Resolução 007/2019 em seus artigos: Art. 8º- A pac-
tuação dos critérios para a liberação dos recursos financeiros 
são de competência exclusiva do COMDICA. c/c Art. 9º- A 
formalização das transferências de recursos para as organi-
zações da sociedade civil serão procedidas mediante Termo 
de Fomento, em consonância com a lei 13.019/2014 e suas 
regulamentações e alterações, ou instrumento equivalente, 
obedecendo à legislação vigente, em conformidade com os 
projetos pré-aprovados pelo Banco de Projetos aprovados pelo 
COMDICA. 
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
A destinação de recursos do Fundo Municipal da Infância e da 
Adolescência - FIA de Guarapuava está vinculada à realização 
de programas, projetos e serviços socioeducativos de apoio a 
crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, edu-
cação, saúde, cultura, esporte e lazer, formação profissional 
e proteção e defesa dos direitos, elaborados por entidades 
governamentais e sociedade civil, que deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos nessa resolução. Os programas, 
projetos e serviços socioeducativos apresentados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guara-
puava COMDICA foram analisados em conformidade com o 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo 
com os seguintes critérios: I - Prioridade no atendimento direto 
para apoiar programas, projetos, e serviços socioeducativos de 
proteção especial à criança e ao adolescente que se encontra 
em situação de risco pessoal e social, crianças e adolescentes 
em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas; víti-
mas de violência; exploração sexual; trabalho infantil; II - Apli-
car-se-ão recursos para apoiar programas, projetos e serviços 
socioeducativos preventivos para crianças de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, e adolescentes com idade de 12 
(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
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Então diante do exposto, da deliberação do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Princípio 
da Prioridade Absoluta e ainda deve ser considerado que as 
entidades para acessarem o recurso têm como requisito o re-
gistro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e a inscrição no Cadastro Nacional de Entidades da 
Assistência Social – CNEAS.
O objetivo deste termo é executar projeto de ações comple-
mentares voltados à prevenção, promoção, defesa e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes, detalhados pela Lei 
Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que constitui obrigação permanente e prioritá-
ria da família, da sociedade e do Estado, em observância ao 
Principio da Prioridade Absoluta. 
Desse modo verifica-se que o dispositivo legal acima transcrito 
se aplica à situação presente, uma vez que a entidade faz parte 
da rede socioassistencial, executando o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos que é regulamentado pela Ti-
pificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 
CNAS n.º 109/2009).
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
A entidade para execução dos serviços constantes no Plano de 
Ação apresentados possuem capacidade técnica e operacio-
nal, além de terem estabelecidos vínculos com os usuários e 
a rede local de cada território, diante do exposto as atividades 
em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de 
ocasionar prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fo-
mento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– CARITAS SOCIALIS, uma vez que a criança e o adolescente 
são prioridade absoluta, conforme Artigo 227 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente e os serviços ofertados pela entida-
de são continuados e ininterruptos e não devem sofrer perdas 
e prejuízos.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar preju-
ízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. 
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-

clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, 
e seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 
humana pelo COVID19, e como resultado, a entidade precisou 
suspender algumas atividades e readequar outras dentro dos 
protocolos e normativas de prevenção.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chamamen-
to público.  Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 
publicação desta justificativa.   
Guarapuava, 20 de Julho de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Departamento de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – 

N.º 006/2020.
INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO

Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente a Resolução nº 014/2020 a qual trata da 
“Validação dos valores arrecadados via Banco de Projetos/ 
destinações de recursos financeiros por pessoas físicas e 
jurídicas, com dedução do imposto de renda, visando a libe-
ração dos resgastes dos recursos financeiros do Fundo Mu-
nicipal da Criança e Adolescente – FIA para os projetos das 
organizações da sociedade civil inscritas no COMDICA”, ten-
do como base as resoluções: Resolução 031//2018 “Aprova 
projetos das entidades devidamente inscritas no COMDICA,                                                                                   
para inclusão no Banco de Projetos, para captação de doações 
ao Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, com 
dedutibilidade do imposto de renda, em conformidade com a lei 
13.019/2014.” e está foi novamente aprovada e atualizada para 
2019 na Resolução n.º 055/2019 “Aprova a atualização da re-
gulamentação do Banco de Projetos, para utilização do recurso 
da dotação orçamentária do Fundo Municipal para Infância e 
Adolescência - FIA, nos termos dessa Resolução”.
Considerando ainda o artigo 260 § 2º do Estatuto da Criança 
e Adolescente a gestão política dos recursos desses Fundos 
Especiais cabe aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, mediante planos de aplicação das receitas. E ain-
da sob o olhar do direito da criança e do adolescente, o enten-
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dimento externado foi o de que permanece a autonomia dos 
Conselhos de Direitos para estabelecer as melhores formas de 
execução das políticas públicas da área em tela, sendo este o 
responsável por deliberar o gasto de tal recurso.
Conforme Resolução 007/2019 em seus artigos: Art. 8º- A pac-
tuação dos critérios para a liberação dos recursos financeiros 
são de competência exclusiva do COMDICA. c/c Art. 9º- A 
formalização das transferências de recursos para as organi-
zações da sociedade civil serão procedidas mediante Termo 
de Fomento, em consonância com a lei 13.019/2014 e suas 
regulamentações e alterações, ou instrumento equivalente, 
obedecendo à legislação vigente, em conformidade com os 
projetos pré-aprovados pelo Banco de Projetos aprovados pelo 
COMDICA. 
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
A destinação de recursos do Fundo Municipal da Infância e da 
Adolescência - FIA de Guarapuava está vinculada à realização 
de programas, projetos e serviços socioeducativos de apoio a 
crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, edu-
cação, saúde, cultura, esporte e lazer, formação profissional 
e proteção e defesa dos direitos, elaborados por entidades 
governamentais e sociedade civil, que deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos nessa resolução. Os programas, 
projetos e serviços socioeducativos apresentados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Gua-
rapuava COMDICA foram analisados em conformidade com o 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo 
com os seguintes critérios: I - Prioridade no atendimento direto 
para apoiar programas, projetos, e serviços socioeducativos de 
proteção especial à criança e ao adolescente que se encontra 
em situação de risco pessoal e social, crianças e adolescentes 
em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas; víti-
mas de violência; exploração sexual; trabalho infantil; II - Apli-
car-se-ão recursos para apoiar programas, projetos e serviços 
socioeducativos preventivos para crianças de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, e adolescentes com idade de 12 
(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
Então diante do exposto, da deliberação do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Princípio 
da Prioridade Absoluta e ainda deve ser considerado que as 
entidades para acessarem o recurso têm como requisito o re-
gistro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e a inscrição no Cadastro Nacional de Entidades da 
Assistência Social – CNEAS.
O objetivo deste termo é executar projeto de ações comple-
mentares voltados à prevenção, promoção, defesa e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes, detalhados pela Lei 
Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que constitui obrigação permanente e prioritá-
ria da família, da sociedade e do Estado, em observância ao 
Principio da Prioridade Absoluta. 
Desse modo verifica-se que o dispositivo legal acima transcrito 
se aplica à situação presente, uma vez que a entidade faz parte 
da rede socioassistencial, executando o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos que é regulamentado pela Ti-
pificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 
CNAS n.º 109/2009).
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 

hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
A entidade para execução dos serviços constantes no Plano de 
Ação apresentados possuem capacidade técnica e operacio-
nal, além de terem estabelecidos vínculos com os usuários e 
a rede local de cada território, diante do exposto as atividades 
em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de 
ocasionar prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – INSTI-
TUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO, uma vez que a criança e 
o adolescente são prioridade absoluta, conforme Artigo 227 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e os serviços ofertados 
pela entidade são continuados e ininterruptos e não devem so-
frer perdas e prejuízos.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar preju-
ízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. 
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, 
e seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 
humana pelo COVID19, e como resultado, a entidade precisou 
suspender algumas atividades e readequar outras dentro dos 
protocolos e normativas de prevenção.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chamamen-
to público.  Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 
publicação desta justificativa.

Guarapuava, 20 de Julho de 2020.
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Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – 

N.º 002/2020 - FIA.
ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE

Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente a Resolução nº 014/2020 a qual trata da 
“Validação dos valores arrecadados via Banco de Projetos/ 
destinações de recursos financeiros por pessoas físicas e 
jurídicas, com dedução do imposto de renda, visando a libe-
ração dos resgastes dos recursos financeiros do Fundo Mu-
nicipal da Criança e Adolescente – FIA para os projetos das 
organizações da sociedade civil inscritas no COMDICA”, ten-
do como base as resoluções: Resolução 031//2018 “Aprova 
projetos das entidades devidamente inscritas no COMDICA,                                                                                   
para inclusão no Banco de Projetos, para captação de doações 
ao Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, com 
dedutibilidade do imposto de renda, em conformidade com a lei 
13.019/2014.” e está foi novamente aprovada e atualizada para 
2019 na Resolução n.º 055/2019 “Aprova a atualização da re-
gulamentação do Banco de Projetos, para utilização do recurso 
da dotação orçamentária do Fundo Municipal para Infância e 
Adolescência - FIA, nos termos dessa Resolução”.
Considerando ainda o artigo 260 § 2º do Estatuto da Criança 
e Adolescente a gestão política dos recursos desses Fundos 
Especiais cabe aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, mediante planos de aplicação das receitas. E ain-
da sob o olhar do direito da criança e do adolescente, o enten-
dimento externado foi o de que permanece a autonomia dos 
Conselhos de Direitos para estabelecer as melhores formas de 
execução das políticas públicas da área em tela, sendo este o 
responsável por deliberar o gasto de tal recurso.
Conforme Resolução 007/2019 em seus artigos: Art. 8º- A pac-
tuação dos critérios para a liberação dos recursos financeiros 
são de competência exclusiva do COMDICA. c/c Art. 9º- A 
formalização das transferências de recursos para as organi-
zações da sociedade civil serão procedidas mediante Termo 
de Fomento, em consonância com a lei 13.019/2014 e suas 
regulamentações e alterações, ou instrumento equivalente, 
obedecendo à legislação vigente, em conformidade com os 
projetos pré-aprovados pelo Banco de Projetos aprovados pelo 
COMDICA. 
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
A destinação de recursos do Fundo Municipal da Infância e da 
Adolescência - FIA de Guarapuava está vinculada à realização 
de programas, projetos e serviços socioeducativos de apoio a 
crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, edu-
cação, saúde, cultura, esporte e lazer, formação profissional 
e proteção e defesa dos direitos, elaborados por entidades 
governamentais e sociedade civil, que deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos nessa resolução. Os programas, 
projetos e serviços socioeducativos apresentados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Gua-

rapuava COMDICA foram analisados em conformidade com o 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo 
com os seguintes critérios: I - Prioridade no atendimento direto 
para apoiar programas, projetos, e serviços socioeducativos de 
proteção especial à criança e ao adolescente que se encontra 
em situação de risco pessoal e social, crianças e adolescentes 
em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas; víti-
mas de violência; exploração sexual; trabalho infantil; II - Apli-
car-se-ão recursos para apoiar programas, projetos e serviços 
socioeducativos preventivos para crianças de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, e adolescentes com idade de 12 
(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
Então diante do exposto, da deliberação do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Princípio 
da Prioridade Absoluta e ainda deve ser considerado que as 
entidades para acessarem o recurso têm como requisito o re-
gistro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e a inscrição no Cadastro Nacional de Entidades da 
Assistência Social – CNEAS.
O projeto tem por objeto o atendimento à criança e ao ado-
lescente em situação de risco, providenciando acolhimento em 
casa lar para 20 crianças ou adolescentes em em vulnerabili-
dade social, risco pessoal, vitimas de violências e outras viola-
ções de direitos. O projeto vai possibilitar a manutenção do/a 
profissional de Serviço Social, assim assegurando a qualidade 
do serviço.
Desse modo verifica-se que o dispositivo legal acima transcri-
to se aplica à situação presente, uma vez que a entidade faz 
parte da rede socioassistencial, executando o serviço de alta 
complexidade de acolhimento de crianças e adolescentes que 
é regulamentado pela Tipificação Nacional de Serviços Socio-
assistenciais (Resolução CNAS n.º 109/2009).
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
A entidade para execução dos serviços constantes no Plano de 
Ação apresentados possuem capacidade técnica e operacio-
nal, além de terem estabelecidos vínculos com os usuários e 
a rede local de cada território, diante do exposto as atividades 
em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de 
ocasionar prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fo-
mento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE, uma vez que a criança e o adolescente são 
prioridade absoluta, conforme Artigo 227 do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente e os serviços ofertados pela entidade são 
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continuados e ininterruptos e não devem sofrer perdas e pre-
juízos.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar preju-
ízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. 
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, 
e seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 
humana pelo COVID19, e como resultado, o serviço de casa 
de passagem por ser extremamente essencial continuo o aten-
dimento apenas incluiu protocolos e normativas de prevenção.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chamamen-
to público.  Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 
publicação desta justificativa.
Guarapuava, 20 de julho de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – 

N.º 005/2020 - FIA
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE 

RIOS
Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente a Resolução nº 014/2020 a qual trata da 
“Validação dos valores arrecadados via Banco de Projetos/ 
destinações de recursos financeiros por pessoas físicas e 
jurídicas, com dedução do imposto de renda, visando a libe-
ração dos resgastes dos recursos financeiros do Fundo Mu-
nicipal da Criança e Adolescente – FIA para os projetos das 
organizações da sociedade civil inscritas no COMDICA”, ten-
do como base as resoluções: Resolução 031//2018 “Aprova 
projetos das entidades devidamente inscritas no COMDICA,                                                                                   

para inclusão no Banco de Projetos, para captação de doações 
ao Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA, com 
dedutibilidade do imposto de renda, em conformidade com a lei 
13.019/2014.” e está foi novamente aprovada e atualizada para 
2019 na Resolução n.º 055/2019 “Aprova a atualização da re-
gulamentação do Banco de Projetos, para utilização do recurso 
da dotação orçamentária do Fundo Municipal para Infância e 
Adolescência - FIA, nos termos dessa Resolução”.
Considerando ainda o artigo 260 § 2º do Estatuto da Criança 
e Adolescente a gestão política dos recursos desses Fundos 
Especiais cabe aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, mediante planos de aplicação das receitas. E ain-
da sob o olhar do direito da criança e do adolescente, o enten-
dimento externado foi o de que permanece a autonomia dos 
Conselhos de Direitos para estabelecer as melhores formas de 
execução das políticas públicas da área em tela, sendo este o 
responsável por deliberar o gasto de tal recurso.
Conforme Resolução 007/2019 em seus artigos: Art. 8º- A pac-
tuação dos critérios para a liberação dos recursos financeiros 
são de competência exclusiva do COMDICA. c/c Art. 9º- A 
formalização das transferências de recursos para as organi-
zações da sociedade civil serão procedidas mediante Termo 
de Fomento, em consonância com a lei 13.019/2014 e suas 
regulamentações e alterações, ou instrumento equivalente, 
obedecendo à legislação vigente, em conformidade com os 
projetos pré-aprovados pelo Banco de Projetos aprovados pelo 
COMDICA. 
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
A destinação de recursos do Fundo Municipal da Infância e da 
Adolescência - FIA de Guarapuava está vinculada à realização 
de programas, projetos e serviços socioeducativos de apoio a 
crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, edu-
cação, saúde, cultura, esporte e lazer, formação profissional 
e proteção e defesa dos direitos, elaborados por entidades 
governamentais e sociedade civil, que deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos nessa resolução. Os programas, 
projetos e serviços socioeducativos apresentados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guara-
puava COMDICA foram analisados em conformidade com o 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo 
com os seguintes critérios: I - Prioridade no atendimento direto 
para apoiar programas, projetos, e serviços socioeducativos de 
proteção especial à criança e ao adolescente que se encontra 
em situação de risco pessoal e social, crianças e adolescentes 
em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas; víti-
mas de violência; exploração sexual; trabalho infantil; II - Apli-
car-se-ão recursos para apoiar programas, projetos e serviços 
socioeducativos preventivos para crianças de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, e adolescentes com idade de 12 
(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
Então diante do exposto, da deliberação do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Princípio 
da Prioridade Absoluta e ainda deve ser considerado que as 
entidades para acessarem o recurso têm como requisito o re-
gistro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e a inscrição no Cadastro Nacional de Entidades da 
Assistência Social – CNEAS.
O objetivo deste termo é executar projeto de ações comple-
mentares voltados à prevenção, promoção, defesa e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes, detalhados pela Lei 
Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que constitui obrigação permanente e prioritá-
ria da família, da sociedade e do Estado, em observância ao 
Principio da Prioridade Absoluta. 
Desse modo verifica-se que o dispositivo legal acima transcrito 
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se aplica à situação presente, uma vez que a entidade faz parte 
da rede socioassistencial, executando o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos que é regulamentado pela Ti-
pificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 
CNAS n.º 109/2009).
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
A entidade para execução dos serviços constantes no Plano de 
Ação apresentados possuem capacidade técnica e operacio-
nal, além de terem estabelecidos vínculos com os usuários e 
a rede local de cada território, diante do exposto as atividades 
em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de 
ocasionar prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – ASSO-
CIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS, 
uma vez que a criança e o adolescente são prioridade abso-
luta, conforme Artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e os serviços ofertados pela entidade são continuados e 
ininterruptos e não devem sofrer perdas e prejuízos.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar preju-
ízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. 
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, 
e seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 
humana pelo COVID19, e como resultado, a entidade precisou 
suspender algumas atividades e readequar outras dentro dos 
protocolos e normativas de prevenção.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-

das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chamamen-
to público.  Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 
publicação desta justificativa.   

Guarapuava, 20 de Julho de 2020.
 

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX-

CEPCIONAIS DE GUARAPUAVA – nº 013/2020 - FMAS
Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS a Resolução de n.º 016/2020 a qual trata de: “Aprova 
o Plano de Trabalho e de Aplicação das Organizações da So-
ciedade Civil devidamente inscritas no Conselho Municipal de 
Assistência Social, para o repasse de recursos próprios do mu-
nicípio alocados no Fundo Municipal de Assistência Social para 
cofinanciar atividades continuas e atendimentos em serviços, 
programas, projetos nos diversos níveis de proteção, assesso-
ramento e garantia de direitos”.
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
Deve ser considerado que as organizações da sociedade ci-
vil para acessarem o recurso têm como requisito o registro no 
Conselho Municipal de Assistência Social e a inscrição no Ca-
dastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS.
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – APAE 
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- ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE GUARAPUAVA, uma vez que o serviço executado pela en-
tidade é tipificado e normatizado na política de assistência so-
cial e ainda deve ocorrer de maneira continuada.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar pre-
juízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. Importante 
ressaltar que a entidade presta serviços da política de assis-
tência social e possui reconhecimento no território, vínculo com 
os usuários e assume uma parcela da demanda que o poder 
público não consegue atingir; atendendo crianças, adolescen-
tes e suas famílias que estão em vulnerabilidade e risco social.
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, e 
seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública em decorrência da infecção hu-
mana pelo COVID19, e como resultado, os serviços de assis-
tência social precisaram se reorganizar para atender as norma-
tivas de prevenção e ainda garantir o atendimento ao usuário 
neste momento de maior vulnerabilidade social e situacional, 
mesmo tendo sido suspensas atividades coletivas.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chamamen-
to público.  Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 
publicação desta justificativa.   
Guarapuava, 20 de Julho de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL JOÃO PAULO II

Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente a Resolução de n.º 010/2020 a qual trata de 
“Aprovar o projeto Gol de Letras: Driblando a violência, golean-
do para a Paz do Instituto de Ação Social João Paulo II, con-
templado pelo Banco de Projetos/2019, do Itaú Social”.
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
O recurso em questão foi captado pela entidade, após aprova-
ção do Banco de Projetos do Itaú Social via Fundo da Infância 
e Adolescência – este depositou o valor para o projeto respec-
tivo via FIA – Municipal.
Deve ser considerado que a entidade para acessar o recurso 
têm como requisito o registro no Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente e a inscrição no Cadastro Na-
cional de Entidades da Assistência Social – CNEAS; foi a única 
interessada (conforme reunião do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente em 14.08.2019) apresen-
tando proposta para ser submetida ao Banco de Projetos do 
Itaú Social, sendo selecionada por este.
A entidade para execução dos serviços constantes no Plano 
de Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
de cada território, diante do exposto as atividades em comento 
não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar 
prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.
A destinação de recursos do Fundo Municipal da Infância e da 
Adolescência - FIA de Guarapuava está vinculada à realização 
de programas, projetos e serviços socioeducativos de apoio a 
crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, edu-
cação, saúde, cultura, esporte e lazer, formação profissional 
e proteção e defesa dos direitos, elaborados por entidades 
governamentais e sociedade civil, que deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos nessa resolução. Os programas, 
projetos e serviços socioeducativos apresentados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Gua-
rapuava COMDICA foram analisados em conformidade com o 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo 
com os seguintes critérios: I - Prioridade no atendimento direto 
para apoiar programas, projetos, e serviços socioeducativos de 
proteção especial à criança e ao adolescente que se encontra 
em situação de risco pessoal e social, crianças e adolescentes 
em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas; víti-
mas de violência; exploração sexual; trabalho infantil; II - Apli-
car-se-ão recursos para apoiar programas, projetos e serviços 
socioeducativos preventivos para crianças de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, e adolescentes com idade de 12 
(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de 
Fomento entre o Município e a Organização da Sociedade Ci-
vil – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL JOÃO PAULO II, uma vez 
que a criança e o adolescente são prioridade absoluta, con-
forme Artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
respectivo projeto foi submetido ao Banco de Projetos do Itaú 
Social e este depositou via FIA Municipal o valor respectivo, e 
ainda os serviços ofertados pela entidade são condizentes com 
a política de assistência social.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar preju-
ízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. 
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Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que con-
sidera inexigível o chamamento público na hipótese de inviabi-
lidade de competição, pois o referido projeto foi o único apre-
sentado ao conselho de direitos para submissão ao banco de 
projetos do Itaú Social, inexigistindo assim qualquer forma de 
chamamento público as instituições.
Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 
13.019/2014 o Município, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social justifica a inexigibilidade de chamamento 
público. 
 
Guarapuava, 20 de Fevereiro de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
VALE DO RIO JORDÃO - CRJ

AVISO DE RETIFICAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL  Nº 010/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, através do 
Departamento de Licitações e Formalização de Contratos do 
Município de Pinhão, devidamente autorizado, RETIFICA os 
valores e a data da Licitação do pregão acima mencionado:
Onde se lê: 
GASOLINA: 3,86 (Litro)
ÓLEO S10: 3,01 (Litro)
Leia-se:
GASOLINA: 3,97 (Litro)
ÓLEO S10: 3,08 (Litro)
Onde se lê:
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 06/08/2020
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 09h00.
Leia-se:
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/08/2020.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES:  09h00.
Edital e Informações: O edital está à disposição dos interessa-
dos no site <http://transparenciaconsorcio.guarapuava.pr.gov.
br:7474/transparencia/licitacoes> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário 
de Brasília (DF).
Guarapuava, 04 de Agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE.

_______________________________________________
LEONARDO JOSÉ VALENGA

DIRETOR PRESIDENTE 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão - CRJ

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

O Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, através do 
Departamento de Licitações e Formalização de Contratos da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava, devidamente autorizado, 
torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 019/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATI-
VIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como Decretos 
Municipais 1168/2006, 1447/2007 e 6320/2017.
CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DE ENVELOPES: 
Ocorrerá a partir das 08h45 do dia 18/08/2020.
ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PRO-
POSTAS: a partir das 09h00 do dia 18/08/2020, após o encer-
ramento do credenciamento.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Formalização 
de Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2º andar – 
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de 
segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site: 
<http://transparenciaconsorcio.guarapuava.pr.gov.br:7474/
transparencia/licitacoes> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário 
de Brasília (DF).

Guarapuava, 04 de Agosto de 2020.
PUBLIQUE-SE.

__________________________________________
LEONARDO JOSÉ VALENGA

Diretor Presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do 
Rio Jordão.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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