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PORTARIAS

PORTARIA Nº 516/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora Elenita Luiza Lodi, matrícula 17122-0, para compor a Comissão de Seleção e Julgamento Perma-
nente de Análise dos processos de Transferências Voluntárias, de acordo com a Lei nº 13019/2014, instituída pela portaria nº 
326/2017, em substituição do servidor João Adeilson de Siqueira Ferreira, matrícula nº 14033-3. 

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                
Guarapuava, 19 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 517/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor JERMANI BATISTA CALDAS, matricula nº 18895-6, como fiscal do Termo de Parceria entre o Muni-
cípio de Guarapuava e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

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

Guarapuava, 19 de agosto de 2020.
Denise Abreu Turco

Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 518/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor Valdir Rodrigo da Rosa, matrícula 
16894-7, para compor a Comissão de Seleção e Julgamento de 
Análise dos Processos vinculados à Secretaria de Assistência 
e Desenvolvimento Social, instituída pela portaria nº 388/2020, 
em substituição da servidora Elenita Luiza Lodi, matrícula nº 
17122-0.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
                
Guarapuava, 19 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 058/2020.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pela Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Estatuto 
dos Servidores Públicos Municipais,

RESOLVE

Art.1º - Designar a servidora Elaine Walesca do Prado Bruca-
lo, matrícula nº 1559-8, para responder como Coordenadora 
da Unidade de Acolhimento Salvador Renna, da Fundação de 
Proteção Especial da Juventude e Infância - Fundação Prote-
ger, no período de 17 á 31 de agosto de 2020, em virtude das 
férias da coordenadora Sandra de Lima Chimiloski.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a data de 17 de agosto de 2020.
 
Guarapuava, 18 de Agosto de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER

PORTARIA nº 059/2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Art. 133, da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença paternidade ao servidor Alexandre 
Machado Becher, matrícula nº 1448-6, Oficial Administrativo, 
lotado no Departamento Administrativo e Financeiro da Fun-
dação Proteger, compreendendo o período de 15/08/2020 a 
24/08/2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da licença do ser-

vidor.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 18 de agosto de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER

PORTARIA nº 060/2020

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL 
DA JUVENTUDE E INFÂNCIA, do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal nº 120/2020 
– Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade ao servidor Alexandre Ma-
chado Becher, matrícula nº 1448-6, Oficial Administrativo, lota-
do no Departamento Administrativo e Financeiro da Fundação 
Proteger.

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

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância, em 18 de agosto de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 017/2020

Súmula: Dispõe sobre prorrogação do mandato dos atuais con-
selheiros de direito do COMDICA.  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen-
te – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe confere a 
Lei Municipal nº 1644/2007, e considerando as deliberações da 
plenária ordinária realizada no dia 05 de agosto de 2020 (Ata 
nº 12/2020)

RESOLVE

Art. 1º - Prorrogar o prazo de mandato dos atuais conselheiros 
de direito até dia 07 de outubro de 2020, tendo em vista que 
o processo de eleição dos representantes da sociedade civil 
acontecerá no mês de setembro de 2020.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos retroativos ao dia 06 de maio de 2020.

Guarapuava, 05 de agosto  de 2020

GABRIEL SANTOS DE PAULA
Vice-Presidente do COMDICA

DECLARAÇÃO 1

Eu, .................., portador(a) do RG nº ......................, CPF 
nº ............................, representante legal da Entidade 
........................ – CNPJ: ..........................,  declaro e atesto que 
somos  responsáveis, de forma solidária, pela execução das 
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atividades e cumprimento das metas pactuadas na presente 
parceria.
Guarapuava, .......... de julho de 2020

Nomes e Assinaturas – Responsáveis da Entidade (dire-
toria)

DECLARAÇÃO 2 

Eu, ........................, portador(a) do RGnº........................, CPFnº 
........................, representante legal da Entidade ..................... 
– CNPJ: ...............................,  declaro, sob as penas da lei, de 
que a entidade não emprega menor de dezoito anos em traba-
lho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
Guarapuava, .......... de julho de 2020

Nome e Assinatura - Responsável Entidade

DECLARAÇÃO  3

Eu, ........................, portador(a) do RG nº ........................, 
CPF nº ........................, representante legal da Entidade 
...................... – CNPJ: ........................., declaro, sob as penas 
da lei, de que a entidade que não emprega ninguém em regime 
de trabalho escravo.
Guarapuava, .......... de julho de 2020

Nome e Assinatura - Responsável Entidade

DECLARAÇÃO  4

Eu, ........................, portador(a) do RG nº ........................, 
CPF nº ........................, representante legal da Entidade 
..................... – CNPJ: ........................., declaro que essa en-
tidade e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das veda-
ções previstas no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, ficando impedi-
da de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista nesta 
Lei a organização da sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não 
esteja autorizada a funcionar no território nacional; 
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria ante-
riormente celebrada; 
III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério 
Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública da mesma esfera governamental na qual será celebra-
do o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a ve-
dação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segun-
do grau; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública 
nos últimos cinco anos, exceto se: (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015) a) for sanada a irregularidade que motivou a 
rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; (In-
cluído pela Lei nº 13.204, de 2015) b) for reconsiderada ou 
revista a decisão pela rejeição; (Incluído pela Lei nº 13.204, 
de 2015) c) a apreciação das contas estiver pendente de deci-
são sobre recurso com efeito suspensivo; (Incluído pela Lei nº 
13.204, de 2015) 
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo 
período que durar a penalidade: 
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a administração;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública”;
c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei; II - suspensão 
temporária da participação em chamamento público e impedi-
mento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, 
por prazo não superior a dois anos; (Redação dada pela Lei nº 
13.204, de 2015)
d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei; III - declaração 
de inidoneidade para participar de chamamento público ou ce-
lebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas 
as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos de-
terminantes da punição ou até que seja promovida a reabilita-
ção perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização da sociedade civil 
ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
II. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015);
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejei-
tadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfe-
ra da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 
anos;
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas ir-
regulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas 
de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos; 
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exer-
cício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 
durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 
da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Guarapuava, .......... de julho de 2020

Nome e Assinatura - Responsável Entidade

DECLARAÇÃO  5

Eu, ........................, portador(a) do RG nº ........................, CPF 
nº ........................, representante legal da Entidade ................ 
– CNPJ: ............................, declaro a existência de instalações 
e outras condições materiais necessárias ao desenvolvimento 
das atividades e/ou projetos previstos na parceria, possuindo 
também capacidade técnica e operacional para o cumprimento 
do objeto da parceria. 
Guarapuava, .......... de julho de 2020

Nome e Assinatura - Responsável Entidade

DECLARAÇÃO  6

Eu, ........................, portador(a) do RG nº ........................, 
CPF nº ........................, representante legal da Entidade 
......................... – CNPJ: ..................., declaro que não há em 
nosso quadro de dirigentes:
a)membro de Poder Público Municipal ou do Ministério Público; 
e
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas 
na alínea “a” deste inciso.
Guarapuava, .......... de julho de 2020

Nome e Assinatura - Responsável Entidade
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DECLARAÇÃO  7

Eu, ........................, portador(a) do RG nº ........................, CPF nº ........................, representante legal da Entidade ............................ 
– CNPJ: ................................,  declaro que essa Entidade não contratará, para prestação deserviços, servidor ou empregado pú-
blico, de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
Guarapuava, .......... de julho de 2020

Nome e Assinatura - Responsável Entidade

DECLARAÇÃO  8 

Eu, ........................, portador(a) do RG nº ........................, CPF nº ........................, representante legal da Entidade ....................... 
– CNPJ: ............................., declaroquenão serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a)membros de Poder Público Municipal ou do Ministério Público; e
b) servidor ou empregado público de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na 
lei de diretrizes orçamentárias; e
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de crimes 
eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
Guarapuava, .......... de julho de 2020

Nome e Assinatura - Responsável Entidade

DECLARAÇÃO  9

Eu, ........................, portador(a) do RG nº ........................, CPF nº ........................, atesto que a Entidade ...................................
.– CNPJ ......................................., possui experiência prévia – de ao menos um ano - na realização do objeto da parceria ou de 
objeto de natureza semelhante.
Guarapuava, .......... de julho de 2020.

Nome e Assinatura 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2020

 PROCESSO Nº 019/2020
HOMOLOGAÇÃO

A Autoridade Competente do CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO JORDÃO, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, pelo Pregoeiro 
Oficial do Município Matheus Ausgusto Frighetto, e ainda, o Parecer Jurídico de nº 014/2020, emitido pela Assessoria Jurídica do 
Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, presente em fls. 232/239, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em 
epígrafe, conforme lote adjudicado para a seguinte empresa:

ADJUDICATÁRIAS ITENS VALOR
AUTO POSTO WOUK LTDA 1 e 2 492.180,00

Guarapuava, 19 de Agosto de 2020.
_____________________________________________

LEONARDO JOSÉ VALENGA
Diretor Presidente - CRJ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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SURG
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