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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 04 de novembro de 2020
Veiculação: 04 de novembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1959

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8258/2020
Institui o Programa de Preceptoria e Supervisão em Ativida-
des de Estágio,  Internato e Programas de Residência Médi-
ca exercidas por alunos do Curso de Medicina de Instituições 
de Ensino Superior privadas, além de médicos residentes de 
Programas de Residência Médica ofertados em parceria com 
a Secretaria Municipal de Saúde, na área da saúde na Rede 
Pública de Saúde do Município de Guarapuava, Paraná, e es-
tabelece outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por 
Lei, e;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 
2013, que autoriza o funcionamento de curso de graduação em 
Medicina por instituições de educação superior privada;

CONSIDERANDO a seleção e adesão do município de Gua-
rapuava ao chamamento público para autorização de funcio-
namento de cursos de medicina por instituição de educação 
superior privada, conforme Edital nº 03/2012 do Ministério da 
Educação e Portaria nº 543, de 04 de setembro de 2014, da 
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior;

CONSIDERANDO o §2º do artigo 3º da Lei Federal nº 12.871 
de 22 de outubro de 2013, onde o gestor local do SUS compro-
mete-se por meio do termo de adesão ao programa oferecer a 
estrutura de serviços, ações e programas de saúde necessá-
rios para a implantação e para o funcionamento do curso de 
graduação em Medicina;

CONSIDERANDO o §2º do Art. 12 da Lei Federal nº 12.871, 
de 22 de outubro de 2013, onde no âmbito do Contrato organi-
zativo de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES) a Secretaria 
Municipal de Saúde, em acordo com a instituição de educação 
superior e os Programas de Residência Médica, devem desig-
nar preceptores da rede de serviços de saúde e regulamentar 
a sua relação com a instituição responsável pelo Curso de Me-
dicina ou pelos programas e Residência Médica;

CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 1.124, de 4 
de agosto de 2015 que institui as diretrizes para a celebração 
dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde 
(COAPES), para o fortalecimento da integração entre ensino, 
serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal 6196, de 25 de julho de 
2017, Institui diretrizes para a celebração do Contrato Orga-
nizativo de Ação Pública Ensino-Saúde no município de Gua-
rapuava/PR (COAPES-Guarapuava), e o Decreto Municipal 

6197, de 27 de julho de 2017, que fixa normas para formali-
zação do COAPES e concessão de campo de atuação para 
estágios obrigatórios e residências nas unidades da Rede de 
Assistência da Secretaria Municipal da Saúde de Guarapuava/
PR;

CONSIDERANDO os incisos XI e XII do art. 8º do Decreto 
6196, de 25 de julho de 2017, que definem como competên-
cia das instituições de ensino desenvolver sistematicamente a 
qualificação de preceptores, além de fomentar ações de valori-
zação e formação de preceptores;

CONSIDERANDO os incisos IV e V do art. 9º do Decreto 6196, 
de 25 de julho de 2017, que definem como competências da 
Gestão Municipal do SUS definir de forma articulada com as 
instituições de ensino critérios para seleção de preceptores, 
bem como de estimular a atividade de preceptoria mediante 
sua inclusão nas políticas referentes à qualificação e valoriza-
ção dos trabalhadores de saúde por meio de medidas como 
gestão de carga horária, incentivos de qualificação profissional, 
progressão funcional ou na carreira, dentre outras possibilida-
des, considerando como indissociável a relação entre ensino 
e serviço;

CONSIDERANDO o inciso I do § 1º do art. 11 do Decreto 6196 
de 25 de julho de 2017, que define como possibilidade de con-
trapartida das instituições de ensino a oferta de processos for-
mativos para trabalhadores e gestores da rede, em especial 
cursos de aperfeiçoamento e formação de preceptores;

CONSIDERANDO a adesão ao Termo de Parceria ao Contrato 
Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde de Guarapuava, 
em 27 de outubro de 2017, pela Instituição de Ensino Superior 
privada ofertante de Curso de Medicina conforme a Lei Federal 
nº 12.871, de 22 de outubro de 2013;

DECRETA

CAPÍTULO I
DO PROGRAMA DE PRECEPTORIA E SUPERVISÃO EM 
ATIVIDADES DE ESTAGIO, INTERNATO E PROGRAMAS 

DE RESIDÊNCIA MÉDICA

Art. 1º Fica instituído o Programa de Preceptoria e Supervisão 
em Atividades de Estágio, Internato e Programas de Residên-
cia Médica exercidas por alunos do Curso de Medicina de Insti-
tuições de Ensino Superior privadas, além de médicos residen-
tes de Programas de Residência Médica ofertados em parceria 
com a Secretaria Municipal de Saúde, na área da saúde na 
Rede Pública de Saúde do Município de Guarapuava, Paraná.
§ 1º Com o Programa de Preceptoria e Supervisão em Ativida-
des de Estágio, Internato e Programas de Residência Médica, o 
Município de Guarapuava, por intermédio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, poderá estabelecer parcerias com as instituições 
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de ensino privadas participantes do Contrato Organizativo de 
Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), visando à cooperação 
para o desenvolvimento de ações de Integração ensino-servi-
ço-comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 
e dos programas de graduação e pós-graduação do curso de 
Medicina, contribuindo, em especial, para:
I – formar profissionais conforme Princípios e Diretrizes do 
SUS, por meio do desenvolvimento de ações e programas na 
área de saúde pública;
II – ampliar o contingente de profissionais capacitados para a 
realização do cuidado humanizado e com vistas à integralidade 
dos sujeitos, famílias, grupos e coletividades;
III – melhorar a resolutividade da atenção à saúde da popula-
ção, respeitando a universalidade, a integralidade e a equidade 
nas ações;
IV – fomentar a produção do conhecimento por meio de inves-
tigações e pesquisas pautadas em princípios éticos e em con-
sonância com os interesses e necessidades das instituições de 
ensino e dos serviços de saúde;
V – fortalecer as práticas de educação popular e de educação 
permanente em saúde.
§ 2º As atividades de estágio, internato e programas de resi-
dência médica previstas neste decreto não poderão, em hipó-
tese alguma, dificultar o acesso ou interferir na qualidade do 
atendimento aos usuários do SUS.
§ 3º Eventuais danos aos equipamentos públicos provocados 
por estudantes, docentes ou outros profissionais das institui-
ções de ensino de que trata este decreto, deverão ser arcados 
pela Instituição de Ensino Superior ou Programa de Residência 
Médica.

CAPÍTULO II
DA PRÁTICA DA PRECEPTORIA E ATRIBUÍÇÕES DO PRE-

CEPTOR

Art. 2º A prática da Preceptoria compreende a atividade de 
acompanhamento e supervisão do estudante e de médicos re-
sidentes durante o treinamento em serviço e apoio à organiza-
ção do Programa de Preceptoria e Supervisão das atividades 
de estágio, internato e programas de residência médica exer-
cidas por estudantes de instituições de ensino superior priva-
das e médicos residentes de Programas de Residência Médica 
ofertados em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 
na área da saúde em cenários de prática da rede de serviços 
do SUS.
§ 1º Entendem-se por cenário de prática os serviços de saúde 
destinados à atenção à saúde, gestão e educação em saúde.
§ 2º Entende-se por estágio o ato educativo supervisionado, 
desenvolvido no ambiente de trabalho, que compõe o processo 
de formação do estudante e visa à preparação para o trabalho.
§ 3º Entende-se por internato a etapa do conhecimento em que 
se cumpre o ciclo teórico-prático de treinamento em serviço de 
longa duração, que busca aquisição de competência técnica 
em diferentes níveis de atenção e necessidade.
§ 4º Entende-se por residência médica a modalidade de ensino 
de pós-graduação destina a médicos, sob a forma de curso de 
especialização.

Art. 3º O Preceptor é o profissional do serviço que atua na 
supervisão direta das atividades práticas realizadas pelos es-
tudantes e médicos residentes nos serviços de saúde onde se 
desenvolvem os programas.
§ 1º São atribuições do Preceptor:
I – acompanhar e orientar as atividades do Programa de Pre-
ceptoria e Supervisão de Estágios, Internato e Programas de 
Residência Médica;

II – responsabilizar-se pelas ações desenvolvidas pelos estu-
dantes e médicos residentes que estiverem sob sua supervi-
são;
III – orientar, acompanhar e supervisionar o desenvolvimento 
das atividades previstas no plano de trabalho, observando os 
objetivos e diretrizes do projeto pedagógico do curso e progra-
mas de residência médica;
IV – facilitar a integração do discente e médicos residentes com 
a equipe de saúde, usuários do SUS e discentes de outros cur-
sos que atuam no cenário de prática;
V – propor e ou participar de atividades de pesquisa e proje-
tos de intervenção, voltados à produção de conhecimento e de 
tecnologias que integrem ensino, serviço e comunidade para a 
qualificação do SUS;
VI – participar do processo avaliativo dos discentes e médicos 
residentes sob sua responsabilidade, seguindo os critérios e 
periodicidade estabelecidos pela instituição de ensino e pro-
gramas de residência médica;
VII – participar dos processos formativos para preceptores.
§ 2º As atividades atribuídas ao Preceptor poderão ser realiza-
das no horário de trabalho do servidor público e em conformi-
dade com as atribuições inerentes ao seu vínculo.
§ 3º A Instituição de Ensino Superior indicará docentes supervi-
sores das práticas de ensino, os quais serão responsáveis por 
apoiar e orientar as atividades da preceptoria.

CAPÍTULO III
DA SELEÇÃO E CONTRIBUÍÇÃO CIENTÍFICA DOS PRE-

CEPTORES

Art. 4º No exercício das atividades conjuntas objeto dos convê-
nios, caberá ao Município designar os servidores públicos que 
atuarão como preceptores dos estudantes e médicos residen-
tes de maneira a exercer a orientação das atividades práticas 
de ensino.
§ 1º A definição dos servidores públicos que atuarão como pre-
ceptores levará em consideração a manifestação de interesse 
do servidor público, após publicização pela Secretaria de Saú-
de da necessidade de preceptores para Estágio, Internato e 
Programas de Residência Médica.
§ 2º No caso de o número de servidores públicos interessados 
em atuar como preceptores for maior do que a necessidade 
prevista pela Secretaria Municipal de Saúde, o recrutamento 
de profissionais para atuação na preceptoria dar-se-á mediante 
processo seletivo interno promovido pela Secretaria Municipal 
de Saúde, que observarão os seguintes critérios relacionados 
à qualificação profissional em ordem de relevância:
 I – comprovação de residência, especialização ou título de es-
pecialista na área de exercício da preceptoria;
II – experiência prévia comprovada como docente e ou exercí-
cio de preceptoria;
III – tempo de experiência profissional.

Art. 5º Os servidores públicos municipais que atuarem como 
preceptores de atividades de estágio, internato e programas de 
residência médica selecionados poderão receber contraparti-
das, em regime de bolsas, das instituições de ensino e progra-
mas de residência médica, a título de contribuição científica, 
para participação de cursos de aperfeiçoamento e especializa-
ção em preceptoria e processos educacionais na saúde.

Art. 6º Entende-se por contribuição científica a percepção de 
contrapartidas pelos preceptores estritamente vinculadas ao 
desempenho da atividade de preceptoria.
§ 1º Tendo em vista a necessidade de assegurar um trabalho 
de qualidade e eficiência, sem riscos aos usuários do SUS, a 
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contribuição científica de que trata o caput vincula-se ao exer-
cício das atividades de preceptoria e se limitam a um número 
máximo de 6 alunos por preceptor em cada grupo, na fase pré-
-internato, de 4 alunos por preceptor na Fase de Internato e de 
3 médicos residentes por preceptor em Programas de Residên-
cia Médica.
§ 2º A contrapartida por contribuição científica será de intei-
ra responsabilidade da instituição privada de ensino superior 
e programas de residência médica, sem qualquer ônus e/ou 
obrigação por parte do município.
§ 3º As instituições de ensino superior privadas e programas 
de residência médica deverão informar semestralmente ao 
Comitê Gestor Municipal do COAPES Guarapuava as contra-
partidas por contribuição científica percebidas pelos servidores 
designados para atuar como preceptores.

Art. 7º As contrapartidas por contribuição científica previstas 
no art. 5º deste decreto não se estende aos convênios cele-
brados com instituições de ensino superior públicas ou outros 
cursos na área da saúde de instituições de ensino superior.

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor em 1º de dezembro de 
2020, revogando as demais disposições em contrário.

Guarapuava, 22 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 317/2020.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUI-
SIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.342.848,87 (um milhão trezentos e oi-
tocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos).
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 e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) < 
https://bllcompras.com/ >.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 23/11/2020 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRA: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
– Pelo site: < http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/ >;
– Pelo Portal da Transparência: < http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 >; ou
– No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 

(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 03 de novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 104/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 316/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA, TRANSPOR-
TE TÉCNICO E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA DE 
POÇO ARTESIANO, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO 
NA MODALIDADE DE DISPENSA POR JUSTIFICATIVA - SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º7062/2018, de 7 de dezembro de 2018, 
e com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93, 
e alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria 
Geral do Município, de n.º 935/2020 e Autorização da Diretora 
de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para a Con-
tratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
ELETRIBEL POÇOS 
ARTESIANOS LTDA

26.274.828/0001-21 R$ 8.950,00

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 03 de Novembro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 21/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 318/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE 
APARELHO DECIBELIMETRO. ATRAVÉS DO PROCESSO LI-
CITATÓRIO DE INEXIGIBILIDADE. RECURSOS: 555 - SANE-
PAR - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE. 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal 
de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 7062/2018, de 7 de 
dezembro de 2018, e alterações posteriores, bem como Pare-
cer da Procuradoria Geral do Município, n.º 949/2020 e Auto-
rização da Diretora do Departamento de Compras, RATIFICA 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor de R$ 690,00 
(Seiscentos e noventa reais) para a Contratação da empresa 
INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA, ins-
crita no CNPJ 53.775.862/0001-52.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 03 de Novembro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 22/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 319/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO COLETOR ISOCINÉTICO ER3. ATRAVÉS 
DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE INEXIGI-
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BILIDADE. RECURSOS: 555 - SANEPAR - COMPENSAÇÃO 
FINANCEIRA AO MEIO AMBIENTE.
O Diretor de Licitações e Formalização de Contratos, no uso 
das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal 
de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 7062/2018, de 7 de 
dezembro de 2018, e alterações posteriores, bem como Pare-
cer da Procuradoria Geral do Município, n.º 959/2020 e Auto-
rização da Diretora do Departamento de Compras, RATIFICA 
a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor de R$ 4.870,00 
(Quatro mil oitocentos e setenta reais) para a Contratação da 
empresa RENATA MARA DE OLIVEIRA GODOY - ME., inscrita 
no CNPJ 10.750.956/0001-64.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 03 de Novembro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN NO ÂMBITO 
DA EMENDA PARLAMENTAR 201918760008 APROVADA 
PELO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA 
ESTRUTURAÇÃO DA REDE SOCIO ASSISTÊNCIAL PRIVA-
DA ESCOLA ANE SULIVAN/APAE. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 271/2020.
CONTRATADA: RFP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais).
VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Departamento 

de Licitações e Formalização de Contratos.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 75/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO N.º: 221/2020
HOMOLOGAÇÃO
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, através do Decreto 
n.º 6.767 de 27 de junho de 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
INTEGRA COMERCIAL 
LTDA

33 R$ 8.397,00

MERCO SOLUÇÕES 
EM SAÚDE S/A

01 R$ 33.750,00

POLLO HOSPITALAR 
LTDA

31, 36, 39. R$ 38.020,00

SAVIMED COMÉRCIO 
DE PRODUTOS MÉDI-
COS LTDA

07, 15, 16, 17, 
18, 19, 24, 25, 
34, 

R$ 129.646,25

B. DE OLIVEIRA BER-
GAMASCHO - PRODU-
TOS NUTRICIONAIS

08, 10, 20, 22, 
28, 30, 35, 37, 
38.

R$ 212.253,00

NUTRIPORT 02, 03, 05, 06 R$ 284.385,90
MN NUTRIÇÃO LTDA 09, 11, 12, 21, 

23, 27, 32.
R$ 273.251,25

POLO REPRESENTA-
ÇÕES LTDA

04, 13 14, 26, 
29, 40, 41

R$ 277.339,00

Guarapuava, 29 de outubro de 2020.
LARISSA MARIA BRZEZINSKI

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde

Município de Guarapuava

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 20/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 315/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O EQUIPAMENTO DE 
RAIO-X, APARELHO CR Nº K 5241-2366 (DIAMOND CLAS-
SIC/DIRECTVIEW ELITE CR), PARA A SECRETARIA MUNICI-
PAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
A Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de saúde, 
no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Prefeito 
Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto nº 6767/2018, 
de 28 de junho de 2018, bem como Parecer da Assessoria Jurí-
dica nº 143/2020 autoriza e RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) para a 
Contratação da empresa CARETREAM DO BRASIL COMER-
CIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS LTDA inscrita 
do CNPJ 76.178.037/0001-76. 
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 30 de Outubro de 2020.

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Diretora Administrativa e Financeira
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO – 

AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS – 014/2020

Tendo recebido Ofício do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS o qual indicava a necessidade de formalização de 
termo de fomento com a entidade AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS a qual realiza serviço tipificado 
na modalidade de república. 
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e relevância dos serviços ofertados.
Deve ser considerado que as organizações da sociedade civil para acessarem o recurso têm como requisito o registro no Conse-
lho Municipal de Assistência Social e a inscrição no Cadastro 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, merecendo aten-
ção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das entidades ou organizações de assistência social para a celebração de parceria, o 
órgão gestor da assistência social deverá 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 organizações 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 descontinuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais 
gravoso à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em parecer 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 CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS, uma 
vez que o serviço executado pela entidade é tipificado e normatizado na política de assistência social e ainda deve ocorrer de 
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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 indivíduos e suas fa-
mílias 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 
humana pelo COVID19, e como resultado, o serviço de repú-
blica por ser essencial continuou o atendimento, 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 e ainda II - nos 
casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da or-
dem pública 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 chamamento 
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, 15 de setembro 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPUBLICAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2019

1º TERMO ADITIVO ao Termo de Fomento 001/2019 que fa-
zem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE e o HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICEN-
TE DE PAULO  

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o n.° 
76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha n.° 
2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHO, por meio da Secretaria Municipal de Saúde neste ato 
representado pelo, Sr. JONILSON ANTONIO DE PIRES e de 
outro lado o HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE 
PAULO  inscrita no CNPJ nº 77.893.469/0001-21, neste ato 
representada por seu Provedor o Sr. HUBERTO JOSÉ LIM-
BERGER, inscrita no RG n° 503.105-2 SSP/PR e o CPF nº 
113.549.339-15 de ora em diante denominados somente MU-
NICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/Tomadora, respectivamen-
te, partes que resolvem celebrar o presente 1º TERMO ADI-
TIVO AO TERMO DE FOMENTO N.º 001/2019, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA
  
Altera a Cláusula Quarta do Termo de Fomento N° 001/2019, 
com base no art. 45 do Decreto Municipal 5863/2017, que pas-
sa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de 04 de novembro de 
2020, com prazo de 30 (trinta) dias, ou seja até 04 de dezem-
bro de 2020, oficializado após a data da assinatura de ambas 
as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do 
Termo de Fomento 001/2019.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma.

Guarapuava, 03 de novembro de 2020.

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

JONILSON ANTONIO DE PIRES
Secretário Municipal de Saúde

HUBERTO JOSÉ LIMBERGER
Hospital De Caridade São Vicente De Paulo 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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