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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 24 de setembro de 2021
Veiculação: 24 de setembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2210

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3197/2021

LEIS

DECRETOS

DECRETO Nº 8923/2021

Denomina a Rua código 19674, do Loteamento New Garden, Bairro Boqueirão, de “Levi Scheluchnank”.

Autor: Vereador João Carlos Gonçalves

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado a “Rua”, código 19674, do Loteamento New Garden, Bairro Boqueirão, de “Levi Scheluchnank”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 20 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3198/2021
Denomina a Rua Projetada 17430 do Bairro Industrial de “Rua Rosa Lopes de Faria”

Autor: Vereador Joel Barbosa

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica denominado a Rua Projetada 17430, situada no Bairro Industrial do Município de Guarapuava de “Rua Rosa Lopes 
de Faria”.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 20 de setembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal



24 de setembro, Veiculação 24/09/2021 Ano XXVII - Nº 2210 Boletim Oficial do Município -  2

DECRETO Nº 8967/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Leonardo Rodrigues, nomeado pelo Decreto nº 8796/2021, no cargo de Assessor A2, matrícula nº 
19385-2, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação Social, a partir de 01 de setembro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos legais a partir de 01 de setembro de 2021.

Guarapuava, 24 de setembro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8968/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear o senhor Anderson Sant’Ana, inscrito no CPF/MF nº 010.030.129-06, para exercer o cargo de Assessor A2, na 
Secretaria Municipal de Comunicação Social, a partir de 02 de setembro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 02 de setembro de 2021, 
revogando as disposições contrárias. 

Guarapuava, 24 de setembro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – 

ALBERGUE NOTURNO FREDERICO OZANAM – 012/2020

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS a Resolução de n.º 033/2021 a qual trata de: “Aprova 
o Plano de Trabalho e de Aplicação da Entidade, que compõe 
a rede socioassistencial e presta serviço de alta complexidade 
– acolhimento institucional na modalidade casa de passagem 
para adulto e famílias, devidamente inscrita no Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social, para o repasse de recursos pró-
prios do município alocados no Fundo Municipal de Assistência 
Social para cofinanciar atividades contínuas e atendimentos 
em serviços, programas, projetos nos diversos níveis de prote-
ção, assessoramento 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 – AL-
BERGUE NOTURNO FREDERICO OZANAM, uma vez que o 
serviço executado pela entidade é tipificado e normatizado na 
política de assistência social 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 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 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 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, 22 de setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária 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 –

AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPE-
CIAIS – 011/2020

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento 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-
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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 – AAPE 
– ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS, uma 
vez que o serviço executado pela entidade é tipificado e norma-
tizado na política de assistência social 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 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, 03 de setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária 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 –

ACPAC – ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM E APOIO A 
PESSOA COM CÂNCER – 005/2021 - FMAS

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento 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 descon-
tinuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gra-
voso 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 Fo-
mento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– ACPAC – ASSOCIAÇÃO CASA DE PASSAGEM E APOIO A 
PESSOA COM CÂNCER, uma vez que o serviço executado 
pela entidade é tipificado e normatizado na política de assistên-
cia social 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-
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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 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 Lei 
13.019/2014 o Município, através da Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social justifica a dispensa de 
chamamento público.

Guarapuava, 03 de Setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária 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 – ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E 

AO ADOLESCENTE – 003/2021 – FMAS

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento 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 descon-
tinuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gra-
voso 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 CHA-
MAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – AS-
SOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADO-
LESCENTE, uma vez que o serviço executado pela entidade 
é tipificado e normatizado na política de assistência social 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 
humana pelo COVID19, e como resultado, o serviço por ser ex-
tremamente 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; 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 legisla-
ção o Município, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chama-
mento 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 
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publicação desta justificativa.

Guarapuava, 02 de Setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária 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 – INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL RENASCER – 006/2021 

– FMAS
Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento 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 
CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fo-
mento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL RENASCER, uma vez que o 
serviço executado pela entidade é tipificado e normatizado na 
política de assistência social 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 legisla-
ção o Município, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chama-
mento 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, 03 de Setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária 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 – CARITAS SOCIALIS – 001/2021 – FMAS

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento 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-
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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 
CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fo-
mento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– CARITAS SOCIALIS, uma vez que o serviço executado pela 
entidade é tipificado e normatizado na política de assistência 
social 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 legisla-
ção o Município, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chama-
mento 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, 02 de setembro de 2021

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária 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 – ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE 

ENTRE RIOS –
002/2021 - FMAS

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento 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 – ASSO-
CIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS, 
uma vez que o serviço executado pela entidade é tipificado 
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e normatizado na política de assistência social 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, 02 de Setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária 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 – 

N.º 005/2021 - FIA
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente a Resolução nº 029/2021 a qual trata da “Dis-
põe sobre a aprovação dos Planos de Trabalho e de Aplicação, 
referente aos recursos de destinação do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência – FIA no ano de 2020/2021”, ten-
do como base as resoluções: Resolução 034/2020 “Aprova os 
projetos das Organizações da Sociedade Civil – OSC, devida-
mente inscritas no COMDICA, para inclusão no Banco de Pro-
jetos, para captação de destinações de recursos financeiros ao 
Fundo Municipal para Infância e Adolescência – FIA, por pes-
soas físicas ou jurídicas, com dedução do Imposto de Renda 
na forma do Art. 260 da Lei nº 8.069/1990 (ECA) da Instrução 
Normativa vigente da Receita Federal, com dedutibilidade do 
imposto de renda, em conformidade com a lei 13.019/2014”, e 
está foi novamente aprovada e atualizada para 2020 na Reso-
lução n.º 027/2020 “Aprova a atualização da regulamentação 
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 
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(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
Então diante do exposto, da deliberação do Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Princípio da 
Prioridade Absoluta e ainda deve ser considerado que as enti-
dades para acessarem o recurso têm como requisito o registro 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente e as entidades de assistência social a inscrição no Ca-
dastro 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 par-
te da rede socioassistencial, executando atendimento escolar, 
terapêutico e social à crianças e adolescentes com deficiência 
intelectual e/ou múltipla, bem como buscando o fortalecimento 
de vínculos familiares e comunitários juntamente com seus fa-
miliares e/ou cuidadores, acompanhamento socioassistencial 
afins de acesso a direitos sociais.
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, mere-
cendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das enti-
dades ou organizações de assistência social para a celebração 
de parceria, o órgão gestor da assistência social deverá obser-
var 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. 
Justificasse a inexigibilidade de chamamento público, tendo em 
vista o que dispõe o §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 
do COMDICA, conforme segue: “§5º - No caso de destinações 
específicas/vinculadas/dirigidas à projeto de titularidade de 
Organização da Sociedade Civil, o repasse de recursos será 
efetivado mediante a formalização de Termo de Fomento, com 
inexigibilidade de Chamamento Público nos termos do caput 
do Art. 31 da Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014.”
MANIFESTAMOS entendimento quanto à INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de 
Fomento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, 
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 lo-
cal do território, diante do exposto as atividades em comento 
não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar 
prejuízos 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 31 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública inexigir chamamento público; 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.”
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a inexigibilidade de chama-
mento 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 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe de divisão de gestão do SUAS

Chefe Departamento de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO – SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAE-

NISCH” – 00/2021 FMAS

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento 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, 
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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 INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de 
Fomento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAENISCH”, uma 
vez que é a única entidade que realiza a atividade de Institui-
ção de Longa Permanência para Idosos no município, o serviço 
executado pela entidade é tipificado e normatizado na política 
de assistência social e ainda deve ocorrer de maneira continu-
ada.
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 demanda que o poder público não 
consegue atingir; atendendo idosos em risco social.
Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que, será 
considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da socieda-
de civil, em razão da natureza singular do objeto da parceria ou 
se as metas somente puderem ser atingidas por uma entida-
de específica. Fica observado que por ser a única entidade no 
município que presta tal serviço, não é possível a competição.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a inexigibilidade de chama-
mento 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, 03 de Setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

CONSELHOS
RESOLUÇÃO Nº 044/2021

SÚMULA: Aprova o Termo de Adesão e Plano de Ação registra-
do no sistema SIFF/SEJUF, referente Deliberação nº 043/2021/
CEDCA/PR - "Ações para Crianças e Adolescentes que sofre-
ram impactos em virtude da Pandemia da SARS - COVID 19" 

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 suas alterações, considerando as 
deliberações da reunião plenária ordinária realizada em 23 de 
setembro de 2021, ata nº 17/2021. 
                             
                                  RESOLVE

Art. 1º - Aprova o Termo de Adesão do município de Guara-
puava/PR, referente ao repasse pontual/FIA - Deliberação nº 
043/2021/CEDCA/PR - "Ações para Crianças e Adolescentes 
que sofreram impactos em virtude da Pandemia da SARS - 
COVID 19". 

Art. 2º - Aprova o Plano de Ação referente ao repasse pon-
tual/FIA - Deliberação nº 043/2021/CEDCA/PR - "Ações para 
Crianças e Adolescentes que sofreram impactos em virtude da 
Pandemia da SARS - COVID 19" 

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

Guarapuava, 23 de setembro  de 2021.

REGIANE CRISTINA LOPES DE MORAES
                          Vice - Presidente do COMDICA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

A Secretaria Municipal de Saúde convida a todos os interessa-
dos para audiência pública a ser realizada no dia 29/09/2021 
a partir das 10h na Câmara Municipal, onde será apresentado 
o Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre de 2021. A apresen-
tação será transmitida na modalidade online, respeitando as 
regras sanitárias e de distanciamento social.
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PORTARIA Nº 127/2021

Estabelece orientações gerais, determinações acerca da implantação, ampliação e procedimentos a serem seguidos dos novos 
pontos de imunização contra COVID-19, no Município de Guarapuava.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, 
resolve:

CONSIDERANDO A Ata de reunião realizada na data de 15 de setembro de 2021, com a presença de todos os coordenadores 
e enfermeiros das Unidades Básicas de Saúde, e que a pandemia COVID-19, trouxe inúmeras readequações acerca de atendi-
mentos e das medidas referentes à nova etapa de imunização;

CONSIDERANDO que, nesta fase em que se encontra a pandemia COVID-19, é o meio mais eficiente ao atendimento à po-
pulação, e tendo em vista o aprimoramento das técnicas de aplicação da vacina, consoante o interesse público e da gestão do 
município em saúde;

CONSIDERANDO ainda, as atuais legislações publicadas pelo Ministério da Saúde, quais sejam: MEMO CIRC Nº 156/2021– 
DVVPI/ CVIE/DAV; NOTA TÉCNICA Nº 27/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS; QUINQUAGÉSIMO INFORME TÉCNICO 52ª 
PAUTA DE DISTRIBUIÇÃO PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID- 19, ORIEN-
TAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS À CONTINUIDADE DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19; 
MEMO CIRC Nº 163/2021– DVVPI/ CVIE/DAV e demaisalterações/atualizações que se fizeremnecessárias. 

CONSIDERANDO por fim, as LeisComplementares Municipais 120 de 2020 e 2.515 de 2016, RESOLUÇÃO DO COFEM 564 de 
2017, RESOLUÇÃO do CFM 2.217 de 2018, concernentes às atribuições dos profissionais de saúde do município de Guarapu-
ava;

RESOLVE:

Art. 1º - Esta Portaria estabelece, as orientações para implantação, ampliação e procedimentos, a serem seguidos pelos profis-
sionais de saúde do município de Guarapuava, referente ao atendimento da população nesta nova fase de imunização – pande-
mia COVID -19.

Art. 2º -Fica estabelecido que a implantação e ampliação de imunização contra COVID-19, nas Unidades Básicas de Saúde – 
UBS, terá seu início em 27 de setembro de 2021.

Parágrafo 1º: A aplicação de primeira dose nas U.B.S. será a partir de 15 de outubro de 2021;

Parágrafo 2º: A aplicação de segunda e terceira dose do imunizante contra COVID-19, será aplicada em todas as unidades de 
saúde partir de 27 de setembro de 2021.

Art. 3º - Fica estabelecido que os coordenadores, enfermeiros e demais profissionais, de cada Unidade Básica de Saúde – UBS, 
são responsáveis pela autenticidade dos dados, digitação correta em sistema, técnicas de manipulação e diluição especifica do 
imunizante, e ainda à assistência adequada aos usuários/pacientes.

Art. 4º - Estabelece ainda, que serão implantados critérios de seguimento adequado dos grupos contemplados, conforme cro-
nograma de imunização, faixa etária, critérios específicos, considerando que qualquer conduta que não respeite tais critérios, 
acarretará em responsabilização consoante ao previsto na Lei Complementar 120 de 2020 - Art. 199.O servidor responde civil, 
penal e administrativamente, pelo exercício irregular de suasatribuições.

Esta Portaria entra em vigor a partir da data da sua publicação. 

Guarapuava, 24 de setembro de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde
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SURG
TERMO DE APOSTILAMENTO DE REVISÃO DE PREÇO

1º TERMO DE APOSTILAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS 66/2020, DECORRENTE DO PREGÃO PRESEN-

CIAL  Nº 39/2020.
A COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUA-
RAPUAVA - SURG, pessoa jurídica constituída sob a forma 
de Sociedade de Economia Mista, com sede na Rua Afonso 
Botelho, 63, Bairro Trianon, na cidade de Guarapuava – PR, 
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n. 75.646.273/0001-
07, neste ato representada pelo seu diretor Administrativo, Sr. 
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER, altera por meio 
desse o que segue:
CLÁUSULA PRIMEIRA 
O item 6 da ata de registro de preços 03/2021, que tem por 
objeto o Registro de preços de 112500 litros de óleo diesel S10 
onde o custo unitário a ser aferido na data de aquisição pela 
média do preço constante da tabela ANP para a região de Gua-
rapuava, com aplicação de desconto 4%, passa a vigir com 
a revisão do custo total estimado de R$481.700,52, conforme 
termo de aprovação da autoridade superior de fol. 340 do pre-
sente processo.
CLÁUSULA SEGUNDA
Ficam mantidas os demais termos e condições constantes da 
ata de registro de preços 66/2020.
Guarapuava, 22 de setembro de 2021. 
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Admi-

nistrativo

TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021

O pregoeiro oficial da Cia. de Serviços de Urbanização de Gua-
rapuava – SURG, torna público que a licitação realizada no dia 
27/08/2021 às 14h00, na modalidade de Pregão Presencial n. 
026/2021, que objetiva o registro de preços para aquisição de 
antiaderente para pneus de rolo compactador de asfalto, res-
tou FRACASSADA, tendo em vista a inabilitação de todas as 
licitantes participantes, conforme ata do pregão e analise de 
recurso que negou provimento ao recurso. 
Sendo assim, RESOLVE, REVOGAR, o processo licitatório nº 
026/2021 – modalidade pregão presencial, no sistema de re-
gistro de preços, com fulcro no artigo nº96 do Regulamento 
Interno de Licitações, Contratos e Convênios da Companhia de 
Serviços de Urbanização de Guarapuava - SURG.
Encaminhe o presente termo de revogação para Publicação.
 Guarapuava, 24 de setembro de 2021. 

Paulo Cezar Tracz - PREGOEIRO
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