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DECRETO Nº 246/21, DE 16 DE ABRIL DE 2021
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições legais e à vista do Oficio nº 570/2021,
de 24 de março de 2021, do Comando do 11º
Grupamento de Bombeiros,
R E S O L V E:
Designar a 1º Tenente QOBM Julia dos Santos
Saldanha Frazatto, Comandante do 2º SGB/11º
GB (Corpo de Bombeiros de Arapongas), para
responder como Ordenador das Despesas do
FUNREBOM, Fundo Municipal criado pela Lei
nº 1.305, de 17 de outubro de 1980, que tem a
finalidade de centralizar os recursos financeiros
para estruturação, reequipamento e manutenção
do Corpo de Bombeiros de Arapongas.
Arapongas, 16 de abril de 2021.
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ANO: XIII Nº: 2864 PÁG: 01

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIÇÃO HOJE : 46 PÁGINAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
024/2021 UASG 987427 - PMA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
025/2021 UASG 987427 - PMA

A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo
MENOR PREÇO, que tem por objeto a Registro
de Preços para aquisição de gêneros alimentícios
perecíveis, necessários para suprir o cardápio de
alimentação da Merenda Escolar das Escolas da
Rede Pública Municipal e Centros de Educação
Infantil Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação. Abertura das propostas
e Recebimento dos lances: a partir das 13:30
horas do dia 4 de maio de 2021. Edital na íntegra:
à disposição dos interessados na Gerência de
Licitações e Contratos, na Rua Garças, 750,
Centro – Arapongas/PR e no site www.arapongas.
pr.gov.br - licitações, ou através do site:
endereço eletrônico http://www.comprasnet.
gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.
asp, informando N.º do Pregão e o código UASG
987427. Informações complementares através
dos telefones (43)3902-1052.

A Prefeitura Municipal de Arapongas-PR, avisa
aos interessados que fará abertura da licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, do tipo MENOR
PREÇO, que tem por objeto a Registro de Preços
para aquisição de gêneros alimentícios não
perecíveis, necessários para suprir o cardápio de
alimentação da Merenda Escolar das Escolas da
Rede Pública Municipal e Centros de Educação
Infantil Municipal, em atendimento a Secretaria
Municipal de Educação. Abertura das propostas
e Recebimento dos lances: a partir das 13:30
horas do dia 7 de maio de 2021. Edital na íntegra:
à disposição dos interessados na Gerência de
Licitações e Contratos, na Rua Garças, 750,
Centro – Arapongas/PR e no site www.arapongas.
pr.gov.br - licitações, ou através do site:
endereço eletrônico http://www.comprasnet.
gov.br/consultalicitacoes/ConsLicitacao_Filtro.
asp, informando N.º do Pregão e o código UASG
987427. Informações complementares através
dos telefones (43)3902-1052.

Arapongas, 19 de abril de 2021.

Arapongas, 19 de abril de 2021.

JOSIANE CRISTINA CIPOLA PAGAN
Pregoeira Municipal

IVANA YUMI SAITO PEREIRA
Pregoeira Municipal
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PORTARIA Nº 138 /21, de 13 de abril de 2021
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná, no uso
de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, com fundamento no art. 190 e parágrafos da Lei nº. 4.451, de
25/01/16 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), AUXILIO-NATALIDADE, correspondente a 1(um)
salário mínimo nacional, aos servidores abaixo relacionados:
Processo nº

Matrícula

7054,
de
1197693/1
22.03.2021
6781,
115541/1
18.03.2021
9015,
de 92355/1
09.04.2021
92355/2

em contrário.

Servidor(a)
Edenise Vieira
Grasiele Alves de Camargo
Josimeire Zaniti de Morais

Cargo
Técnico em Enfermagem

Lotação
SAÚDE

Professor de Educação
EDUCAÇÃO
Infantil – 40h
Professor de Educação
Infantil – 30 h
EDUCAÇÃO
Professor

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

Arapongas, 13 de abril de 2021.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 140/21, de 14 de abril de 2021
ROBERTO DIAS SIENA, Secretário de Administração do Município de Arapongas, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
Art. 1º - DECLARAR, com fundamento no art. 154, da Lei nº. 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais de Arapongas), que as servidoras abaixo relacionadas, usufruíram da Licença
por Motivo de Doença em Pessoa da Família:
Nº Processo ou
Perícia Médica

Matrícula

Nome

Grau de
Parentesco

25.02.2021

111465/2

Andreia Vanessa da Silva Ralianko

29.03.2021

89001/1

Antonio Carlos Florencio

15.03.2021

96741/2

Keli Leandra Manchini

25.03.2021

1197633/1 Maria Carolina da Silva Santos

23.03.2021

115088/1

Maria Eliana Ferreira

93238/1

Rita de Cassia Fiori

29.03.2021

96415/1

Ronaldo Adriano Barbara

18.03.2021

80551/1

Sheila da Conceição

Filha

18.03.2021

74640/1

Vanessa da Silva Aguiar

Filho

---

Filha
Esposa e
Filho
Filho
Filho
Pai
Filho
Pai

Período da
Concessão
22.02.2021 a
24.02.2021
04.03.2021,
09.03.2021 a
10.03.2021
10.03.2021 a
12.03.2021
24.03.2021 a
22.04.2021
15.03.2021 a
18.03.2021
24.03.2021 a
26.03.2021
24.03.2021 a
31.03.2021
16.03.2021 a
25.03.2021
15.03.2021 a
17.03.2021

Lotação
SAÚDE
SESTRAN
EDUCAÇÃO
SAÚDE
CULTURA
EDUCAÇÃO
SESTRAN
EDUCAÇÃO
SAÚDE

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Arapongas, 14 de abril de 2021.
ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

TIEKO SAITO PEREIRA
Diretora de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº. 148/21, de 15 de abril de 2021
ROBERTO DIAS SIENA, Secretário Municipal de Administração do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;
R E S O L V E:
Art. 1° - CONCEDER, aos Servidores abaixo relacionados, 30 (trinta) dias de férias
regulamentares, acrescidas de 1/3 (um terço) previsto no Art. 118 da Lei nº 4.451, de 25/01/2016, referentes
aos respectivos períodos aquisitivos, conforme a seguir:
95354/2

ALINE CRISTINA DE CAMARGO

Período
aquisitivo
2020/2021

03/05/2021

SEMAS

108936/1

ANA LETICIA SCHNEIDER FRADE DE ARAUJO

2019/2020

20/04/2021

SAÚDE

79839/1

APARECIDA SIDNEIA FERNANDES EVANGELISTA

2019/2020

01/04/2021

SAÚDE

113670/1

BEATRIZ FERNANDA CABRAL

2020/2021

25/04/2021

EDUCAÇÃO

50563/1

CARLA ANTONIA DOS SANTOS NEIA

2020/2021

26/04/2021

SEMAD

68659/6

CARLOS EDUARDO HIZO

2019/2020

03/05/2021

SEFIN

CLICIA BEATRIZ JULIANI GRANO DA SILVA

2019/2020

03/05/2021

SAÚDE

46663/1

CLOVIS CREPALDE

2020/2021

02/05/2021

SESTRAN

1197683/1

CRISTIANE ROCHA

2019/2020

03/05/2021

SAÚDE

94315/1

DAIANE PEREIRA DOS SANTOS

2019/2020

19/04/2021

SEMAS

113131/1

EDICLEIA LEMES DOS SANTOS DE ARAUJO

2019/2020

04/05/2021

SAÚDE

68870/1

EDILSON APARECIDO LEANDRO

2020/2021

05/04/2021

73547/2

EDISON ZUZA FIGUEIREDO

1197387/1

EDVALDO MANOEL PINTO

2020/2021

05/04/2021

SESAN
UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO
SEMAS

113468/1

ELAINE DA SILVA LIMA DOS SANTOS

2019/2020

03/05/2021

SAÚDE

85642/1

ELIANA APARECIDA LOPES

2020/2021

05/05/2021

SAÚDE

77372/1

ELIANE CRISTINA INACIO CASTILHO

2019/2020

05/04/2021

SAÚDE

71986/1

ELIAS FERNANDES

2019/2020

05/04/2021

SEASPMA

77330/1

ELIZABETE DA SILVA AGUIAR FERREIRA

2020/2021

04/05/2021

SAÚDE

75906/1

ELTON ROGERIO FERREIRA

2019/2020

12/04/2021

SESAN

96474/1

EMERSON VOLANTCHUK

2019/2020

01/05/2021

SESTRAN

93548/1

SEMAS

Matrícula

Nome

1197505/1

2020/2021

Início fruição

Lotação

10/05/2021

FABIO APARECIDO DE OLIVEIRA

2019/2020

03/05/2021

1197701/1

FERNANDA DE OLIVEIRA

2019/2020

03/05/2021

SAÚDE

103039/2

FERNANDA MOREIRA DE REITAS

2020/2021

14.04.2021

CONSELHO TUTELAR
SAÚDE

114073/1

FRANCIELLEN ALBERTIN XAVIER DA SILVA

2019/2020

17/05/2021

1197396/1

GEDERSON SAMUEL SIGUEKITI PEREIRA

2020/2021

19/04/2021

SEFIN

110337/2

GLAUCE YONE APARECIDA DE SOUZA E SILVA

2020/2021

12/04/2021

SAÚDE

109304/2

GUILHERME CAINA OKAMOTO SATO

2020/2021

05/05/2021

SAÚDE
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111244/1

HELOISA TEIXEIRA DE SOUZA CAMARGO

2019/2020

22/03/2021

SAÚDE

1197659/1

ISABELA GARCIA DE LEMOS

2019/2020

04/05/2021

SAÚDE

1197715/1

JANAINA MAGALHAES DE OLIVEIRA

2020/2021

02/05/2021

SAÚDE

1197473/1

JEFFERSON PEREIRA DE SOUZA

2020/2021

03/02/2021

SAÚDE

44768/1

JOSE APARECIDO DOS SANTOS

2018/2019

12/04/2021

SEODUR

114421/1

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR DOS ANJOS

2019/2020

05/04/2021

SEODUR

76287/1

JOSE NATALINO ORTELANI

2020/2021

01/05/2021

SESTRAN

70505/2

JOSE RUBENS RODRIGUES

2019/2020

12/04/2021

SAÚDE

107280/2

JOSELI TOLEDO VILELA

2019/2020

12/04/2021

SAÚDE

109398/1

JOSIANE DOS SANTOS PEREIRA

2020/2021

10/05/2021

SAÚDE

78719/1

JOSIMARA CRISTINA TACONI

2020/2021

22/03/2021

SEMAS

1197503/1

JULIANA BIESEK FERREIRA

2020/2021

03/05/2021

SAÚDE

95680/1

KELLY CRISTINA DA ROSA

2019/2020

05/04/2021

SEMAD

116044/1

LUCIMARA VIEIRA SASSO GONÇALVES

2020/2021

18/03/2021

SEMAS

51942/1

MANOEL ANTONIO DA SILVA

2020/2021

02/05/2021

SESTRAN

76210/2

MARA LUCIA DOS SANTOS

2019/2020

12/04/2021

SAÚDE

79570/1

MARIA JOSEANI TARGA PINTO

2019/2020

14/04/2021

SEMAS

92096/1

MARISA APARECIDA DO NASCIMENTO

2020/2021

15.03.2021

SEMAD

1197404/2

MARISTELA PERPETUA LOPES DAMIAO

2019/2020

17/03/2021

SAÚDE

89249/1

MARTA DE OLIVEIRA COELHO LEAL

2019/2020

26/04/2021

SEMAS

92924/2

MARTHA MARCHIORI

2019/2020

17/05/2021

SEMAD

92860/1

MONICA PRISCILA DE CRISTO

2020/2021

26/04/2021

SEMAD

81833/2

PAULO ROGERIO MORENO

2020/2021

12/04/2021

SEMAS

93840/1

REGINA RAFAELA MARCHI F. MORALES FERREIRA

2019/2020

05/04/2021

SEMAS

109797/1

ROBILAN CAMARGO

2019/2020

06/04/2021

SAÚDE

107883/1

ROSIMEIRE DALLA POLLA NICOLAU

2018/2019

01/04/2021

SAÚDE

1197647/1

SANDRA LEONEL DA SILVA

2019/2020

17/05/2021

SAÚDE

96024/1

SERGIO ALEXANDRE CALIZOTTI JUNIOR

2020/2021

03/05/2021

SAÚDE

109894/1

SIMARA CARDOSO DEMBIESQUE LUIZ

2019/2020

26/04/2021

SAÚDE

104221/2

SIMONE SANTIN

2020/2021

12/04/2021

SAÚDE

115070/1

TEREZA CELESTINO DE OLIVEIRA

2019/2020

10/05/2021

SAÚDE

82643/3

TIAGO HENRIQUE VALLADÃO

2019/2020

05.04.2021

SEMAD

74101/1

TIEKO SAITO PEREIRA

2020/2021

26/04/2021

SEMAD

78239/1

VANDERLEIA CRISTIANE GRZEGORCZYK

2020/2021

02/05/2021

SESTRAN

109681/1

ZENILDA DA SILVA

2019/2020

12/04/2021

SAÚDE
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Art. 2° - CONCEDER, aos Servidores abaixo relacionados, 20 (vinte) dias de férias regulamentares,
acrescidas de 1/3 (um terço) previsto no Art. 118 da Lei nº 4.451, de 25/01/2016 e 1/3 (um terço), petição
protocolada anterior aos efeitos do Decreto n°. 236/2020 de 30.04.2020, de conformidade com o disposto
no Art.127 da Lei nº 4.451, de 25/01/2016, referentes aos respectivos períodos aquisitivos, conforme a
seguir:
Número e Data da Petição

Matrícula

Processo n°. 6287/18 de 08.03.2018

69183/1

ANDREIA FORNEL LENARDON

Período
aquisitivo
2017/2018

Processo n°. 19261 de 01.07.2019

88978/1

ALEXANDRE BIANCO VENTURINI

Processo n°. 9680 de 24.04.2020

113549/1

Portaria n°. 407 de 10.09.2019

113409/1

Processo n°. 19505 de 03.07.2019

Nome

Início fruição

Lotação

01.02.2021

SEMAD

2019/2020

10/05/2021

SESTRAN

ANTONIA FERREIRA SOUSA

2020/2021

01/05/2021

SESTRAN

DAIANE DE OLIVEIRA

2019/2020

03/05/2021

SAÚDE

86355/1

ILDEMAR PASSONI DO CARMO

2019/2020

10/05/2021

SESTRAN

Processo n°. 13352 de 10.05.2019

89036/1

JOÃO MAICON MARQUES

2019/2020

10/05/2021

SESTRAN

Processo n°. 19361 de 20.07.2019

93831/1

JOAO PAULO FELICIO MARCZUK

2019/2020

03/05/2021

SEMAS

Processo n°. 3062 de 31.01.2020

105040/2

JULIO CESAR GOMES

2018/2019

03/05/2021

SAÚDE

Processo n°. 13224 de 09.05.2020

109576/1

PAOLLA CAROLINE B. B. DE FREITAS

2019/2020

03/05/2021

SAÚDE

Processo n°. 22947de 28.08.2018

115118/1

TATIANE GALDINO DA SILVA TOMAZ

2018/2019

13/04/2021

SEFIN

Processo n°. 15961 de 31.05.2019

86495/1

VAGNER ALEXANDRINO DE SOUZA

2019/2020

10/05/2021

SESTRAN

Art. 3° - CONCEDER, aos Servidores abaixo relacionados, férias regulamentares nas devidas
proporções, acrescidas de 1/3 (um terço) previsto no Art.118 da Lei nº 4.451, de 25/01/2016, de férias
fracionadas, de conformidade com o disposto no Art.119, § 4° da referida Lei.
Matrícula
1197682/1
86010/2
103080/1
115320/2
105236/1
112186/1
74233/1
101532/1
71463/1
95125/1
1197369/1
107441/1
103926/2
114960/1
1197691/1
74071/1
78662/1
104817/2

Nome
ADRIANE CAROLINE DE SOUZA CRUZ
CAROLINE PRISCILA C. M. MAGALHAES
CLAUDEMIR MOLINARI RONCA
CLAUDINEI NERY ALVES
CRISTINA LASKOVSKI
GRASIELE SASTRE GREGIO
ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA
JANAINA DENISE BARBOSA DOS SANTOS
JOICE BATISTA DE OLIVEIRA
KENIA CRISTINA CAVALCANTE
MAILA FADEL RICARDO
MARCOS APARECIDO RIBEIRO
MARTA GOMES DE ANDRADE
NAGILA DENISE BATISTA GOUVEA
NAYARA FERNANDA ZUCULOTTO
NEUSA APARECIDA CALDERAN DE SOUZA
ODETE DE OLIVEIRA VIEIRA
PATRICIA APARECIDA FOGATO DA COSTA

Dias

Período aquisitivo

Início fruição

Lotação

15
15
15
15
15
15
15

2019/2020

SAÚDE
SEMAS
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE

18
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

2020/2021
2020/2021

26/04/2021
23/03/2021
03/05/2021
17/05/2021
05/04/2021
05/04/2021
22/04/2021
11/03/2021
22/03/2021
05/04/2021
03/05/2021
18/05/2021
05/04/2021
06/04/2021
02/05/2021
04/04/2021
15/03/2021
29/03/2021

2019/2020
2019/2020
2020/2021
2019/2020
2019/2020
2019/2020

2020/2021
2020/2021
2020/2021
2019/2020
2019/2020
2018/2019
2018/2019
2020/2021
2019/2020

SEMAS
PROCON
SEMAS
SEMAS
SAÚDE
SAÚDE
SAÚDE
SEMAS
SAÚDE
SAÚDE
SEMAS
SAÚDE
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76821/1
84727/3

ROSANGELA CALISTO VENDRAMETTO
WAGNER TISSOT PERARO

15
15

2019/2020
2020/2021

23/03/2021
03/05/2021

SEMAS
SAÚDE

Art. 4° - DECLARAR, que servidor abaixo relacionado, usufruiu 15 (quinze) dias de férias
fracionadas, de conformidade com o disposto no Art.119, § 4° da referida Lei, ficando 15 dias do referido
período à definir:
Matrícula
90123/1

Nome
CLEVERSON GONÇALVES

Lotação
SEFIN

Período aquisitivo

Período de fruição

2018/2019

12/02/2021 a 26/02/2021

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Arapongas, 15 de abril de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

TIEKO SAITO PEREIRA
Diretora de Recursos Humanos
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PORTARIA Nº. 149/21, de 16 de abril de 2021
ROBERTO DIAS SIENA, Secretário de Administração do Município de Arapongas,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições;
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, com fundamento no art. 153 da Lei nº. 4.451, de 25/01/16
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), LICENÇA-PATERNIDADE, de 10 (dez) dias
consecutivos, ao servidor abaixo relacionado:
Processo
nº

Matrícula

Nome

9650, de
116045/1 Jenivaldo de Alencar
15.04.2021

Período da
Concessão

Cargo
Condutor
Ambulância

de 13.04.2021 a
22.04.2021

Lotação
SAÚDE

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a
contar da data do nascimento.
Arapongas, 16 de abril de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

TIEKO SAITO PEREIRA
Diretora de Recursos Humanos
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P

ON G A S

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

PORTARIA nº 152/2021, de 16 de abril de 2021
ROBERTO DIAS SIENA, Secretário Municipal de Administração do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
- o disposto no art. 162 da Lei Municipal nº 4.451, de 25/01/16 (Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Arapongas), alterada pela Lei nº 4.880/2020 de 24.03.2020;
- o disposto na Lei Municipal nº 4.450, de 25/01/16 (Estatuto e Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal do Magistério Público Municipal de Arapongas - PR;
- o Decreto nº 704/16, de 14/09/16 e demais atos administrativos publicados,
referentes ao direito adquirido para concessão de licença prêmio;
- os requerimentos deferidos pelas respectivas Secretarias;
R E S O L V E:
Art. 1° - CONCEDER, ao servidor constante do ANEXO desta, ocupante de cargo
de provimento efetivo, LICENÇA PRÊMIO, referente ao respectivo período aquisitivo.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Arapongas, 16 de abril de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

TIEKO SAITO PEREIRA
Diretora de Recursos Humanos
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

ANEXO
(PORTARIA nº 152/2021, de 16 de abril de 2021)
\

MATR

C

NOME

CARGO

40630 3 MARIA MARTA TANNOURI Administrador
GARBIN

LOTAÇÃO

SEMAD

PERÍODO
AQUISITIVO
01/01/2011 a 31/12/2015

PERÍODO DE FRUIÇÃO
INÍCIO

TÉRMINO

19.04.2021

02.06.2021

TOTAL
DE
DIAS
45
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná
AR A P N G A S
O

Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Recursos Humanos

PORTARIA nº 153/21, de 19 de abril de 2021.
ROBERTO DIAS SIENA, Secretário de Administração do Município de
Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando:
- o contido na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, Decreto-Lei nº. 5.452,
de 1° de maio de 1943 e alterações posteriores;
R E S O L V E:
Art. 1º - CONCEDER, às empregadas públicas abaixo relacionadas, 30 (trinta)
dias de férias acrescidas de 1/3 (um terço), previsto no art. 7°, XVII, da Constituição Federal,
conforme segue:

MATR.

CONTR

NOME

106658

3

EDNA SOLANGE FONSECA
RIBEIRO DOS SANTOS

108260

2

SILVIA SBORCHIA

PERÍODO
AQUISITIVO

EMPREGO

Agente Comunitário de
Saúde
Auxiliar de Consultório
Dentário - PSF

2020/2021
2020/2021

PERÍODO DE
FRUIÇÃO

03/05/2021 a
01/06/2021
03/05/2021 a
01/06/2021

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Arapongas, 19 de abril de 2021.

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

TIEKO SAITO PEREIRA
Diretora de Recursos Humanos
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P N G A S
O

SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇO
DO
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO
SEÇÃO
DE ASSESSORIA A GESTÃO E PROGRAMAS
MUNICÍPIO
DE ARAPONGAS
SEÇÃO DE ASSESSORIA A GESTÃO E PROGRAMAS
PORTARIA Nº 157/21, DE 20 DE ABRIL DE 2021
LUIZ ROBERTO DOS SANTOS, Secretário de Educação do Município de Arapongas, Estado
do Paraná, no uso das atribuições legais e com fundamentos no disposto na Resolução nº 4.649/08SEED e nos estritos termos das normas estampadas na Deliberação no 02/2018 CP/CEE/PR.
RESOLVE:
Aprovar os Pareceres de n°s. 001 a 017/21, que aprovam os Conselhos Escolares
apresentados pelas Escolas Municipais e CMEIS, abaixo relacionadas:


















Escola Mun. Professora Aleydah Costa Santos Oliveira
Escola Mun. Dr. Antonio Grassano Junior
Escola Mun. Colônia Esperança
Escola Mun. Professora Diomar de Oliveira Pegorer
Centro de Educação Infantil Dom Romeu Alberti
Centro de Educação Infantil Dom Geraldo
Centro Mun. de Educação Infantil Helena Garanhani Escobal
Escola Mun. José Bernardo dos Santos
Escola Mun. Julio Savieto
Centro Mun. de Educação Infantil Laurides Pinheiro Schautz
Escola Mun. Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski
Escola Mun. Padre Chico
Escola Mun. Padre Germano Mayer
Escola Mun. Papa João Paulo II
Centro Mun. de Educação Infantil Pequenos Brilhantes
Centro Mun. de Educação Infantil Padre Paulo Speiser
Centro Mun. de Educação Infantil Padre Bernardo Merckel

– Parecer nº 001/21
– Parecer nº 002/21
– Parecer nº 003/21
– Parecer nº 004/21
– Parecer nº 005/21
– Parecer nº 006/21
– Parecer nº 007/21
– Parecer nº 008/21
– Parecer nº 009/21
– Parecer nº 010/21
– Parecer nº 011/21
– Parecer nº 012/21
– Parecer nº 013/21
– Parecer nº 014/21
– Parecer nº 015/21
– Parecer nº 016/21
– Parecer nº 017/21

Arapongas, 20 de abril de 2021.

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

AR A P

SECRETARIA EXECUTIVA

ON G A S

DECRETO Nº 254/21, DE 20 DE ABRIL DE 2021

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do Paraná,
mantenedor das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil de Arapongas, no uso das
atribuições legais, em consonância com a Portaria nº 157/21 e Pareceres da Secretaria Municipal da
Educação e, considerando a Deliberação no 02/2018 CP/CEE/PR.,
HOMOLOGA:
Art. 1º - O Estatuto do Conselho Escolar das Escolas Municipais e Centros Municipais de
Educação Infantil de Arapongas, abaixo relacionadas:
 Escola Mun. Professora Aleydah Costa Santos Oliveira
 Escola Mun. Dr. Antonio Grassano Junior
 Escola Mun. Colônia Esperança
 Escola Mun. Professora Diomar de Oliveira Pegorer
 Centro de Educação Infantil Dom Romeu Alberti
 Centro de Educação Infantil Dom Geraldo
 Centro Mun. de Educação Infantil Helena Garanhani Escobal
 Escola Mun. José Bernardo dos Santos
 Escola Mun. Julio Savieto
 Centro Mun. de Educação Infantil Laurides Pinheiro Schautz
 Escola Mun. Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski
 Escola Mun. Padre Chico
 Escola Mun. Padre Germano Mayer
 Escola Mun. Papa João Paulo II
 Centro Mun. de Educação Infantil Pequenos Brilhantes
 Centro Mun. de Educação Infantil Padre Paulo Speiser
 Centro Mun. de Educação Infantil Padre Bernardo Merckel

Art. 2º - O Estatuto do Conselho Escolar homologado por este Decreto entra em vigor a
partir desta data.
Arapongas, 20 de abril de 2021

LUIZ ROBERTO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Educação

SERGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

1
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Processo Administrativo nº. 261/2020 – Inexigibilidade nº. 030/2020
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 010/2020
A Comissão Especial para análise de documentos pertinentes aos Chamamentos Públicos da área da
Saúde, instituída através da Portaria n°. 099 de 10 de março de 2021 no uso das atribuições legais
resolve tornar público aos interessados no Chamamento Público N. º 010/2020:
I – Resultado referente à análise da documentação de habilitação;
INTERESSADOS
DR. MERIGUE – PERICIAS E ASSISTENCIAS
TECNICAS - EIRELI

CNPJ

ENDEREÇO

SITUAÇÃO

33.880.572/0001-61

AVENIDA HIGIENOPOLIS, 70,
CENTRO, LONDRINA - PR

HABILITADO

Arapongas, 19 de abril de 2021.

Adenilson do Carmo Silva
Presidente

Licitação – Processo Administrativo nº 261/20 – Inex. nº 030/20
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FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – FUMCON
RELATÓRIO FINANCEIRO
Período de 01/03/2021 a 31/03/2021
De acordo com o parágrafo 4º do Art. 24 da Lei 4.011, de 14 de agosto de 2012.

Data
01/03/2021
01/03/2021
31/03/2021
01a 31/03/2021
01 a 31/03/2021
01 a 31/03/2021
31/03/2021
31/03/2021

Lançamento
Aplicação Financeira
Saldo em Conta Corrente
Rendimentos/Aplicação Financeira
Crédito Multas
Taxas Bancárias
Pagamentos/Estornos *
Aplicação Financeira
Saldo em Conta Corrente

Débito

ROBERTO DIAS SIENA
Secretário Municipal de Administração

Crédito
133,84

Saldo
329.109,60
0,00

329.243,44
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ARAPONGAS – PR

RESOLUÇÃO 007/2021
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal
4.164/2013, bem como seu Regimento Interno, considerado o deliberado pela Plenária
em reunião realizada na data de 12/04/2021,
RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a
Comissão

Temática

Permanente

intitulada

“COMISSÃO

DE

ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E
ADOLESCÊNCIA”, a Conselheira LEILA APARECIDA DE LIMA LEME, em
substituição à Renata Soares de Freitas.

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser
publicada, ficando revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de abril de 2021.

__________________________________

Nilson Ribeiro da Silva
Presidente

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br
(Digitado por Jacson M. R. de Moura)
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ARAPONGAS – PR

RESOLUÇÃO 008/2021
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal
4.164/2013, bem como seu Regimento Interno, considerado o deliberado pela Plenária
em reunião realizada na data de 12/04/2021,
RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a Comissão
Temática

Permanente

intitulada

“COMISSÃO

ESPECIAL

DE

INQUÉRITOS

ADMINISTRATIVOS”, os seguintes Conselheiros:

NOME

SUBSTITUINDO

LILIAN PAULA MARTINS LORENÇATO RENATA SOARES DE FREITAS
SONIA APARECIDA PERUGINI
POMBOLO

REGIANE CRISTINA GIROLDO
MENDES

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser
publicada, ficando revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de abril de 2021.

__________________________________

Nilson Ribeiro da Silva
Presidente

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br
(Digitado por Jacson M. R. de Moura)
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ARAPONGAS – PR

RESOLUÇÃO 009/2021
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal
4.164/2013, bem como seu Regimento Interno, considerado deliberado pela Plenária
em reunião realizada na data de 12/04/2021,
RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a
Comissão Temática Permanente intitulada “COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO E
AVALIAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO LA/PSC”,
os seguintes Conselheiros:
NOME

SUBSTITUINDO

MARCELO EMYGDIO DOS SANTOS

ADRIELLE ROSSI DOS SANTOS

SILVANA COELHO

GIVANILDO BERBETE ALVES

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser
publicada, ficando revogadas as disposições em contrário.

Arapongas, 12 de abril de 2021.

______________________________

Nilson Ribeiro da Silva
Presidente

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESOLUÇÃO 010/2021

ARAPONGAS – PR

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA, no uso das atribuições, que lhe confere a Lei Municipal
4.164/2013, bem como seu Regimento Interno, considerado deliberado pela Plenária
em reunião realizada na data de 19/04/2021,
RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, para constituir, a partir desta data, a
Comissão Temática Específica intitulada “COMISSÃO DE SELEÇÃO – EDITAL
PROGRAMA AMIGO DE VALOR 2021 - SANTANDER”, os seguintes
Conselheiros:
NOME
MARCELO EMYGDIO DOS SANTOS
LILIAN PAULA MARTINS LORENÇATO
ISMAILDA FERREIRA DE LIMA DA SILVA

FUNÇÃO
COORDENADOR
RELATORA
MEMBRO

Art. 2º . A presente Comissão terá por finalidade organizar e
executar a seleção de projeto para inscrição junto ao Programa Amigo de Valor
– Edital de Apoio aos Conselhos e Fundos Municipais dos Direitos da Criança e
do Adolescente 2021 – Santander, através da realização de chamamento
público, nos termos da Lei 13.019/2014 e alterações, sem prejuízos às demais
legislações vigentes.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor nesta data, devendo ser
publicada, ficando revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 19 de abril de 2021.

______________________________

Nilson Ribeiro da Silva
Presidente

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ARAPONGAS – PR

Extrato de Chamamento Público nº 001/2021
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) de Arapongas, Estado do Paraná, por
intermédio da Prefeitura do Município , neste ato representado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), através
do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de Arapongas, pessoa jurídica, de direito público, inscrito no C.N.P.J. sob nº
13.031.538/0001-05, com sede na Rua Garças nº 750, Centro, neste município, doravante denominado simplesmente
MUNICÍPIO, com fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais normas que regem a matéria, torna público o
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO para seleção de plano de trabalho (propostas técnicas), apresentadas por Organizações da
Sociedade Civil, doravante denominada simplesmente OSC, devidamente registrada neste Conselho, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, para concorrer aos recursos a serem destinados pelo Banco Santander S/A, para
apoiar ações, serviços, programas ou projetos que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes, através
de TERMO DE COLABORAÇÃO.
O Edital encontra-se disponível no site: https://www.arapongas.pr.gov.br da Prefeitura Municipal.
Esclarecimentos: cmdca@arapongas.pr.gov.br
Arapongas, 20 de abril de 2021.
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 - PARA SELEÇÃO DE PROJETO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), POR INTERMÉDIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO, NESTE ATO
REPRESENTADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL PARA A
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS/PR PARA EXECUÇÃO NO ANO DE 2022.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas (CMDCA), torna público o presente
Chamamento Público, com fulcro nas Leis Federais nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e n° 13.019, de 31 de julho de 2014.
DA FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO:
1.

A finalidade do presente Chamamento Público é a recepção e seleção de Proposta Técnica/Plano de Trabalho de
Organizações da Sociedade Civil (OSCs), sem fins lucrativos, para concorrer aos recursos a serem destinados pelo
Banco Santander S/A, para apoiar ações, serviços, programas ou projetos que contribuam para a garantia dos
direitos das crianças e dos adolescentes.

2.

As propostas deverão ser elaboradas de acordo com as condições estipuladas pelo EDITAL DO PROGRAMA
AMIGO DE VALOR do Banco Santander, disponível no site: santander.com.br/sustentabilidade/noticias/amigo-devalor-edital-2021.

3.
4.

A proposta deverá ser elaborada conforme Modelo Anexo II – deste Edital.
Cada entidade poderá protocolar somente 01 (uma) Proposta Técnica/Plano de Trabalho para concorrer neste
Edital, sem prejuízo da apresentação de propostas técnicas para os demais editais publicados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
A previsão de execução dos projetos elencados nas Proposta Técnica/Plano de Trabalho deverá ser para o
exercício de 2022 e terá o prazo limite de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a parceria, por meio de Termo
Aditivo, se necessário, até o limite de 24 (vinte e quatro) meses.

5.

DO OBJETO:
6.

O objetivo deste edital é a seleção de projetos, programas e serviços dedicados a promoção, proteção e defesa
da garantia de direitos da criança e do adolescente a partir da oferta de atendimento direto a esta população,
conforme Resolução nº 137/2010 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolesce nte.

7.

As propostas submetidas ao edital Amigo de Valor 2021 devem ter valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais). Vale destacar que o recebimento do valor solicitado está condicionado ao volume de recursos arrecadados
na Campanha realizada pelo Banco com seus funcionários, e obedecerão às seguintes modalidades:
I
Modalidade 1: Atendimento e/ou acolhimento direto de crianças e/ou adolescentes, tendo em vista a
promoção, proteção e defesa dos direitos desse público.
II
Modalidade 2: Elaboração de diagnóstico local e de plano municipal de garantia dos direitos de criança
e adolescente, elaboração de sistema de informações, monitoramento e avaliação das políticas públicas
municipais direcionadas a crianças e adolescentes.
III Modalidade 3: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com
ênfase na mobilização social e na articulação de ações conjuntas e/ou no fortalecimento do trabalho em
rede entre organizações e serviços locais.
COMISSÃO DE SELEÇÃO:

8.

A Comissão de Seleção designada pela Resolução do CMDCA nº 010/2021, processará, julgará e homologará em
meio oficial as Proposta Técnica/Plano de Trabalho.
9. A Comissão de Seleção emitirá julgamento fundamentado de acordo com os termos estabelecidos neste e dital, e
será baseado no grau de adequação da Proposta Técnica/Plano de Trabalho, bem como ao valor de referência,
além de definir sobre a capacidade operacional e técnica, contidas na Proposta Técnica/Plano de Trabalho.
10. O julgamento feito pela Comissão de Seleção deverá conter critérios objetivos e isonômicos, de acordo com a
metodologia de pontuação de cada um dos critérios estabelecidos, no intuito de resguardar os princípios
constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência.

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br
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11. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das
informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões.
Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
12. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que
não seja membro desse colegiado.
13. Não poderá participar da Comissão de Seleção, o conselheiro que represente entidade, órgãos públicos ou
privados que figure como participante do processo de seleção previsto neste edital, que também deverão abster se do direito de voto.
14. Havendo parecer favorável para mais de uma entidade, a seleção da melhor proposta será feita pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, sendo apenas uma, a entidade será considerada apta,
e o CMDCA irá inscreve-la no site do Banco Santander para concorrer aos 100 melhores projetos dedicados a
promoção, proteção e defesa da garantia de direitos da criança e do adolescente a partir da oferta de atendimento
direto.
15. Havendo parecer desfavorável, caberá a entidade apenas 01(um) recurso à presidência do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no qual terá 02 (dois) dias úteis após o recebimento do recurso,
para submetê-lo à Plenária do Conselho, com emissão de novo parecer.
DA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO:
16. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas
pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b”e “c” da Lei nº 13.019, de 2014, bem como, que obedeçam aos seguintes
critérios:
I.

Estar regularmente registrada no CMDCA do município, há pelo menos 01 (um) ano,

II.

Ter no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
Ser regida por estatuto que preveja, expressamente, que seus objetivos são voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado;
Ser regida por estatuto que preveja, expressamente, que, em caso de dissolução da entidade, o res pectivo
patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei
Federal nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

III.
IV.

V.

Ser regida por estatuto que preveja, expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de
contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

VI.

Ter experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

VII.

Ter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas
estabelecidas;

VIII.

Declarar, conforme modelo constante no ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, DE CONCORDÂNCIA, que está
ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.
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DA FASE DE SELEÇÃO:
17. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamamento Público

20/04/2021

2

Envio das Proposta Técnica/Plano de Trabalho e demais dos Até 26/04/2021
documentos solicitados no presente Chamamento

3

Etapa de avaliação das Proposta Técnica/Plano de Trabalho pela 27/04/2021
Comissão de Seleção

4

Divulgação do resultado preliminar

28/04/2021

5

Interposição de recursos contra o resultado
Preliminar

30/04/2021

6

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção

03/05/2021

7

Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 05/05/2021
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se
houver)

Observação: Caso não haja a interposição de recursos, a etapa 7 acima, poderá ser adiantada pelo CMDCA.
Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
18. O presente Edital será divulgado em sítio eletrônico oficial da página www.arapongas.pr.gov.br, com prazo
mínimo de (05) cinco dias para a apresentação das Proposta Técnica/Plano de Trabalho e documentos.
Etapa 2: Envio pelas OSCs, das Proposta Técnica/Plano de Trabalho, dos documentos Institucionais e de regularidade
fiscal.
19. As Proposta Técnica/Plano de Trabalho e os documentos elencados neste Edital serão protocolizadas pelas OSCs,
em envelope lacrado, na Sede Administrativa dos Conselhos Municipais, localizado à Praça Pio XII, nº 290 (Prédio
do Museu de Artes e História de Arapongas – MAHRA), no horário das 08:30h às 11:00h e das 13:00h às 17:00h,
em envelope lacrado com a seguinte descrição:

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA / CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2021
NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
OBJETO: PROGRAMA AMIGO DE VALOR - BANCO SANTANDER

20. Após o prazo limite para apresentação das Propostas Técnica/Plano de Trabalho, dos documentos institucionais
e de regularidade fiscal, nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos
que não forem explícita e formalmente.
21. Cada OSC poderá apresentar apenas uma Proposta Técnica/Plano de Trabalho. Caso venha a apresentar mais de
uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última Proposta Técnica/Plano de Trabalho enviada
para análise.
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22. O envelope deverá conter o ofício endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, solicitando a apreciação da Proposta Técnica/Plano de Trabalho, dos documentos Institucionais e de
regularidade fiscal ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA, assinado pelo gestor
da entidade (Conforme modelo apresentado no ANEXO VI);
23. A entidade deverá apresentar os seguintes documentos:
I.

Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº
13.019, de2014;

II.

Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, três anos com cadastro
ativo;

III.

Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante
de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:

a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais,
empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao
objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas;
ou,
d) Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;
IV.
V.
VI.
VII.

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com os dados pessoais de endereço,
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo
ou contrato de locação;
Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem
em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014.

VIII.
IX.

24. A Proposta Técnica/Plano de Trabalho, o qual deverá ser entregue, em uma única via impr essa (Conforme o
modelo apresentado no Anexo II - Plano de Trabalho), bem como, ter todas as folhas rubricadas e numeradas
sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser enviada
uma cópia em arquivo editável para o e-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br da Proposta Técnica/Plano de Trabalho.
25.
I.
II.
III.
IV.

As Proposta Técnica/Plano de Trabalho deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
A descrição da realidade do objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;
As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
O valor global;
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V.

Estimativa das despesas, deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item,
podendo ser utilizadas cotações.
26.

Caso haja contratação e pagamento de equipe de trabalho com recursos da parceria, a OSC deverá anexar à
Proposta de Plano de Trabalho, a norma trabalhista que determina a data-base, o piso salarial, se houver, e os
índices de reajuste das categorias envolvidas.

27.

Caso haja remuneração da equipe de trabalho com recursos da parceria, deverá observar os seguintes requisitos:

I.
Estar de acordo com às atividades previstas na proposta de plano de trabalho;
II.
Estar correspondente à qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada;
III.
Estar proporcional ao tempo efetivamente dedicado à parceria; e
IV.
Estar compatível com o valor de mercado;
V.
Atender ao disposto nos acordos, convenções e dissídios coletivos de trabalho.
Etapa 3: Etapa de avaliação das Proposta Técnica/Plano de Trabalho pela Comissão de Seleção
28.

Esta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas
pelas OSCs concorrentes.
29. A análise e o julgamento de cada Proposta Técnica/Plano de Trabalho serão realizados pela Comissão de Seleção,
que terá total independência técnica para exercer seu julgamento, em conformidade com as questões que
deverão ser pontuadas baseadas no Anexo I, deste edital.
30. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento das Proposta
Técnica/Plano de Trabalho e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser
prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 02 dias.
31. As Proposta Técnica/Plano de Trabalho deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos no Anexo II.
32. Serão eliminadas as Proposta Técnica/Plano de Trabalho que:
I - Cuja pontuação total for inferior a 10 (dez) pontos;
II- Que recebam nota “zero” em pelo menos 2 (dois) critérios de julgamento ou ainda que não contenham, no mínimo, as
seguintes informações: a descrição da realidade do objeto da parceria e o anexo com a atividade ou o projeto proposto; as
ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos
para a execução das ações e para o cumprimento das metas, o valor unitário e global estimado;
III- Que estejam em desacordo com o Edital.
33.
34.

A pontuação final atribuída será o total dos pontos, que se constitui na soma do resultado de cada requisito.
A falsidade de informações nas Proposta Técnica/Plano de Trabalho, deverá acarretar a eliminação da Proposta
Técnica/Plano de Trabalho, podendo ensejar, ainda, a eliminação da proposta, a aplicação de sanção
administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para
apuração do cometimento de eventual crime.
35. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento, informando
as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários,
resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais
experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição
das experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.
36. Será obrigatoriamente justificada a seleção de Proposta Técnica/Plano de Trabalho que não for a mais adequada
ao valor de referência constante do Chamamento Público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a
proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019,
de 2014).
37. É vedada a utilização dos recursos captados na conta do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de
Arapongas para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos o u serviços
determinados no plano de trabalho da entidade, em especial para manutenção das entidades não
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governamentais de atendimento à criança e ao adolescente por força do disposto no artigo 90 da Lei Federal n.
8.069/90, podendo ser destinados apenas aos programas de atendimento por elas desenvolvidos.
Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.
38. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) divulgará o resultado preliminar do
processo de seleção na página do sítio oficial - www.arapongas.pr.gov.br (Diário Oficial do Município), iniciandose o prazo para recurso.
Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado
preliminar do processo de seleção.
39. Nos termos do art. 24 Lei nº 13.019/2014, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar
deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados a partir do primeiro dia
útil subsequente da publicação da decisão, a Comissão que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido
recurso interposto fora do prazo.
40. Os recursos serão apresentados na Sede Administrativa dos Conselhos Municipais, localizado à Praça Pio XII, nº
290 (Prédio do Museu de Artes e História de Arapongas – MAHRA), no horário das 08:30h às 11:00h e das 13:00h
às 17:00h.
41. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses,
preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos.
Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
42. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
43. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo estabelecido neste Edital,
ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Conselho Municipal dos direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA com as informações necessárias à decisão final.
44. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser publicada no sítio oficial d a Administração Pública
(Diário Oficial do município). A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso,
serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
45. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela
condução do processo de seleção.
46. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais
proferidas (se houver).
47. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) juntamente com a Administração Pública deverá homologar e
divulgar, no seu sítio eletrônico oficial (Diário Oficial do Município), as decisões recursai s proferidas e o resultado
definitivo do processo de seleção.
48. A homologação não gera qualquer direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de
2014).
49. Após o recebimento e julgamento das Proposta Técnica/Plano de Trabalho, havendo uma única entidade com
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) juntamente com a Administração Pública poderá dar
prosseguimento ao processo estipulado pelo Programa Amigo de Valor do Banco Santander, disponível no site:
santander.com.br/sustentabilidade/noticias/amigo-de-valor-edital-2021.
VALOR PREVISTO À OSC PARA A REALIZAÇÃO DOOBJETO:
50. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes a destinação de 1%
do imposto de renda (IR) devido das empresas do Banco Santander S.A. e também a destinação de até 6% do IR
devido dos funcionários.
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51. As propostas submetidas ao edital Amigo de Valor 2021 devem ter valor de até R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais). Vale destacar que o recebimento do valor solicitado está condicionado ao volume de recursos arrecadados
na Campanha realizada pelo banco com seus funcionários.
52. A Organização da Sociedade Civil selecionada através da melhor proposta por este edital, terá sua proposta
incluída no Programa Amigo de Valor e caso venha a ser selecionada, as liberações dos recursos que obedecerão
ao cronograma de desembolso proposta pela OSC, que guardará consonância com as metas da parceria,
observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e sua execução será para o exercício de
2.022.
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS:
53. O repasse dos recursos será feito, após a formalização do Termo de Colaboração e sua aplicação deverá ser feita
de acordo com o Projeto apresentado, além disso, o projeto ficará sujeito à Prestação de Contas, conforme
previsto na Lei Federal 13.019/2014 e Resolução nº 028/2011 nova redação dada pela Resolução nº 46/2014 do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
54. Para a celebração do Termo de Colaboração a entidade deverá atualizar os seguintes documentos:
I
Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº
13.019, de2014;
II
Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo;
III
Ata de fundação, registrada em cartório;
IV
Ata de posse da atual diretoria, registrada em cartório;
V
Atestado de Regularidade (AR) emitido pelo Corpo de Bombeiro ou requerimento solicitando vistoria com data não
inferior a 60 (sessenta) dias da celebração do Termo de Colaboração;
VI
Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no
mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a)
Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais,
empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b)
Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c)
Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela;
d)
Currículos profissionais de integrantes da OSC sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados,
entre outros;
e)
Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao
objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas;
ou
f)
Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;
g)
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
h)
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
i)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
j)
Certidão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
k)
Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em
quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014 e Relação do quadro dos dirigentes da OSC, conforme o
estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme ANEXO IV;
l)
Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou
contrato de locação;
m) Comprovante de registro no CMDCA;
n)
Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das certidões previstas nas alíneas,
constantes deste parágrafo.
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DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS:
55. A prática das condutas abaixo especificadas ensejará a obrigatoriedade de restituição dos recursos objetos da
parceria, devidamente corrigidos pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
I.
Omissão no dever de prestar contas;
II.
Descumprimento injustificado dos objetivos e das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;
III.
Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
IV.
Desfalque ou desvio de bens e valores públicos.
56. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Fundo
Municipal pelos Direitos da Infância e da Adolescência no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) juntamente com a Administração
Pública e comunicação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
57. A prestação de contas deverá ser realizada na estreita observância das regras previstas no MROSC, além de
prazos e normas constantes do Instrumento de Parceria e do Plano de Trabalho. O MROSC estabelece o controle
de resultados como o elemento principal da análise da prestação de contas, apresentado pelo Relatório de
Execução do Objeto e pelos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação, que devem ser analisados
periodicamente pelo CMDCA. No controle de resultados é verificado o cumprimento do obje to e o alcance dos
resultados, além do acompanhamento das despesas e formas de execução.
58. Quando a Organização não atinge as metas pactuadas, a administração pública solicita e avalia também o
Relatório de Execução Financeira.
59. A prestação de contas apresentada pelas Entidades de Atendimento parceiras deverá conter elementos que
permitam avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, devendo ter
descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados
esperados, até o período de que trata a prestação de contas.
60. A prestação de contas relativa à execução do Termo de Colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos
com gastos previstos no Plano de Trabalho, além dos seguintes relatórios:
I.
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, elaborado pela Entidade de Atendimento, contendo as atividades
desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II.
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, do Termo de Colaboração, com a descrição das despesas e receitas
efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto.
III.
Deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
IV.
RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA, in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;
V.
RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, homologado pelo CMDCA.
61. Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os
Pareceres Técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar:
I.
Os resultados já alcançados e seus benefícios;
II.
Os impactos sociais;
III.
O grau de satisfação do público-destinatário;
IV.
A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
62. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) providenciará a divulgação da relação
do Projeto aprovado.
63. Na publicidade de qualquer natureza envolvendo o Projeto, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS),
o CMDCA e o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência deverão, obrigatoriamente, figurar como
financiadores.
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64. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA) reserva-se ao direito de utilizar, quando julgar oportuno, imagens e produtos do projeto
em suas ações de comunicação, sem quaisquer ônus.
65. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte,
por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
66. A OSC proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase deste Chamamento Público.
67. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar
a eliminação da Proposta Técnica/Plano de Trabalho apresentada, a aplicação das sanções administrativas
cabíveis e a comunicação do fato às Autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de
eventual crime.
68. Todos os custos decorrentes da elaboração das Proposta Técnica/Plano de Trabalho e quaisquer outras despesas
correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das OSC’s proponentes, não
cabendo nenhuma indenização, remuneração ou apoio por parte do CMDCA.
69. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, somente as
despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho.
70. As obrigações da administração pública e da organização da sociedade civil serão tratadas no Termo de
Colaboração e deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas
de regência, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
71. Os casos omissos serão avaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA),
estando sujeitos à sua deliberação.
72. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Arapongas, 20 de abril de 2021.
Marcelo Emygdio dos Santos
Coordenador da Comissão de Seleção
Lilian Paula Martins Lorençato
Relatora da Comissão de Seleção
Ismailda Ferreira de Lima da Silva
Secretária Municipal de Assistência Social – SEMAS
Membro da Comissão de Seleção
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ANEXO I
Requisitos

1

2

3

Formas de comprovações

Detalhamento do
Serviço

Metodologia e
Cronograma de
Realização

Relatório descrevendo como serão
feitas as atividades, ou seja, se o Plano
de Trabalho demonstra clareza na
forma como vai se desenvolver.

Coerência Proposta
Técnica/Plano de
Trabalho com a
apresentação
do cronograma para
a execução das
atividades e da
Aplicação financeira
de Recursos

4

Se a Organização da Sociedade Civil
apresentar clareza e coerência no
detalhamento do serviço.

Capacidade técnicooperacional
da instituição

A Proposta Técnica/Plano de Trabalho
vem acompanhada de programa de
execução contemplando todas as
atividades a serem desenvolvidas no
âmbito do ajuste a ser celebrado. Se há
compatibilidade na aplicação dos
recursos
com
a
Proposta
Técnica/Plano de Trabalho.

Capacidade técnico-operacional da
instituição proponente, por meio de
experiência comprovada no portfólio
de realizações na gestão de atividades
ou projetos relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza semelhante.

5

Valores de acordo
com a Proposta
Técnica/Plano de
Trabalho

Valor dos recursos repassados à
entidade está de acordo com o Edital
Amigo de Valor.

Metodologia de pontuação
Pontos

Pontuação
Máxima

Grau
pleno de
atendimento:

4

Grau satisfatório de
atendimento:

2

Grau insatisfatório ou
não atendimento:

0

Grau
pleno de
atendimento:

4

Grau satisfatório de
atendimento:

2

Grau insatisfatório ou não
atendimento:

4

4

0

Grau
pleno de
atendimento:

4

Grau satisfatório de
atendimento:

2
4

Grau insatisfatório ou não
atendimento:

0

Grau
pleno de
atendimento:

4

Grau satisfatório de
atendimento:

2

Grau insatisfatório ou não

0

4

atendimento:
Grau
pleno de
atendimento:

4

Grau satisfatório de
atendimento:

2

Grau insatisfatório ou
não atendimento:

0

TOTAL DE PONTOS
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA
SEÇÃO 1: INFORMAÇÕES DA ENTIDADE EXECUTORA
Natureza jurídica da organização executora da proposta
[ ] Poder Público
[ ] Organização da Sociedade Civil
Nome/ Razão Social da organização:
CNPJ da organização:
Município:
Endereço (Rua; Nº; Complemento)
CEP:
UF:
Tel.: (com DDD – Formato (xx) xxxx – xxxx)
Email:
Site (se houver):
Rede social (Facebook, Instagram, etc – se houver)
Nº do registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (para OSCs)
Nº do registro no Conselho Nacional de Assistência Social (Caso exista o registro)
Nº do registro no Conselho Municipal de Assistência Social (Caso exista o registro)
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (Caso exista a insira a Resolução)
Endereço do local que o projeto será executado:
SEÇÃO 2: DADOS DO PRESIDENTE OU RESPONSÁVEL DA ENTIDADE EXECUTORA OU ÓRGÃO EXECUTOR:
Nome:
CPF:
Tel.: (com DDD – Formato (xx) xxxx – xxxx)
Cel.: (com DDD – Formato (xx) xxxx – xxxx)
Email:
Endereço (Rua; Nº; Complemento)
CEP:
Município:
UF:
SEÇÃO 3: DADOS DO RESPONSÁVEL PELO FINANCEIRO DA ENTIDADE EXECUTORA OU ÓRGÃO EXECUTOR:
Nome:
CPF:
Tel.: (com DDD – Formato (xx) xxxx – xxxx)
Cel.: (com DDD – Formato (xx) xxxx – xxxx)
Email:
Endereço (Rua; Nº; Complemento)
CEP:
1.
Município:
2.
UF:
SEÇÃO 4: DADOS DO RESPONSÁVEL POR COORDENAR A EXECUÇÃO DA PROPOSTA NA ENTIDADE EXECUTORA OU ÓRGÃO
EXECUTOR:
Nome:
Tel.: (com DDD – Formato (xx) xxxx – xxxx)
Cel.: (com DDD – Formato (xx) xxxx – xxxx)
Email:
Endereço (Rua; Nº; Complemento)
CEP:
Município:
UF:
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SEÇÃO 5: ANÁLISE DA PROPOSTA
Quais são as principais necessidades da criança e do adolescente em que sua iniciativa se insere?
Qual é o potencial de impacto esperado do projeto?

Como você demonstrará o impacto e a contribuição da sua iniciativa para a comunidade local e/ou a sociedade como um
todo?

De que forma a iniciativa proposta irá promover ações intersetoriais?

Como sua iniciativa agregará valor ao Sistema de Garantia de Direitos do território tornando-o mais articulado na atuação
com crianças e adolescentes?
A iniciativa proposta contará com apoio e participação da comunidade para sua realização?

SEÇÃO 6 - PROPOSTA DE PLANO DE AÇÃO
Objetivo Geral:
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Objetivo Específico I:
Ação
I:

Resultado
previsto:

Ação
II:

Resultado
previsto:

Ação
III:

Resultado
previsto:

Ação
IV:

Resultado
previsto:

Periodicidade
(mensal,
anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade
(mensal, anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade
(mensal,
anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade
(mensal,
anual,
bimestral,
etc.)

Objetivo Específico II:
Ação
I:

Resultado
previsto:

Ação
II:

Resultado
previsto:

Ação
III:

Resultado
previsto:

Ação
IV:

Resultado
previsto:

Periodicidade
(mensal,
anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade
(mensal, anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade
(mensal,
anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade
(mensal,
anual,
bimestral,
etc.)
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Objetivo Específico III:
Ação
I:

Resultado
previsto:

Ação
II:

Periodicidade
(mensal, anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade

Resultado
previsto:

Ação
III:

Resultado
previsto:

Ação
IV:

Resultado
previsto:

(mensal, anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade
(mensal,
anual,
bimestral,
etc.)
Periodicidade
(mensal, anual,
bimestral,
etc.)

SEÇÃO 7: PÚBLICO PREVISTO:
O programa oferecerá diretamente e sistematicamente seus serviços a familiares das crianças e adolescentes atendidas?
Sim [ ]
Não [ ]
Caso tenha sinalizado “Não” na pergunta anterior, qual é o público?

Números do público-alvo:

Quantidade estimada de crianças e adolescentes (diretos) que o
programa terá capacidade de atender.
Quantidade de beneficiários
responsáveis e familiares).

indiretos

(mães,

pais,

irmãos

e/ou
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PÚBLICOS

CRIANÇAS (0 – 6 CRIANÇAS (6 A 12 ADOLESCENTES (12 A 17 JOVENS
ANOS)
ANOS)
ANOS)
MAIS)

TOTAL
Descrição breve do público

SEÇÃO 7: Metodologia prevista para execução do projeto:
Princípios e experiências em que baseia a metodologia:

Experiência na execução deste tipo de projeto

Como se pretende acompanhar os indicadores de resultado de seu projeto durante sua execução?

Como será feito o monitoramento e avaliação do projeto?

SEÇÃO 8: Sustentabilidade no curto, médio e longo prazo
1. Como o projeto prevê o envolvimento do projeto com a comunidade?

Como o projeto prevê interação do projeto com as políticas públicas?
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Pensando na sustentabilidade dos projetos apoiados, quais estratégias o Fundo Municipal irá promover para consolidar as
contribuições do projeto no médio e longo prazo? Você pode sinalizar mais de uma opção.
[ ] Recursos do orçamento municipal [ ] Doação direta
[ ] Destinações de saldo devedor do imposto de renda [ ] Multas Judiciais
[ ] Operações Internacionais [ ] Emenda parlamentar
[ ] Linhas de Créditos Especiais [ ] Mercado de Capital
[ ] Doações de Fundações/Institutos Empresariais [ ] Outras estratégias
Que outras estratégias estão sendo articuladas para assegurar a sustentabilidade financeira do projeto? Cite exemplos.

Local-UF,

de

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E DE CONCORDÂNCIA

Declaro sob as penas da lei, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as
disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº .........../20....... e em seus anexos, bem como, que responsabiliza,
pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Local-UF,

de

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS E RELAÇÃO DO QUADRO DOS DIRIGENTES DA
ENTIDADE
Declaro sob as penas da lei, para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], que
não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014, onde:
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;



Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;



Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados, membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual e/ou federal, estendendo-se a vedação aosrespectivos
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;



Não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas nas
alíneas “a” a “c” do inciso IV do art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014;



Não foi punida com nenhuma das seguintes sanções, observadas as alíneas “a” a “d” do inciso V do art. 39 da Lei
Federal nº 13.019/2014;



Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;



Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto
durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de Junho de 1992.



Não se encontra submetida aos efeitos de: a) sanções de suspensão de participação em licitação e/ou impedimento
de contratar com a administração; b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;



c) suspensão temporária da participação em chamamento público; d) impedimento de celebrar parceria ou contrato
com a Administração Pública Municipal e) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
Observação: A presente Declaração deve estar acompanhada de Declaração emitida pelo responsável da Divisão de Prestação
de Contas da Secretaria de Finanças da Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal, informando que a OSC está
com a situação regular com os recursos recebidos anteriormente.



Não contratará ou remunerará, a qualquer título, com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
administração pública municipal, estadual e/ou federal 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.
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome
do
dirigente
cargo que ocupa na OSC

Local-UF,

e

Carteira
de
expedidor e CPF

de

identidade, órgão Endereço residencial,
telefone e e-mail

de 20

.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO V - MINUTA TERMO DE COLABORAÇÃO
Termo de Colaboração nº .../...., que entre si celebram o MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, por intermédio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS e a Organização da Sociedade Civil (.........), que tem como objeto o repasse
de recursos oriundos do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, nos Termos do Edital do CMDCA 001/2021 e
demais legislações vigentes.
O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, neste ato representado pelo Prefeito Municipal XXXXX, por intermédio da Secretaria
Municipal de Assistência Social (SEMAS), neste ato representado pela Secretária Municipal de Assistência Social XXXX,
doravante denominados CONCEDENTE e a, Organização da Sociedade Civil sem fins econômicos, inscrita no CNPJ sob nº ,
com sede na Rua ........... nº ....., bairro......., cidade ............., doravante denominada Organização da Sociedade Civil,
representada neste ato por seu/sua presidente Sr(a) ............RG. ............, brasileiro, estado civil ..........., profissão , residente
e domiciliado(a) à endereço .......... bairro............, município............ - UF........., resolvem celebrar o presente TERMO DE
COLABORAÇÃO, regendo-se pelas disposições contidas na Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990, nas correspondentes Leis de
Diretrizes Orçamentárias e Orçamentária Anual do município, na Lei no 13.019/2014, regulamentada pelo deliberado no
Pleno do Conselho e mediante as Cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.
- O presente Termo de Colaboração, decorrente do Edital CMDCA nº 001/2021, tem por objeto a execução das
ações constantes do Projeto “ ......................................................................................................... ”, conforme detalhado no
Plano de
Trabalho.
1.1
- Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pelas Leis de Diretrizes Orçamentárias e
do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I
– DO CONCEDENTE:
a)
Designar o Gestor da Parceria;

b)

Liberar os recursos por meio de depósito bancário em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará
consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de Colaboração;

c)

Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;

d)
e)

Exigir relatórios sobre a execução do Projeto financiado;
Na hipótese de o Gestor da Parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o
administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor,
com as respectivas responsabilidades;

f)

Manter, em seu sítio oficial na internet e/ou em suas redes sociais, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;

g)

Divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;

II
– DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a)
Manter escrituração contábil regular;
b)
Prestar contas dos recursos recebidos, observada a legislação vigente;
c)
Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações,
todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único
do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d)
Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº
13.019/2014;
e)
Dar livre acesso aos servidores do Município de Arapongas, do Controle Interno, membros do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e representantes do Tribunal de Contas aos processos, documentos, às
informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019/2014, bem como aos locais
de execução do objeto;
f)
Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que
diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal;

Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná
Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br

TERÇA-FEIRA 20/04/2021

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS

ANO: XII Nº: 2864 PÁG: 40

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ARAPONGAS – PR

g)
Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais
relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou
subsidiária da administração pública a inadimplência da Organização Social em relação ao referido pagamento, os ônus
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
h)
Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste Termo
de Colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - O montante total do recurso a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Colaboração é de R$
....... (quantia em reais) que será dividido em XX parcelas conforme o cronograma de desembolso contido no Plano de
Trabalho.
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4.– O CONCEDENTE transferirá os recursos em favor da ............., mediante depósito bancário na Conta Corrente .........,
agência ......... Banco ........., sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancáriaespecífica.
4.1 - Os repasses obedecerão ao cronograma de desembolso contido no Plano de Trabalho, devendo respeitar o
estabelecido no edital.
4.2 - Os repasses financeiros estão condicionados ao saldo da conta específica do Fundo Municipal para Infância e
Adolescência.
4.3 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de
poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de
aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando
sua utilização estiver prevista para prazos menores.
4.4- Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do Termo de Colaboração,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.5 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:
I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade
Civil em relação a obrigações estabelecidas neste Termo;
III - Quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas
pela Comissão de Monitoramento e Avaliação ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
4.6 - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive
os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao FUNDO no prazo
improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada
pela Seção de Convênios, em sintonia com a Controladoria do Município de Arapongas/PR.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
5.1 – O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas
de regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do
agente ou representante da Organização da Sociedade Civil, para:
I - Realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II - Finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
III - Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV - Realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
V - Realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais
não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;
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VI - Repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
VII - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente Termo de Colaboração vigerá a partir de ... de ............................................................................................... de
2022 a .....de.........de 202X.
6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da Organização da Sociedade Civil devidamente justificada e formulada,
no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão
admitidas prorrogações do prazo de vigência do presente Termo.
6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, o Município de Arapongas promoverá a prorrogação do prazo
de vigência do presente Termo de Colaboração, independentemente de proposta da Organização da Sociedade Civil, limitado
o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado.
6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser
celebrado pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo
expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da
execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
III - Valores efetivamente transferidos pelo fundo;
IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização da Sociedade Civil na prestação
de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo;
V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem
como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.
7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da Organização da Sociedade Civil, o Município de Arapongas por
intermédio da Secretaria de Assistência Social poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais
à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das
metas ou atividades pactuadas:
I - Retomar os bens públicos em poder da Organização da Sociedade Civil Parceira, qualquer que tenha sido a modalidade
ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação,
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela
Organização da Sociedade Civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 - A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, deverá conter elementos que permitam
avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que tr ata a
prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:
I – Extrato da conta bancária específica (Corrente e Aplicação);
II - Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade
Civil e número do instrumento da parceria;
III - Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
IV - Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
V - Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e VI -Lista de presença do pessoal treinado
ou capacitado, quando for o caso.
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§ 1º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 2º Os repasses financeiros, será condicionado à eficaz prestação de contas da parcela anteriormente recebida, na forma
disciplinada na Lei 13.019/2014 quando da celebração do Termo de Colaboração.
- A prestação de contas relativa à execução do Projeto dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos em Lei,
bem como dos seguintes relatórios:
I - Relatório de execução do objeto, elaborado pela Organização da Sociedade Civil, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - Relatório de execução financeira do Termo de Colaboração, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos
no Plano de Trabalho.
8.2 – A Comissão de Avaliação e Monitoramento considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados
internamente, quando houver:
I - Relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - Relatório técnico de monitoramento e avaliação, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados
alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.
8.3 - Os pareceres técnicos do Gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014,
deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - Os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - Os impactos econômicos ou sociais;
III - O grau de satisfação do público-destinatário;
IV - A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.4 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas homologada pelo CMDCA observará os prazos previstos na Lei
nº 13.019/2014, devendo concluir, alternativamente, pela:
I - Aprovação da prestação de contas;
II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
8.5 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a Organização da Sociedade
Civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 30 (trinta) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período,
dentro do prazo que a Unidade de Controle Interno possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação
deresultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o sa neamento, a Unidade de
Controle interno, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
8.6 – A Unidade de Controle Interno apreciará a prestação final de contas apresentada, após submeterá ao CMDCA para
homologação, nos prazos estabelecidos na legislação vigente.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:
I
- Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras,
punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
II
- Nos casos em que não for constatado dolo da Organização da Sociedade Civil ou de seus prepostos, sem prejuízo
da atualização monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o
final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela Unidade de Controle Interno (UCI), e
homologada pelo CMDCA.
8.7
- As prestações de contas serão avaliadas:
I
- Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no
Plano de Trabalho;
II
- Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não
resulte em danos ao erário;
IlI - Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a)
Omissão no dever de prestar contas;
b)
Descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de Trabalho;
c)
Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d)
Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
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8.8
- Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a
Organização da Sociedade Civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de
ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho, conforme o objeto
descrito no Termo de Colaboração e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do
Plano de Trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
8.9
- Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a Organização da
Sociedade Civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
9.1
– A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a
solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.
9.2
- Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Colaboração com alteração da natureza do objeto.
9.3
– As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste,
deverão ser previamente submetidas ao Departamento Jurídico, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em
prazo hábil para análise e parecer.
9.4
– É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efeti vação de alterações que
tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do
saldo do Termo de Colaboração.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei nº 13.019/2014, e da
legislação específica, o Município de Arapongas, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à Organização da Sociedade Civil
parceira as seguintes sanções:
I - Advertência;
II - Suspensão temporária da participação em Edital do município e impedimento de celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades do município de Arapongas, por prazo não superior a dois anos;
III - Declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e
entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação 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.
Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do município, facultada a defesa
do interessado no respectivo processo, no prazo de 15 dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
dois anos de aplicação da penalidade.
10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos
financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.
11.2 - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos,
produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Colaboração
11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados com cláusula de
inalienabilidade, devendo essa formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese
de sua extinção.
11.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser
doados a outra Organização da Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização da Sociedade
Civil donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto
pactuado,
11.5 - Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para
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continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração, sob pena de reversão em
favor do Fundo Municipal de Direito da Criança e do Adolescente.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
12.1 - O presente Termo de Colaboração poderá ser:
I
- Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de
antecedência para a publicidade dessa intenção;
II
- Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a)
utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b)
inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c)
constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado;
d)
verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
13.1 - A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da
execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do
Município, a qual deverá ser providenciada pelo Município, no prazo de até 10 dias a contar da respectiva assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
I
- As comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por correspondência ou meio eletrônico
e serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;
II
- As mensagens e documentos, resultantes da transmissão eletrônica não poderão se constituir em peças de
processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de cinco dias; e
III
- As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam
ter implicações neste Termo de Colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Colaboração, que não possam ser
resolvidas pela via administrativa, o foro da cidade Arapongas/PR, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados
que forem.- E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento
dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que
vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.
Arapongas, de XXX de 2021.
Nome do Prefeito Municipal
Nome da Secretária Municipal de Assistência Social (SEMAS)
Nome do Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)
Nome da Organização da Sociedade Civil
Testemunhas
NOME:
__
CPF nº
NOME:____________________CPF nº
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ANEXO VI
Modelo de Ofício de Requerimento de Inscrição de Projeto para seleção de financiamento através do Fundo Municipal
para a Infância e Adolescência - 2022
Ofício nº ...................................................... /2021
A
Ilustríssimo(a) Senhor(a)
Nome do Presidente do CMDCA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Arapongas/PR
Assunto: Requerimento de Inscrição de Projeto para concorrer aos recursos a serem destinados pelo Banco Santander S/A
para apoiar ações, serviços, programas ou projetos que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes, através de TERMO DE COLABORAÇÃO por meio do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - 2022.
A Entidade XXXX, localizada à XXX, nº, bairro, através de seu representante legal XXX, portador da identidade nºXXX,
data de emissão expedida pelo órgão inscrito no C.P.F. sob o nº XXXXX, vem, mui respeitosamente, nos termos do Edital
nº 001/2021 do CMDCA do Município de Arapongas, requerer sua inscrição para concorrer ao processo seletivo acima
referenciado e a apreciação do Projeto denominado XXXX, bem como seu respectivo Plano de Trabalho.
Para tanto, declaramos estar Cientes e Concordamos com as exigências e diretrizes postas no Edital e seus Anexos, bem
como de satisfazer as condições estipuladas na legislação pertinente.
Outrossim, na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Arapongas/PR que inexiste mora ou débito junto a qualquer
órgão ou instituição da Administração Pública Municipal direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos
de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma deste plano de trabalho.
Pede e espera deferimento.
Arapongas, X de X de 2021.
(Assinatura do(a) Representante Legal da Entidade)
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EXTRATO DE APOSTILAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2020, com Sessão Pública
realizada em 30 de julho de 2020, à vista do pedido formulado pela Empresa CASA DO ASFALTO DISTR.
IND. COMÉRCIO DE ASFALTOS LTDA., inscrita no CNPJ Nº 06.218.782/0001-16, Inscrição Estadual sob nº
903.484.19-58 – situada na Rodovia BR 376 – Lote 6/7/7-A-3-1- Gleba Patrimônio Marialva, na cidade de
Marialva – Estado do Paraná – CEP. 86.990-000, em razão da solicitação apresentada para o reequilíbrio
econômico financeiro visando o reajuste do preço do produto, com fulcro no artigo 167, inciso VI, do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da CODAR e em conformidade com a Lei nº 13.303/2016
– Lei das Estatais em seu Artigo 81, § 6º, AUTORIZO o APOSTILAMENTO da Ata de Registro de Preço
gerado, que em decorrência deste reequilíbrio, o qual fica alterado o valor do item: Emulsão Asfáltica RL
1C, cujo valor a partir desta data passa a vigorar em R$ 2.781,42 (Dois mil setecentos e oitenta e um reais
e quarenta e dois centavos) a tonelada.

Arapongas - PR, 19 de Abril de 2021.

DAVID OLIVEIRA RIBEIRO
Diretor Presidente - CODAR

