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ATA N° 14/2015
No dia 13 de Abril de 2015 às 18:00 horas, na Sede da Câmara
Municipal de Vereadores de Pranchita-PR, reuniram-se em sessão
ordinária, os Vereadores: ELOIR NELSON LANGE, DEMÉTRIO
GUSTAVO TEOLOGIDES MARCON, LUCI MARIA FAQUINELLO
PRIGOL, ADELAR GILVANI RADAELLI, JUCEMAR GIARETTA, NILSO
ANTONIO FORNASARI, ADEMIR SAUGO, CÉLIA CLARA HOLLEN
BERTOCHI e VERA LÚCIA FONTANA GIONGO, verificando-se o livro
de presenças nele constatou-se a presença unânime. Foi então pelo
Presidente, que convocou os presentes para de pé e, após ser feito a
leitura de um trecho da Bíblia Sagrada pelo Vereador Nilso Antonio
Fornasari, o presidente em nome do Poder Legislativo de Pranchita/
PR, deu por abertos os trabalhos. Que inicialmente foi lida a ata n° 13/
2015 da última sessão ordinária, a qual foi aprovada por unanimidade
do plenário na sua originalidade. Em seguida foi lido o Projeto de Lei n°
12/2015 o qual Autoriza o Executivo Municipal a realizar interferência
financeira da Administração Direta/Prefeitura para a Fundação Hospitalar
da Fronteira – Administração Indireta, na importância de até R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) no exercício de 2015 e dá outras

providências; posto em discussão e votação, foi aprovado por
unanimidade do plenário em segunda sessão.
Na sequência, foi lido o Projeto de Lei n° 13/2015 o qual Autoriza
o Executivo Municipal a firmar contrato de permissão de uso, com a
empresa Elerson Henrique Paschoal Lange e dá outras providências,
posto em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade do plenário
em segunda sessão.
Em seguida foi lido o ofício n° 56/2015 o qual encaminha os Projetos
de Lei n°s 11 e 14/2015, bem como convoca extraordinariamente esta
Casa de Leis para os dias 14 e 15 do corrente para apreciação dos
referidos Projetos, afirmando o Presidente estarem todos convocados
por meio desta. Ato contínuo foi lido o Projeto de Lei n° 11/2015 o qual
Dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
no Município de Pranchita e dá outras providências, após o projeto
receber parecer favorável das comissões competentes, foi posto em
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade do plenário em
primeira sessão. Continuando, foi lido o Projeto de Lei n° 14/2015 o qual
dispõe sobre a multa em caso de focos de Dengue no Município de
Pranchita e dá outras providências, após o projeto receber parecer

16 de Abril de 2015

1A

favorável das comissões competentes, foi posto em discussão e votação,
sendo aprovado por maioria absoluta do plenário em primeira sessão,
tendo o vereador Adelar Gilvani Radaelli votado contrário.
Em seguida foi lido o ofício n° 65/2015 o qual encaminha o
Projeto de Lei n° 15/2015, bem como convoca extraordinariamente
esta Casa para os dias 14 e 15 do presente, ficando todos convocados
por meio desta.
Em seguida foi lido o Projeto de Lei n° 15/2015 o qual Autoriza a
criar novas contas de despesas orçamentárias em fontes de recursos já
existentes e suplementa por cancelamento de dotação orçamentária de
um projeto atividade para outro na importância de R$ 115.000,00 (cento
e quinze mil reais) e outras providências, após o projeto receber parecer
favorável das comissões competentes foi posto em discussão e votação,
sendo aprovado por unanimidade do plenário em primeira sessão.
Na sequência foi lido o ofício n° 67/2015 o qual o qual encaminha
o Projeto de Lei n° 16/2015, bem como convoca extraordinariamente
esta Casa para os dias 14 e 15 do presente, ficando todos convocados
por meio desta.
Em seguida foi lido o Projeto de Lei n° 16/2015 o qual autoriza o
Executivo Municipal abrir um crédito suplementar por excesso de
recursos vinculados na importância de R$ 359.531,88 (trezentos e
cinquenta e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e oito
centavos) e, cria conta de despesa e fonte de recurso no orçamento
vigente, após o projeto receber parecer favorável das comissões
competentes foi posto em discussão e votação, sendo aprovado por
unanimidade do plenário em primeira sessão.
Ao final foram lidas as correspondências recebidas e expedidas.
Como mais nada havia de se tratar foi encerrada a presente sessão,
ficando para lavrar a ata que vai assinada pelos presentes.

2A 16 de Abril de 2015

Atos Oficiais- Ed. 1004

DECRETO Nº 046/2015
Regulamenta a Lei nº 1097/2015 de 24 de março de 2015, que institui a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais DECRETA:
CAPÍTULO I
DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)
Seção I
Da Definição da NFS-e
Art. 1º: Considera-se Nota Fiscal Eletrônica de Serviços- NFS-e o documento emitido e armazenado eletronicamente
em sistema próprio da Prefeitura do Município de Pranchita, com o objetivo de registrar as operações relativas à prestação
de serviços.
Seção II
Das Informações Necessárias à NFS-e
Art. 2º: A NFS-e, conforme modelo constante do Anexo Único integrante deste Decreto, conterá as seguintes
informações:
I – número sequencial da nota;
II – código de verificação de autenticidade;
III – data e hora da emissão;
IV – identificação do operador emissor;
V – identificação do prestador de serviços, com:
a) razão social;
b) endereço;
c) inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
d) inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC;
VI – identificação do tomador de serviços, com:
a) nome ou razão social;
b) endereço;
c) “e-mail”;
d) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ/MF;
VII – discriminação do serviço;
VIII – valor total da NFS-e;
IX – valor e justificativa da dedução, se houver;
X – valor da base de cálculo;
XI – código do serviço;
XII – alíquota e valor do ISS;
XIII – indicação de isenção ou imunidade relativas ao ISS, quando for o caso;
XIV – indicação de serviço não tributável pelo Município de Pranchita, quando for o caso;
XV – indicação de retenção de ISS na fonte, quando for o caso;
XVI – número, tipo e data do documento emitido, nos casos de substituição.
§ 1º: A NFS-e conterá, no cabeçalho, as expressões “Município de Pranchita” – “Departamento Municipal da
Fazenda” – “Departamento de Receita” – “Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e”.
§ 2º: O número da NFS-e será gerado pelo sistema, em ordem crescente sequencial, sendo específico para cada
estabelecimento do prestador de serviços.
§ 3º: A identificação do tomador de serviços de que trata o inciso VI do caput deste artigo é opcional:
I – para as pessoas físicas;
II – para as pessoas jurídicas, somente quanto à alínea “c” do inciso VI.
§ 4º: As funcionalidades do sistema estarão descritas em manual próprio a ser homologado por Decreto específico
do Executivo municipal.
Seção III
Da Emissão da NFS-e
Art. 3º: Caberá à Administração Tributária definir os prestadores de serviços obrigados à emissão de NFS-e.
Art. 4º: Os prestadores de serviços inscritos no Cadastro Municipal de Contribuintes – CMC, desobrigados da
emissão de NFS-e, poderão optar por sua emissão, exceto:
I – os profissionais autônomos;
II – as sociedades uniprofissionais.
§ 1º: A opção referida no caput deste artigo depende de autorização da Administração Tributária, devendo ser
solicitada no endereço eletrônico “http://www.pranchita.pr.gov.br”, mediante o preenchimento do formulário de Solicitação
de Acesso.
§ 2º: A Administração Tributária comunicará aos interessados, por “e-mail”, a deliberação sobre o pedido de
autorização.
§ 3º: A opção referida no caput deste artigo, uma vez deferida, é irretratável.
§ 4º: Os prestadores de serviços que optarem pela NFS-e iniciarão sua emissão na competência seguinte ao do
deferimento da autorização, devendo entregar os blocos de Notas Fiscais para serem inutilizadas pela Administração
Tributária.
Art. 5º: A NFS-e deve ser emitida on-line, por meio da Internet, no endereço eletrônico “http://
www.pranchita.pr.gov.br”, somente pelos prestadores de serviços estabelecidos no Município de Pranchita, mediante a
utilização de usuário e senha.
§ 1º: O contribuinte que emitir NFS-e deverá fazê-lo para todos os serviços prestados.
§ 2º: A NFS-e emitida deverá ser impressa em via única, a ser entregue ao tomador de serviços, salvo se enviado
por “e-mail” o link para emissão ao tomador de serviços, por sua solicitação.
§ 3º: Se o tomador de serviços tiver “e-mail”, o sistema deverá enviar por “e-mail” o link para visualização da NFSe.
§ 4º: Se o prestador de serviços desejar não enviar o “e-mail” de que trata o parágrafo anterior, deverá assinar um
termo de responsabilidade pela notificação ao tomador de serviços.
Art. 6º: No caso de eventual impedimento da emissão on-line da NFS-e, o prestador de serviços emitirá Recibo
Provisório de Serviços – RPS, que deverá ser substituído por NFS-e na forma deste regulamento.
Parágrafo Único – O RPS deverá ser autorizado pela Administração Tributária.
Art. 7º: Alternativamente ao disposto no artigo 5º deste Decreto, o prestador de serviços poderá emitir RPS a cada
prestação de serviços, devendo, nesse caso, efetuar a sua substituição por NFS-e, mediante a transmissão em lote dos RPS
emitidos.
Art. 8º: O RPS poderá ser confeccionado ou impresso em sistema próprio do contribuinte, conforme previsto no
parágrafo único do artigo 6º deste Decreto, devendo conter todos os dados exigidos no artigo 2º, inciso VI, exceto em sua
alínea “c”.
Parágrafo Único: O RPS deve ser emitido em 2 (duas) vias, sendo a 1ª (primeira) entregue ao tomador de
serviços, ficando a 2ª (segunda) em poder do prestador de serviços.
Art. 9º: O RPS será numerado e utilizado obrigatoriamente em ordem crescente sequencial a partir do número 1
(um).
§ 1º: Caso o estabelecimento tenha mais de 1 (um) equipamento emissor de RPS, a numeração deverá ser
precedida pela identificação numérica do equipamento emissor previamente cadastrado no sistema.
§ 2º: Serão disponibilizados recursos da tecnologia web service para integração entre o sistema próprio do
prestador e o sistema NFS-e, sendo que, para este caso, o prestador de serviços deverá realizar testes de utilização e
homologação.
Art. 10: O RPS, tratado nos artigos 6º, 7º, 8º e 9º deste Decreto, deverá ser substituído por NFS-e até o 10º (décimo)

dia subsequente ao de sua emissão, não podendo ultrapassar o dia 5 (cinco) do mês seguinte ao da prestação de serviços.
§ 1º: O prazo previsto no caput deste artigo inicia-se no dia seguinte ao da emissão do RPS, não podendo ser
postergado caso vença em dia não-útil.
§ 2º: O RPS emitido, para todos os fins de direito, perderá sua validade após transcorrido o prazo previsto no caput
deste artigo.
§ 3º: A não-substituição do RPS pela NFS-e, ou a substituição fora do prazo, sujeitará o prestador de serviços às
penalidades previstas na legislação em vigor.
§ 4º: A não-substituição do RPS pela NFS-e equipara-se à não emissão de nota fiscal convencional.
§ 5º: Na utilização do RPS, será considerada como competência o mês/ano da data de emissão do RPS,
independente da data de conversão da NFS-e.
Seção IV
Do Documento de Arrecadação
Art. 11: O recolhimento do imposto, referente às NFS-e, deverá ser feito exclusivamente por meio de documento
de arrecadação emitido pelo sistema.
Parágrafo único: Não se aplica o disposto no caput deste artigo às microempresas, empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais de que tratam as Leis Complementares nºs 123, 127 e 128, estabelecidas no Município
de Pranchita e enquadradas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES NACIONAL.
Seção V
Do Cancelamento do RPS e da NFS-e e da carta de correção
Art. 12: O prazo para cancelamento da RPS e da NFS-e encerra-se no dia 5 do mês subsequente ao mês da
competência.
Parágrafo Único: Após o encerramento do prazo de que trata o caput deste artigo, o RPS e a NFS-e somente
poderá ser cancelada por meio de processo administrativo.
Art. 13: A carta de correção não deve ser utilizada para corrigir:
I – o valor do serviço, das deduções, base de cálculo, alíquota e imposto;
II – dados cadastrais que impliquem qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III – o número da Nota Fiscal Eletrônica e a data de emissão;
IV – a indicação de isenção ou imunidade relativa ao ISS;
V – a indicação da existência de ação judicial relativa ao ISS;
VI – a indicação do local de competência do ISS;
VII – a indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII – o número e a data de emissão do Recibo Provisório de Serviços – RPS.
CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 14: Os prestadores de serviço que estão em regime de tributação do ISS por estimativa deverão requerer o seu
enquadramento para emissão de NFS-e junto à Administração Tributária do Município de Pranchita.
Art. 15: As NFS-e emitidas poderão ser consultadas em sistema próprio da Prefeitura do Município de Pranchita
até que tenha transcorrido o prazo decadencial, na forma da lei.
Parágrafo Único: Após transcorrido o prazo previsto no caput, a consulta às NFS-e emitidas somente poderá ser
realizada mediante a solicitação de envio de arquivo em meio magnético.
Art. 16: Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 13 DE ABRIL DE 2015.
MARCOS MICHELON
Prefeito Municipal
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ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE REALEZA
RESOLUÇÃO Nº 03/2015
SÚMULA: Altera o Edital de Convocação 02/2015, referente ao
Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar de Realeza.
Rosana Socovoski da Gama, Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Realeza, por meio da
Comissão Organizadora da Eleição do Conselho Tutelar,
RESOLVE:
ART. 1º - REVOGAR o item 4.3 do Edital 02/2015.
ART. 2º - INCLUIR o item 4.5 com a seguinte redação:
4.5 Aos membros do Conselho Tutelar, apesar de não terem vínculo
empregatício com o Município de Realeza, será assegurado os seguintes
direitos:
I – Cobertura previdenciária;
II – Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço)
do valor da remuneração mensal;
III – Licença Maternidade;
IV – Licença paternidade;
V – Gratificação Natalina no valor de uma remuneração mensal.
ART. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Realeza, 13 de Abril de 2015.
ROSANA SOCOVOSKI DA GAMA
Presidente do CMDCA
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ESTADO DO PARANA
MUNICIPIO DE REALEZA
RESOLUÇÃO Nº 02/2015
SÚMULA: Dispõe sobre a criação da Comissão Especial Eleitoral,
encarregada de organizar o processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar de Realeza.
Rosana Socovoski da Gama, presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Realeza, no uso de suas
atribuições legais, e conforme deliberado na Sessão Plenária do CMDCA
de 09 de abril de 2015 RESOLVE,
ART. 1º - Constituir Comissão Especial Eleitoral, a qual terá a
incumbência de expedir normas que regulamentarão a eleição para o
Conselho Tutelar de Realeza programada para o dia 04 de Outubro de
2015, bem como ficará encarregada da parte administrativa do pleito,
análise dos pedidos de registro de candidaturas, apuração de incidentes
ao longo do processo de escolha e outras atribuições e providências
necessárias.
ART. 2º - A Comissão Especial Eleitoral será composta pelos
seguintes conselheiros:
a) Andrei da Silva, representante do Poder Público;
b) Geraldina Gamla Bedin, representante do Poder Público;
c) Leocárdia Catiucia Pereira Andreolli, representante do Poder
Público;
d) Taline de Campos, representante do Poder Público;
e) Carme Consoladora Cerutti, representante da Sociedade Civil;
f) Graziane G. Bernardi Kurtz, representante da Sociedade Civil;
g) João Carlos Rossi, representante da Sociedade Civil;
h) Silvio Ribas, representante da Sociedade Civil.
ART. 3º - A Comissão Especial Eleitoral será presidida pela
Conselheira Geraldina Gamla Bedin e secretariada pela Conselheira
Carme Consoladora Cerutti, eleitas pelos membros da Comissão em
sessão Plenária do dia 09 de Abril de 2015.
ART. 4º - Compete à Comissão Especial Eleitoral:
I - Conduzir o processo de escolha dos membros do Conselho
Tutelar, cumprindo o disposto no Edital nº 02/2015, elaborado e aprovado
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e
demais normas aplicáveis;
II - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os
pedidos de registro e impugnação de candidaturas e outros incidentes
ocorridos na realização do processo de escolha dos membros do
Conselho Tutelar;
III - Dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos;
IV - Receber as impugnações apresentadas contra candidatos
que não atendam os requisitos exigidos, fornecendo protocolo ao
impugnante;
V - Notificar os candidatos impugnados, concedendo-lhes prazo
para apresentação de defesa;

VI - Decidir, em primeira instância administrativa, acerca da
impugnação das candidaturas, podendo, se necessário, ouvir
testemunhas eventualmente arroladas, determinar a juntada de
documentos e a realização de outras diligências;
VII - Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das
regras do processo de escolha aos candidatos considerados habilitados
para o processo eleitoral, que firmarão compromisso de respeitá-las,
sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local;
VIII - Escolher e divulgar os locais de votação e apuração dos
votos;
IX - Realizar, com apoio do Poder Executivo municipal, as gestões
necessárias à obtenção de urnas e listas de eleitores, efetuando todo
planejamento necessário para que sejam cumpridos os prazos
estabelecidos, inclusive pela Resolução nº 22.685/2007 do TSE;
X - Providenciar a confecção das células para votação manual,
conforme modelo a ser aprovado;
XI - Adotar todas as providências necessárias para a realização
do pleito, podendo, para tanto, selecionar, preferencialmente junto aos
órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como,
seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre
como proceder no dia do processo de escolha, na forma da resolução
regulamentadora do pleito;
XII - Solicitar, junto ao comando da Polícia Militar a designação de
efetivo para garantir a ordem e segurança dos locais do processo de
escolha e apuração;
XIII - Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos
que constituam violação das regras de campanha por parte dos
candidatos ou à sua ordem;
XIV - Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os
pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;
XV - Divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial
da votação;
XVI - Notificar pessoalmente o Ministério Público, com a
antecedência devida, de todas as etapas do certame, dias e locais de
reunião e decisões tomadas pelo colegiado;
XVII - Divulgar amplamente o pleito à população, com o auxílio
do CMDCA e do Poder Executivo local, estimulando ao máximo a
participação dos eleitores;
XVIII - Resolver os casos omissos.
ART. 5º - Cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer à
Comissão Especial Eleitoral assessoria técnica (inclusive jurídica)
necessária ao regular desempenho de suas atribuições.
ART. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Realeza, ao décimo dia do mês de Abril do ano dois mil e
quinze.
ROSANA SOCOVOSKI DA GAMA
Presidente do CMDCA

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA
AVISO
“EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2015”
O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná,
por seu Prefeito Municipal, Senhor Dilso Storch, e a Senhora Marizete Maffi,
Pregoeira, nomeada pela Portaria de nº. 03/2015 e 37/2015, no uso de suas
atribuições legais, faz saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que se
encontra aberto o presente Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, que será regido pela Lei Federal
de nº. 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de nº. 146/2006 de 06/
03/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações, para a finalidade abaixo especificada:
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº. 014/2015 de 14/04/
2015
1. OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMISSORA DE
RÁDIO FM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS
ATOS OFICIAIS E INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BELA VISTA DA CAROBA.
2.VALOR DA LICITAÇÃO: R$ 42.340,00(quarenta e dois mil trezentos
e quarenta reais ).
3. DATA DE ABERTURA: dia 05/05/2015, às 08:30 horas.
4. LOCAL DA ABERTURA: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, com a Pregoeira e Equipe de
Apoio.
O Edital e Anexos poderá ser retirado diretamente com a Pregoeira, na
Prefeitura Municipal, localizada à Rua Rio de Janeiro, n.° 1021, centro, em
horário comercial (8:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas), de 2ª à 6ª sextafeira.
Bela Vista da Caroba - PR, 14 de abril de 2015.
Dilso Storch-Prefeito Municipal
Marizete Maffi-Pregoeira

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA
CAROBA
EXTRATO CONTRATUAL
Contrato Nº..: 029/2015
Contratante..: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA
CAROBA
Contratada...: SELECT SIRES DO BRASIL GENERICA LTDA
Valor............: 35.803,00 (trinta e cinco mil oitocentos e três
reais)
Vigência.......: Início: 15/04/2015 Término: 15/04/2016
Licitação......: PREGÃO PRESENCIAL Nº.: 9/2015
Recursos.....: Dotação: 2.014.3.3.90.32.00.00.00.00 (48)
Saldo: 5.800,00
Objeto..........: AQUISIÇÃO DE SÊMEN BOVINO PARA
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE AGRICULTURA NO QUE TANGE À INSEMINAÇÃO
ARTIFICIAL (IA) NO REBANHO DOS PRODUTORES DO
MUNICÍPIO.
DILSO STORCH-PREFEITO MUNICIPAL
Bela Vista da Caroba, 15 de Abril de 2015
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LEI Nº 1099/2015
Dispõe sobre a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
no Município de Pranchita e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTA-DO DO PARANÁ,
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SE-GUINTE L E I
TÍTULO I
Da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança
e do adolescente e estabelece normas gerais para a sua adequada aplicação.
Art. 2º. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente
no município de Pranchita/ PR far-se-á através de um conjunto articulado de
ações governamentais e não governamentais, assegurando-se a proteção integral
e a prioridade absoluta, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto
da Criança e do Adolescente.
Parágrafo Único. As ações a que se refere o caput deste artigo serão
implementadas através de:
I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, esporte, cultura, lazer
e trabalho;
II - Serviços, programas e projetos de Assistência Social, para aqueles
que deles necessitem;
III - Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial
às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - Serviço de identificação e localização de pais, responsáveis,
crianças e adolescentes desaparecidos;
V - Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da
criança e do adolescente;
VI - Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período
de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito a
convivência familiar de crianças e adolescentes;
VII - Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de
crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e à adoção,
especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.
Art. 3º. A política municipal de atendimento dos direitos da criança e do
adolescente será executada através do Sistema de Garantia de Direitos - SGD,
composto pela seguinte estrutura:
I - Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA;
III - Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA;
IV - Conselho Tutelar;
V - Entidades de Atendimento governamentais e não-governamentais;
VI - Serviços públicos especializados no atendimento de crianças,
adolescentes e famílias, a exemplo dos CRAS/CREAS e CAPs.
CAPÍTULO I
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Art. 4°. Fica instituída a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e
do Ado-lescente, espaço colegiado de caráter deliberativo, composta por
delegados, represen-tantes das entidades ou movimentos da sociedade civil
organizada diretamente ligadas à defesa ou ao atendimento dos direitos da
criança e do adolescente, e do Poder Executivo, devidamente credenciados,
que se reunirão a cada três anos, sob a coordenação do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, mediante regi-mento próprio.
Parágrafo Único. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA poderá convocar a Conferência extraordinariamente, por
decisão da maioria de seus membros.
Art. 5º. A Conferência será convocada pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em período determinado pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA, ou
por iniciativa própria, através de edital de convocação, publicado com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, no qual constará o Regulamento da
Conferência.
§ 1°. Para a realização da Conferência, o Conselho Municipal dos Direitos
da Cri-ança e do Adolescente - CMDCA constituirá comissão organizadora
paritária, garantindo a participação de adolescentes.
§ 2°. Em caso de não-convocação por parte do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA dentro do prazo referido no caput
deste artigo, a iniciativa caberá a 1/3 (um terço) das entidades registradas no
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, que
formarão comissão paritária para organização e coordenação da Conferência.
§ 3º. Em qualquer caso, cabe ao Poder Público garantir as condições
técnicas e materiais para realização da Conferência.
Art. 6º. A convocação da Conferência deve ser amplamente divulgada
nos princi-pais meios de comunicação de massa, bem como através de
convocação oficial às enti-dades, organizações e associações definidas no
Regulamento da Conferência.
Art. 7º. Poderão ser realizadas pré-conferências com o objetivo de discutir
propostas como etapa preliminar à Conferência.
§ 1º. A forma de convocação e estruturação das pré-conferências, a
data, o horá-rio e os locais de sua realização serão definidos no edital de
convocação da Conferência, com a elaboração de um cronograma.
§ 2º. Deverão participar crianças e adolescentes, propiciando-se
metodologia apropriada à faixa etária para a realização dos trabalhos.
Art. 8º. Os delegados da Conferência Municipal dos Direitos da Criança
e do Ado-lescente representantes dos segmentos da sociedade civil serão
credenciados com ante-cedência, garantindo a participação dos representantes
de cada segmento, com direito à voz e voto, conforme dispor o Edital de
Convocação e o Regulamento da Conferência.
Art. 9º. Os delegados do Poder Executivo na Conferência serão indicados
pelos gestores municipais de cada política setorial de atendimento à criança e ao
adolescente, mediante ofício enviado ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA no prazo de até 10 (dez) dias anteriores à
realização da Conferência, garantindo a participação dos representantes das
políticas setoriais que atuam direta ou indireta-mente na defesa dos direitos da
criança e do adolescente, com direito a voz e voto.
Art. 10. Compete à Conferência:
I - aprovar o seu Regimento;
II - avaliar através de elaboração de diagnóstico, a realidade da criança
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e do ado-lescente no Município;
III - fixar as diretrizes gerais da política municipal de atendimento à criança
e do adolescente no biênio subseqüente ao de sua realização;
IV - eleger os representantes do município para participar das Conferências
em âmbito regional e/ou estadual;
V - aprovar e dar publicidade às suas deliberações, através de resolução.
Art. 11. A Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
possui caráter deliberativo, e suas deliberações relativas à política de atendimento
à criança e ao adolescente serão incorporadas ao Planejamento Estratégico dos
órgãos públicos encarregados de sua execução e a suas propostas orçamentárias
com a mais absoluta prioridade, observado o disposto no artigo 4º, caput e
parágrafo único, alíneas “c” e “d”, da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990
e artigo 227, caput, da Constituição Federal.
Art. 12. O Regulamento e o Regimento da Conferência irão dispor sobre
sua or-ganização e sobre o processo eleitoral dos segmentos não governamentais
representan-tes da sociedade civil no Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CMDCA.
Parágrafo único. A eleição dos segmentos não governamentais será
realizada em assembléia própria de cada segmento, durante a Conferência.
CAPÍTULO II
DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - CMDCA
Seção I
Da Criação e Vinculação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CMDCA
Art. 13. Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, como órgão deliberativo, controlador e fiscalizador das
ações da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, assegurada
a participação popular paritária por meio de organizações representativas.
Art. 14. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA será composto por 05 (cinco) representantes governamentais e 05
(cinco) representantes não-governamentais, sendo que para cada titular haverá
um suplente.
Art. 15. Os representantes governamentais serão os Secretários Municipais
abaixo relacionadas ou outros representantes indicados por estes, dentre os
servidores preferencialmente com atuação e/ou formação na área de atendimento
à Criança e ao Adolescente, os quais justificadamente poderão ser substituídos a
qualquer tempo, sendo:
I - 01 (um) representante da Secretaria de Assistência Social;
II - 01 (um) representante da Secretaria de Saúde;
III - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;
IV - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Administração;
V - 01 (um) representante da Secretaria de Finanças;
Parágrafo único. Os Secretários Municipais titulares das pastas acima
mencionadas são considerados membros natos e, caso não possam exercer as
funções de conselheiro, ser-lhes-á facultado indicar um representante, desde que
este tenha poder de decisão no âmbito da Secretaria.
Art. 16. Os representantes não-governamentais serão eleitos em Fórum
próprio, sendo:
I - 05 (cinco) representantes de organizações e entidades nãogovernamentais de defesa e garantia de direitos a criança e adolescente;
Parágrafo Único. As entidades citadas no inciso I deverão ser registradas
e ter seus programas também registrados no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente - CMDCA local.
Seção II
Da Eleição dos representantes da sociedade para o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
Art. 17. Os Conselheiros não-governamentais do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente serão indicados pela própria entidade.
Art. 18. A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA é considerada de interesse público relevante,
não sendo remunerada, e estabelecerá presunção de idoneidade moral.
§ 1º. Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA deverão prestar informações sobre as demandas e
deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA aos seus representados, garantindo assim a participação efetiva nas
reuniões ordinárias, extraordinárias e de comissões temáticas.
§ 2º. O exercício da função de Conselheiro Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA está condicionado à participação em no
mínimo uma comissão temática, bem como nas reuniões do Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente local.
§ 3º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA dará posse aos conselheiros indicados, ficando as despesas com a
publicação do ato administrativo respectivo às expensas do município.
Seção III
Da Competência Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
Art. 19. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA:
I - Elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;
II - Formular, acompanhar, monitorar e avaliar a Política Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, fixando prioridades para a consecução das
ações, a captação e a aplicação de recursos;
III - Conhecer a realidade do município e elaborar o plano de ação anual;
IV - Difundir junto à sociedade local a concepção de criança e adolescente
como sujeitos de direitos e pessoas em situação especial de desenvolvimento,
zelando para efetivação do paradigma da proteção integral como prioridade absoluta
nas políticas e no orçamento público;
V - Acompanhar o Orçamento Criança e Adolescente - OCA, conforme
o que dispõem a Lei Federal nº 8.069/90 e as Resoluções do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná;
VI - Estabelecer critérios, estratégias e meios de fiscalização das ações
governamentais e não-governamentais dirigidas à infância e à adolescência no
âmbito do município que possam afetar suas deliberações;
VII - Registrar as entidades não governamentais que executam programas
destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e suas respectivas famílias,
conforme previsto no art. 91, da Lei Federal nº 8.069/90, bem como as entidades
governamentais e não governamentais que executam programas socioeducativos
destinados ao atendimento de adolescentes autores de ato infracional, conforme
previsto no art. 11, da Lei Federal nº 12.594/2012;
VIII - Registrar os programas executados pelas entidades de atendimento
governamentais e não-governamentais, que prestem atendimento a crianças,

adolescentes e suas respectivas famílias, de acordo com o que prevê o art. 90,
da Lei Federal nº 8.069/90, bem como as previstas no art. 430, inciso II da
Consolidação das Leis do Trabalho (conforme redação que lhe deu a Lei Federal
nº 10.097/2000);
IX - Regulamentar, organizar e coordenar, bem como adotar todas as
providências que julgar cabíveis, para a eleição e a posse dos membros do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e do
Conselho Tutelar do Município;
X - Dar posse aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e Adolescente - CMDCA, nos termos do respectivo regulamento e declarar
vago o posto por perda de mandato, nas hipóteses previstas nesta lei;
XI - Receber petições, denúncias, representações ou queixas de qualquer
pessoa por desrespeito ou descumprimento dos direitos assegurados às crianças
e adolescentes, bem como tomar as providências que julgar necessárias;
XII - Instaurar, por meio de comissão específica, de composição paritária,
sindicância administrativa e processo administrativo disciplinar para apurar eventual
falta funcional praticada por Conselheiro Tutelar no exercício de suas funções,
assegurando ao acusado o exercício ao contraditório e à ampla defesa;
XIII - Gerir o Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA, no sentido
de definir a utilização dos recursos alocados no Fundo, por meio de Plano de
Trabalho e Aplicação, fiscalizando a respectiva execução;
XIV - Participar, acompanhar e deliberar sobre a elaboração, aprovação
e execução do Plano Plurianual - PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei
Orçamentária Anual - LOA, no âmbito da Política Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, zelando para que neles sejam previstos os recursos necessários
à execução da política municipal de atendimento à criança e ao adolescente, com
a prioridade absoluta preconizada no art. 4º, caput e parágrafo único, da Lei
Federal nº 8.069/90 e no art. 227, caput, da Constituição Federal;
XV - Participar, acompanhar e deliberar sobre a elaboração de legislações
municipais relacionadas à infância e à adolescência, oferecendo apoio e
colaborando com o Poder Legislativo;
XVI - Fixar critérios de utilização das verbas subsidiadas e demais
receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento,
sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes em situação de risco, órfãos
ou abandonados, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição
Federal;
XVII - Integrar-se com outros órgãos executores de políticas públicas
direcionadas à criança e ao adolescente, e demais conselhos setoriais.
XVIII - Mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável participação
da comunidade, na solução dos problemas da área da criança e do adolescente;
XIX – Instituir, se necessário, Comissões Temáticas e/ou Intersetoriais
necessárias para o melhor desempenho de suas funções, as quais tem caráter
consultivo e vinculação ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA;
XX - Publicar todas as suas deliberações e resoluções no Órgão Oficial
do Município, seguindo os mesmos trâmites para publicação dos demais atos do
Poder Executivo Municipal.
§ 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
promoverá, no máximo a cada 02 (dois) anos, a reavaliação dos programas
destinados ao atendimento de crianças, adolescentes e famílias em execução no
município, observado o disposto no art. 90, §3º, da Lei Federal nº 8.069/90;
§ 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
promoverá, no máximo a cada 04 (quatro) anos, a reavaliação do registro das
entidades de atendimento de crianças, adolescentes e famílias com atuação no
município, observado o disposto no art. 91, §1º e 2º, da Lei Federal nº 8.069/90.
§ 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA manterá arquivo permanente no quais serão armazenados, por meio
físico e/ou eletrônico todos os seus atos e documentos a estes pertinentes.
§ 4º. Constará do Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos
da Cri-ança e do Adolescente - CMDCA, dentre outros:
I - A forma de escolha do presidente e vice-presidente do órgão, bem
como, na falta ou impedimento de ambos;
II - As datas e horários das reuniões ordinárias e extraordinárias do
CMDCA, de modo que se garanta a presença de todos os membros do órgão e
permita a participação da população em geral;
III - A forma de inclusão de novas matérias em pauta de discussão e
deliberação, deverão ser apresentadas à Presidência do Conselho, para reuniões
ordinárias e extra-ordinárias com antecedência mínima de 07 (sete) dias;
IV - A possibilidade da discussão de temas que não tenham sido previamente
in-cluídos na pauta, desde que relevantes e/ou urgentes;
V - O quorum mínimo necessário à instalação das sessões ordinárias e
extraordi-nárias do CMDCA, que não deverá ser inferior à metade mais um do
número total de conselheiros;
VI - A criação de comissões temáticas em caráter permanente ou temporário,
para análise prévia de temas específicos, como políticas básicas, proteção especial,
orçamento e fundo, comunicação, articulação e mobilização, disciplinar etc., que
deverão ser compostas de no mínimo 02 (dois) conselheiros, observada a paridade
entre representantes do governo e da sociedade civil;
VII - A função meramente opinativa da comissão mencionada no item
anterior, com a previsão de que, efetuada a análise da matéria, que deverá
ocorrer num momento anterior à reunião do CMDCA, a comissão deverá apresentar
um relatório informativo e opinativo à plenária do órgão, ao qual compete a tomada
da decisão respectiva;
VIII - A forma como ocorrerá a discussão das matérias colocadas em
pauta, com a apresentação do relatório pela comissão temática e possibilidade da
convocação de representantes da administração pública e/ou especialistas no
assunto, para esclarecimento dos conselheiros acerca de detalhes sobre a matéria
em discussão;
IX - Os impedimentos para participação das entidades e/ou dos conselheiros
nas comissões e deliberações do Órgão;
X - O direito de os representantes do Poder Judiciário, Ministério Público,
Ordem dos Advogados do Brasil e Conselho Tutelar, presentes à reunião,
manifestarem-se so-bre as matérias em discussão, querendo;
XI - A forma como se dará a manifestação de representantes de entidades
não in-tegrantes do CMDCA, bem como dos cidadãos em geral presentes à
reunião;
XII - A forma como será efetuada a tomada de votos, quando os membros
do CMDCA estiverem aptos a deliberar sobre a matéria colocada em discussão,
com a pre-visão no caso de empate, devendo ser assegurada sua publicidade,
preservado, em qualquer caso, a identidade das crianças e adolescentes a que
se refiram as deliberações respectivas;
XIII - A forma como será deflagrado e conduzido o procedimento
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administrativo com vista à exclusão, do CMDCA, de entidade ou de seu
representante quando da reite-ração de faltas injustificadas e/ou prática de ato
incompatível com a função, nos moldes desta Lei;
XIV - A forma como será efetuada a avaliação da qualidade e eficiência
dos pro-gramas e serviços destinados ao atendimento de crianças, adolescentes
e suas respecti-vas famílias, bem como conduzidos os processos de renovação
periódica dos registros das entidades e programas, nos moldes do previsto pelo
art. 90, §3º, da Lei Federal nº 8.069/90.
Seção IV
Do Mandato dos Conselheiros Municipais do CMDCA
Art. 20. Os representantes da sociedade junto ao CMDCA terão mandato
de 02 (dois) anos, permitida uma reeleição consecutiva, e os representantes do
governo terão seus mandatos condicionados à sua permanência à frente das
pastas respectivas.
§ 1º. Em caso de vacância, a nomeação do suplente será para completar
o prazo do mandato do substituído.
§ 2º. O mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA será considerado extinto antes do término,
nos casos de:
I - Morte;
II - Renúncia;
III - Ausência injustificada a 03 (três) reuniões consecutivas ou a 05
(cinco) alternadas, no período de 12 (doze) meses, a contar da primeira ausência;
IV - Doença que exija licença médica por mais de 06 (seis) meses;
V - Procedimento incompatível com a dignidade das funções ou com os
princípios que regem a administração pública, estabelecidos pelo art. 4º, da Lei
Federal nº 8.429/92;
VI - Condenação por crime comum ou de responsabilidade;
VII - Mudança de residência do município;
VIII - Perda de vínculo com o Poder Executivo, com a entidade, organização
ou associação que representa.
§ 1º. Nas hipóteses do inciso V, do parágrafo anterior, a cassação do
mandato do membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA será precedida de procedimento administrativo a ser
instaurado pelo próprio Órgão, sem preju-ízo da aplicação de outras sanções
administrativas e penais cabíveis.
§ 2º. Perderá a vaga no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, a entidade não-governamental que perder o registro, ou o
registro de seus programas.
§ 3º. Em sendo cassado o mandato de conselheiro representante do
governo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA efetuará, no pra-zo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicação ao Prefeito
Municipal para tomada das pro-vidências necessárias no sentido da imediata
nomeação de novo membro, bem como apuração da responsabilidade
administrativa do cassado;
§ 4º. Em sendo cassado o mandato de conselheiro representante da
sociedade civil, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA convocará seu suplente para posse imediata, sem prejuízo da
comunicação do fato ao Ministério Público para a tomada das providências
cabíveis em relação ao cassado.
§ 5º. Em caso de substituição de conselheiro, a entidade, organização,
associação e o poder público deverá comunicar oficialmente o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, indicando o motivo da
substituição e novo representante.
§ 6º. Nos casos de exclusão ou renúncia de entidade não governamental
integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, e não havendo suplente, será imediatamente convocada nova assembleia
das entidades para que seja suprida a vaga existente.
Seção V
Da Estrutura e Funcionamento do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente
Art. 21. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA reunir-se-á na forma e periodicidade estabelecidas no seu Regimento,
no mínimo 01 (uma) vez por mês, e terá a seguinte estrutura:
I - Mesa Diretiva, composta por:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
II - Comissões Temáticas e/ou Intersetoriais, se necessárias;
III - Plenária;
IV - Secretaria Executiva;
V - Técnicos de apoio.
§ 1º. Tendo em vista o disposto no art. 260-I, da Lei Federal nº 8.069/90,
o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, dará ampla divulgação
de seu calendário de reuniões ordinárias e extraordinárias à comunidade, assim
como ao Ministério Público, Poder Judiciário e Conselho Tutelar.
§ 2º. As pautas contendo as matérias a serem objeto de discussão e
deliberação nas reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA serão previamente comunicadas
aos Conselheiros titulares e suplentes, Juízo e Promotoria da Infância e Juventude,
Conselhos Tutelares, bem como divulgadas à população em geral.
§ 3º. As sessões serão consideradas instaladas após atingidos o horário
regula-mentar e o quorum regimental mínimo.
§ 4º. As decisões serão tomadas por maioria de votos, conforme dispuser
o regi-mento interno do Órgão, salvo disposição em contrário prevista nesta Lei.
§ 5º. As deliberações e resoluções do CMDCA serão publicadas nos
órgãos oficiais e/ou na imprensa local, seguindo os mesmos trâmites para
publicação dos demais atos do Executivo, porém gozando de absoluta prioridade.
§ 6º. As despesas decorrentes da publicação deverão ser suportadas
pela admi-nistração pública, através de dotação orçamentária específica.
Art. 22. A mesa diretiva será eleita pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA, dentre os seus membros, nos primeiros
30 (trinta) dias de vigência do mandato, em reunião plenária com a presença de
no mínimo 2/3 (dois terços) dos conselheiros.
§ 1º. Compete à mesa diretiva dirigir os trabalhos e organizar as pautas
das plenárias.
§ 2º. A presidência deverá ser ocupada alternadamente por conselheiros
representantes da sociedade civil e do governo.
§ 3º. O mandato dos membros da mesa diretiva será de 01 (um) ano,
podendo ocorrer a recondução.
Art. 23. Havendo as comissões temáticas, serão formadas pelos membros
titulares e suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente - CMDCA, sendo respeitada a paridade, e facultada a participação de
convidados, técnicos e especialistas.
Parágrafo único. Havendo as comissões intersetoriais, terão caráter
consultivo e serão vinculadas ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA.
Art. 24. A Plenária é composta pelo colegiado dos membros titulares e
suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, sendo a instância máxima de deliberação e funcionará de acordo com o
Regimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA.
Art. 25. A Secretaria Executiva terá por atribuição oferecer apoio operacional
e administrativo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
– CMDCA.
Art. 26. Serão também designados para prestar apoio técnico ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 01 (um) assistente
social e 01 (um) advogado pelo município.
§ 1º. Para o adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, o Poder Executivo Municipal
deverá oferecer estrutura física, equipamentos, materiais de expediente e funcionários
do quadro do Município de Pranchita / PR.
§ 2º. Constará da Lei Orçamentária Municipal a previsão dos recursos
necessários ao funcionamento regular e ininterrupto do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, observado o princípio constitucional
da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos moldes do previsto no art.
4º, caput e parágrafo único, da Lei Federal nº 8.069/90 e Art. 227, caput, da
Constituição Federal.
CAPÍTULO III
DO FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA
Seção I
Da Criação e Natureza do Fundo
Art. 27. Fica criado o Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA,
que será gerido e administrado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - CMDCA.
§ 1º. O Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA, tem por objetivo
facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados ao
desenvolvimento das ações de atendimento a crianças, adolescentes e suas
respectivas famílias.
§ 2º. As ações de que trata o parágrafo anterior referem-se prioritariamente
aos programas de proteção especial à criança e ao adolescente em situação de
risco social e pessoal, cuja necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação
das políticas sociais básicas.
§ 3º. Os recursos captados pelo Fundo Municipal para a Infância e
Adolescência servem de mero complemento ao orçamento público dos mais
diversos setores de governo, que por força do disposto nos Artigos. 4º, caput e
parágrafo único, alíneas “c” e “d”; 87, incisos I e II; 90, §2º e Art. 259, parágrafo
único, todos da Lei Federal nº 8.069/90, bem como Art. 227, caput, da Constituição
Federal, devem priorizar a criança e o adolescente em seus planos, projetos e
ações.
§ 4º. O Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA, poderá ser
constituído:
I - pela dotação consignada anualmente no orçamento do Município para
o atendimento à criança e ao adolescente;
II - pelos recursos provenientes dos Conselhos Estadual e Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente;
III - pelas doações, auxílios, contribuições e legados que lhe venham a
ser destinados;
IV - pelos valores provenientes de multas decorrentes de condenações
em ações civis ou de imposição de penalidades administrativas previstas na Lei
Federal nº 8.069/90;
V - por outros recursos que lhe forem destinados;
VI - pelas rendas eventuais, inclusive as resultantes de depósitos e
aplicações de capitais;
VII – por 1% (um por cento) do total arrecadado, semestralmente, com
multas de trânsito emitidas pelo DETRAN/PR.
§ 5º. As contribuições efetuadas ao Fundo Municipal da Infância e
Adolescência - FIA, previstas no inciso III poderão ser deduzidas do Imposto de
Renda, de acordo com a legislação pertinente.
Art. 28. O Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA será
regulamentado por Decreto expedido pelo Poder Executivo Municipal, no prazo de
até 120 (cento e vinte) dias após a vigência desta lei, observada as orientações
contidas na Resolução nº 137/2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CONANDA.
Parágrafo único. Os recursos do Fundo Municipal para a Infância e
Adolescência não poderão ser utilizados:
I - para manutenção dos órgãos públicos encarregados da proteção e
atendimento de crianças e adolescentes, aí compreendidos o Conselho Tutelar e
o próprio Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, o que deverá ficar a
cargo do orçamento das Secretarias e/ou Departamentos aos quais aqueles estão
administrativamente vincula-dos.
II - para manutenção das entidades não governamentais de atendimento
a crian-ças e adolescentes, por força do disposto no Art. 90, caput, da Lei Federal
nº 8.069/90, podendo ser destinados apenas aos programas de atendimento por
elas desenvolvidos, nos moldes desta Lei;
III - para o custeio das políticas básicas e de assistência social a cargo do
Poder Público.
Art. 29. A gestão do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA será
exercida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a quem
compete:
I - Registrar os recursos orçamentários oriundos do Município ou a ele
transferidos em benefício das crianças e dos adolescentes pelo Estado ou pela
União;
II - Registrar os recursos captados pelo Município através de convênios ou
de doações ao Fundo;
III - Manter o controle escritural das aplicações financeiras levadas a efeito
pelo Município, nos termos das resoluções do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA;
IV - Autorizar a aplicação dos recursos em benefícios da criança e
adolescente, nos termos das resoluções do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA;
V - Administrar os recursos específicos para os programas de atendimento
dos direitos da criança e do adolescente, segundo as resoluções do Conselho
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Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
Art. 30. As deliberações concernentes à gestão e administração do Fundo
Municipal da Infância e Adolescência - FIA serão executadas pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, sendo esta a responsável pela prestação de
contas.
Art. 31. Tendo em vista o disposto no Art. 260-I, da Lei Federal nº 8.069/
90, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social dará ampla divulgação
à comunidade:
I - das ações prioritárias para aplicação das políticas de atendimento à
criança e ao adolescente;
II - dos requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados
com re-cursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA;
III - da relação dos projetos aprovados em cada ano-calendário e o valor
dos re-cursos previstos para implementação das ações, por projeto;
IV - do total dos recursos recebidos e a respectiva destinação, por projeto
atendi-do, inclusive com cadastramento na base de dados do Sistema de
Informações sobre a Infância e a Adolescência; e
V - da avaliação dos resultados dos projetos beneficiados com recursos
do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA.
Parágrafo único. Em cumprimento ao disposto no Art. 48 e parágrafo
único, da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA apresentará
relatórios mensais acerca do saldo e da movimentação de recursos do Fundo
Especial para a Infância e Adolescência, de preferência via internet, em página
própria do Município de Pranchita- Pr.
Art. 32. Na gestão do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - FIA
serão ainda observadas as disposições contidas nos Artigos. 260-C a 260-G, da
Lei Federal nº 8.069/90.
CAPÍTULO IV
DA CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Seção I
Da Criação e Natureza do Conselho Tutelar
Art. 33. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos
da criança e do adolescente, definidos na Lei Federal nº 8.069/1990 e
complementados por esta Lei.
§1º. Permanece instituído o Conselho Tutelar já existente, ficando autorizado
o Poder Executivo Municipal a instituir outros Conselhos Tutelares para garantir
a equidade de acesso a todas as crianças e adolescentes residentes no município.
§ 2º. O Conselho Tutelar em funcionamento e os que virem a ser criados,
são administrativamente vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social,
atuando como órgãos permanentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados
de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos em
Lei Federal nº 8.069/1990 e outras legislações correlatas.
Seção II
Das Atribuições, da Competência e dos Deveres dos Conselheiros
Tutelares
Art. 34. Incumbe ao Conselho Tutelar o exercício das atribuições previstas
nos Artigos 95, 136, 191 e 194, da Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança
e do Adolescente, e Artigoss. 18, §2º e 20, inciso IV, da Lei Federal nº 12.594/
2012, devendo, em qualquer caso, zelar pelo efetivo respeito aos direitos da
criança e do adolescente previstos em lei.
Parágrafo único. A competência do Conselho Tutelar será determinada:
I - pelo domicílio dos pais ou responsável;
II - pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente;
§ 1º. Nos casos de ato infracional praticado por criança, será competente
o Con-selho Tutelar do lugar da ação ou da omissão, observadas as regras de
conexão, conti-nência e prevenção.
§ 2º. O acompanhamento da execução das medidas de proteção poderá
ser dele-gada ao Conselho Tutelar do local da residência dos pais ou responsável,
ou do local onde sediar-se a entidade em que a criança ou adolescente estiver
acolhido.
Art. 35. São deveres do Conselheiro na sua condição de agente público,
e conforme o previsto na Constituição Federal de 1988, Lei Federal nº. 8.069/
1990, Lei Federal nº 8.429/1992 e outras normas aplicáveis:
I - Desempenhar as atribuições inerentes à função, previstas no Art.
136, da Lei Federal nº 8.069/1990;
II - Realizar suas atribuições com eficiência, zelo, presteza, dedicação, e
rendimento funcional, sugerindo providências à melhoria e aperfeiçoamento da
função;
III - Agir com probidade, moralidade e impessoalidade procedendo de
modo adequado às exigências da função, com atitudes leais, éticas e honestas,
mantendo espírito de cooperação e solidariedade com os colegas de trabalho,
tratando a todos com urbanidade, decoro e respeito;
IV - Prestar contas apresentando relatório extraído do SIPIA CT WEB até
o quinto dia útil de cada mês ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, contendo síntese de dados referentes ao exercício de
suas atribuições, bem como as demandas e deficiências na implementação das
políticas públicas, de modo que sejam definidas estratégias e deliberadas
providências necessárias para solucionar os problemas existentes.
V - Manter conduta pública e particular ilibada;
VI - Zelar pelo prestígio da instituição;
VII - Tratar com urbanidade os interessados, testemunhas, funcionários e
auxiliares do Conselho Tutelar e dos demais integrantes de órgãos de defesa dos
direitos da criança e do adolescente;
VIII - Identificar-se em suas manifestações funcionais;
IX - Atuar exclusivamente à defesa e proteção integral dos direitos
fundamentais das crianças e adolescentes.
Art. 36. É vedado aos membros do Conselho Tutelar:
I - Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal
de qualquer natureza em razão do exercício da função;
II - Exercer outra atividade, salvo em caso de compatibilidade de horário
entre ambas;
III - Exercer atividade de fiscalização e/ou atuar em procedimentos
instaurados no âmbito do Conselho Tutelar relativos a entidades nas quais
exerça atividade voluntária, no âmbito da política de atendimento dos direitos da
criança e do adolescente;
IV - Utilizar-se do Conselho Tutelar para o exercício de propaganda e/ou
atividade político-partidária;
V - Ausentar-se da sede do Conselho Tutelar durante o expediente,
salvo quando no exercício da sua função;
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VI - Delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o
desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade;
VII - Valer-se da função para lograr proveito pessoal ou de outrem;
VIII - Receber comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie,
em razão de suas atribuições;
IX - Proceder de forma desidiosa;
X - Desempenhar quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o
exercício da função;
XI - Exceder no exercício da função, abusando de suas atribuições
específicas;
XII - Deixar de submeter ao Colegiado as decisões individuais referentes
à aplicação de medidas protetivas a crianças, adolescentes, pais ou responsáveis,
previstas nos Artigos 101 e 129, da Lei Federal nº 8.069/90;
XIII - Descumprir as atribuições e os deveres funcionais mencionados
nos Artigos 35 e 36 desta Lei e outras normas pertinentes.
IX – A utilização do veículo e equipamentos informatizados para uso
pessoal, sob pena do infrator responder nos termos da presente lei.
Seção III
Do Funcionamento do Conselho Tutelar
Art. 37. Constará na Lei Orçamentária Municipal previsão dos recursos
necessários ao funcionamento dos Conselhos Tutelares, incluindo a remuneração
e a formação continuada dos seus membros.
§ 1º. Os Conselhos Tutelares funcionarão em local de fácil acesso à
população, no respectivo território de abrangência, disponibilizados pela Secretaria
Municipal de Administração, e contarão com instalações físicas adequadas, que
garanta o atendimento individualizado e sigiloso de crianças, adolescentes e
famílias.
§ 2.º Compete ao Poder Executivo Municipal através do Gabinete do
Prefeito disponibilizar equipamentos, materiais, veículos, servidores municipais
do quadro efetivo, prevendo inclusive ajuda técnica interdisciplinar para avaliação
preliminar e atendimento de crianças, adolescentes e famílias, em quantidade e
qualidade suficientes para a garantia da prestação do serviço público.
Art. 38. O Conselho Tutelar deverá elaborar, no prazo máximo de 90
(noventa) dias após a publicação desta lei, seu Regimento Interno, observado os
parâmetros e as normas definidas na Lei Federal nº 8.069/1990, por esta Lei
Municipal e demais legislações pertinentes.
I - O Regimento Interno do Conselho Tutelar do município será único e
deverá estabelecer as normas de trabalho, de forma a atender às exigências da
função.
II - O Regimento Interno do Conselho Tutelar será encaminhado, logo após
sua elaboração, para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA e Ministério Público, a fim de oportunizar a estes órgãos a apreciação
e o envio de propostas de alteração, para posterior publicação no Órgão Oficial do
Município.
Art. 39. O Conselho Tutelar funcionará de segunda a sexta feira, no
horário das 7:30h às 11:30 e das 13:00 às 17h.
I - Haverá escala de sobreaviso no horário de almoço e noturno, a ser
estabelecida pelo Presidente do Conselho Tutelar em conjunto com o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança do Adolescente – CMDCA e aprovada pelo seu
Colegiado, compreendida das 11h às 13h e das 17h às 8h, de segunda a sextafeira, devendo o Conselheiro Tutelar ser acionado através do telefone de
emergência.
II - Haverá escala de sobreaviso para atendimento especial nos finais de
semana e feriados, sob a responsabilidade do Presidente do Conselho Tutelar e
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e aprovada
pelo seu Colegiado.
III - O Conselheiro Tutelar estará sujeito a regime de dedicação integral,
excetuado o disposto no Art. 39, inciso II desta Lei, vedados quaisquer pagamentos
a título de horas extras ou assemelhados.
§ 1º. O Presidente do Conselho Tutelar encaminhará mensalmente a
escala de sobreaviso para ciência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente - CMDCA e Departamento de Recursos Humanos da Secretaria
de Administração do Município de Pranchita.
§ 2º. Todos os membros do Conselho Tutelar serão submetidos à mesma
carga horária semanal de trabalho, de 40 (quarenta) horas semanais, excluídos
os períodos de sobreaviso, que deverão ser distribuídos equitativamente entre
seus membros, sendo vedado qualquer tratamento desigual.
§ 3º. Compete ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA fiscalizar o horário de funcionamento do Conselho Tutelar.
Art. 40. O Conselho Tutelar, como órgão colegiado, deverá realizar, no
mínimo, uma reunião ordinária semanal, com a presença de todos os conselheiros
para estudos, análises e deliberações sobre os casos atendidos, sendo as suas
discussões lavradas em ata, sem prejuízo do atendimento ao público.
§ 1º. Havendo necessidade, serão realizadas tantas reuniões
extraordinárias quantas forem necessárias para assegurar o célere e eficaz
atendimento da população.
§ 2º. As decisões serão tomadas por maioria de votos, cabendo ao
Presidente, se necessário, o voto de desempate.
Art. 41. O Conselho Tutelar deverá participar, por meio de seu respectivo
Presidente ou pelos Conselheiros indicados de acordo com seu Regimento Interno,
das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA, devendo para tanto ser prévia e oficialmente
comunicados das datas e locais onde estas serão realizadas, bem como de suas
respectivas pautas.
Art. 42. O Conselho Tutelar deverá ser também consultado quando da
elaboração das propostas de Plano Orçamentário Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, participando de sua definição e
apresentando sugestões para planos e programas de atendimento à população
infanto-juvenil, a serem contemplados no orçamento público de forma prioritária, a
teor do disposto nos Artigos. 4º, caput e parágrafo único, alíneas “c” e “d” e 136,
inciso IX, da Lei Federal nº 8.069/90 e Art. 227, caput, da Constituição Federal.
Art. 43. Ao procurar o Conselho Tutelar, a pessoa será atendida pelo
Conselheiro que estiver disponível, mesmo que o atendimento anterior não tenha
sido feito por ele.
Art. 44. Cabe ao Poder Executivo Municipal oferecer condições aos
Conselhos Tutelares para o uso do Sistema de Informação para a Infância e
Adolescência - SIPIA CT WEB.
§ 1º. Compete aos Conselheiros Tutelares fazerem os registros dos
atendimentos no SIPIA CT WEB e a versão local apenas deverá ser utilizada para
encerramento dos registros já existentes, e quando necessário, para consultas de
histórico de atendimentos.
§ 2º. Cabe ao Conselho Tutelar manter dados estatísticos acerca das
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maiores demandas de atendimento, que deverão ser levadas ao Conselho Municipal
de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA bimestralmente, ou sempre que
solicitado, de modo a permitir a definição, por parte deste, de políticas e programas
específicos que permitam o encaminhamento e eficaz solução dos casos
respectivos.
§ 3º. A não observância do contido nos parágrafos anteriores, poderá
ensejar a abertura de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar pelo
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
Seção IV
Do Processo de Eleição dos Membros do Conselho Tutelar
Art. 45. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA iniciará o processo de eleição dos membros dos Conselhos Tutelares até
180 (cento e oitenta) dias antes do dia da eleição do processo unificado através da
publicação de Resolução específica e Edital de Convocação.
§ 1°. O Edital de Convocação para Eleição dos Membros do Conselho
Tutelar disporá sobre:
I - A composição da Comissão do Processo Eleitoral;
II - As condições e requisitos necessários à inscrição dos candidatos a
conselheiro tutelar, indicando os prazos e os documentos a serem apresentados
pelos candidatos, inclusive registros de impugnações;
III - As normas relativas ao processo eleitoral, indicando as regras de
campanha, as condutas permitidas e vedadas aos candidatos com as respectivas
sanções;
IV - O mandato e posse dos Conselheiros Tutelares;
V - O calendário oficial, constando a síntese de todos os prazos.
§ 2°. No calendário oficial deverá constar as datas e os prazos de todo o
processo eleitoral, desde a publicação do Edital de Convocação até a posse dos
Conselheiros Tutelares eleitos.
Seção V
Da Composição da Comissão do Processo Eleitoral
Art. 46. A Comissão do Processo Eleitoral deverá ser eleita em plenária do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sendo
composta de forma paritária por conselheiros titulares e/ou suplentes.
§ 1º. A Comissão do Processo Eleitoral será presidida pelo Presidente do
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e, na
ausência deste, pelo Vice-Presidente, devendo ser eleito um Secretário.
§ 2º. Fica sob a responsabilidade da Comissão do Processo Eleitoral a
elaboração da minuta do Edital de Convocação para Eleição dos Conselheiros
Tutelares, a qual será encaminhada à apreciação e deliberação do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sendo a Resolução
publicada no Órgão Oficial do Município.
§ 3º. No Edital de Convocação para Eleição dos Membros do Conselho
Tutelar deverá constar o nome completo dos integrantes da Comissão do Processo
Eleitoral, bem como sua representação e o cargo exercido na Comissão.
Seção VI
Da Inscrição para o cargo de membro do Conselho Tutelar
Art. 47. Para se inscrever ao cargo de membro do Conselho Tutelar o
candidato deverá:
I - Ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade;
II - Ter reconhecida idoneidade moral;
III - Residir no município, no mínimo há 02 (dois) anos e comprovar
domicílio eleitoral;
IV - Estar no gozo de seus direitos políticos;
V - Apresentar no momento da inscrição, diploma, certificado ou declaração
de conclusão de Ensino médio;
VI - Não ter sido penalizado com a destituição de cargo de Conselheiro
Tutelar;
VII – Exigência de Carteira Nacional de Habilitação categoria B em vigor;
§ 1º O membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA ou servidor municipal ocupante de cargo em comissão que
pretenda concorrer ao cargo de Conselheiro Tutelar deverá requerer o seu afastamento
no ato da inscrição.
§ 2º O Conselheiro tutelar titular que tiver exercido o cargo por período
consecutivo superior a um mandato e meio não poderá participar do processo de
escolha subsequente.
Art. 48. O pedido de inscrição deverá ser formulado pelo candidato em
requerimento assinado e protocolizado, junto ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA até a data-limite prevista no Edital,
devidamente instruído com os documentos necessários à comprovação dos
requisitos estabelecidos no Edital.
Art. 49. Cada candidato poderá registrar, além do nome, um codinome.
Parágrafo único. Não poderá haver registro de codinomes iguais,
prevalecendo o codinome do primeiro candidato a efetuar a sua inscrição.
Art. 50. A Comissão do Processo Eleitoral, no prazo de 10 (dez) dias
contados do término do período de inscrições de candidatura, homologará as
inscrições que observarem todos os requisitos do Artigo 49 desta Lei, publicando
edital com a relação dos nomes dos candidatos considerados habilitados e dando
ciência pessoal ao Ministério Público.
Art. 51. Com a publicação do edital de homologação prévia das inscrições
será aberto prazo de 05 (cinco) dias contínuos com vencimento do prazo em dia
útil para a impugnação dos candidatos que não atendam aos requisitos exigidos,
a qual poderá ser realizada por qualquer cidadão, indicando os elementos probatórios.
§ 1º. Caso o candidato sofra impugnação, este será intimado para que,
querendo, apresente sua defesa no mesmo prazo antes mencionado.
§ 2º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, a Comissão do Processo
Eleitoral decidirá em 03 (três) dias contínuos, dando ciência pessoal da decisão ao
impugnante, ao candidato impugnado e ao Ministério Público com publicação na
sede do CMDCA.
Art. 52. Julgadas em definitivo todas as impugnações, o Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no prazo de 03 (três) dias,
publicará em Edital no Órgão Oficial do Município, a relação dos candidatos que
tiveram suas inscrições homologadas, com cópia ao Ministério Público.
Seção VII
Do Processo Eleitoral para Conselheiro Tutelar
Art. 53. Os membros do Conselho Tutelar serão eleitos em sufrágio universal
e di-reto, facultativo e secreto dos eleitores com domicílio eleitoral no Município, em
eleição realizada sob a coordenação da Comissão do Processo Eleitoral do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com apoio da Justiça
Eleitoral e fisca-lização do Ministério Público.
Parágrafo único. Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Ado-lescente a definição dos locais de votação, zelando para que eventual

agrupamento de seções eleitorais respeite as regiões de atuação dos Conselhos
Tutelares, que seja de fácil acesso e não contenha excesso de eleitores, que
deverão ser informados com ante-cedência devida sobre onde irão votar.
Art. 54. A eleição ocorrerá no primeiro domingo do mês de outubro do ano
subsequente ao da eleição para Presidente da República Federativa do Brasil.
Art. 55. A propaganda eleitoral será objeto de regulamentação específica
por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1°. Serão previstas regras e restrições destinadas a evitar o abuso de
poder econômico e político por parte dos candidatos ou seus prepostos.
§ 2°. A propaganda eleitoral em vias e logradouros públicos observará,
por analogia, os limites impostos pela legislação eleitoral e o Código de Posturas
do Município, garantindo igualdade de condições a todos os candidatos.
§ 3°. É vedada a vinculação político-partidária das candidaturas, seja
através da indicação, no material de propaganda ou inserções na mídia, de
legendas de partidos políticos, símbolos, slogans, nomes ou fotografias de pessoas
que, direta ou indiretamente, denotem tal vinculação.
§ 4°. É vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao
eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de
pequeno valor.
§ 5º. Em reunião própria, a Comissão do Processo Eleitoral dará
conhecimento formal das regras de campanha a todos os candidatos considerados
habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las e que estão
cientes e acordes que sua violação importará na exclusão do certame ou cassação
do diploma respectivo.
Art. 56. A votação deverá ocorrer preferencialmente em urnas eletrônicas
a serem cedidas pela Justiça Eleitoral, observadas as disposições das resoluções
aplicáveis expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral
do Estado do Paraná.
§ 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
providenciará, com a antecedência devida, junto à Justiça Eleitoral o pedido
empréstimo de urnas eletrônicas, ou na impossibilidade, de urnas destinadas à
votação manual.
§ 2°. As cédulas para votação manual serão elaboradas pela Comissão
do Processo Eleitoral, adotando parâmetros similares aos empregados pela Justiça
Eleitoral em sua confecção.
§ 3º. Compete ainda ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, com apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social e outros
órgãos públicos:
a) a seleção e treinamento de mesários, escrutinadores e seus respectivos
suplentes;
b) a obtenção, junto à Polícia Militar, de efetivos suficientes para garantia
da segurança nos locais de votação e apuração.
§ 4º. Nas cabines de votação serão fixadas listas com relação de nomes,
codinomes, fotos e número dos candidatos a Conselheiro Tutelar.
§ 5°. As mesas receptoras de votos deverão lavrar atas segundo modelo
fornecido pela Comissão do Processo Eleitoral, nas quais serão registradas
eventuais intercorrências ocorridas no dia da votação, além do número de eleitores
votantes em cada uma das urnas.
Art. 57. O eleitor poderá votar em apenas um candidato.
Parágrafo único. No caso de votação manual, votos em mais de um
candidato ou que contenham rasuras que não permitam aferir a vontade do eleitor
serão anulados, devendo ser colocados em envelope separado, conforme previsto
no regulamento da eleição.
Art. 58. Encerrada a votação, se procedera a contagem dos votos e a
apuração sob a responsabilidade da Comissão do Processo Eleitoral, que
acompanhará todo o pleito, que será também fiscalizado pelo Ministério Público.
§ 1°. Poderão ser apresentados pedidos de impugnação de votos à
medida que estes forem sendo apurados, cabendo a decisão à Comissão do
Processo Eleitoral, pelo voto majoritário de seus componentes, com recurso ao
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA no prazo
imediato e continuo de 03 (três) dias, com decisão no mesmo prazo após ciência
do Ministério Público.
§ 2°. Os candidatos poderão fiscalizar pessoalmente ou por intermédio de
repre-sentantes previamente cadastrados e credenciados, a recepção e apuração
dos votos;
§ 3º. Em cada local de votação será permitida a presença de 01 (um)
único representante por candidato ou dele próprio;
§ 4º. No local da apuração dos votos será permitida a presença do
representante do candidato apenas quando este tiver de se ausentar.
§ 5º. A Comissão do Processo Eleitoral manterá registro de todas as
intercorrências do processo eleitoral, lavrando ata própria, da qual será dada
ciência pessoal ao Ministério Público.
§ 6º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA manterá em arquivo permanente todas as resoluções, editais, atas e
demais atos referentes ao processo de escolha do Conselho Tutelar, sendo que
os votos dos eleitores deverão ser conservados até o término do mandato
respectivo, podendo após serem destruídos.
Art. 59. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos,
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
proclamará o resultado, providenciando a publicação dos nomes dos candidatos
votados, com o número de votos que cada um recebeu.
Parágrafo único. Havendo empate na votação, será considerado eleito o
candidato com mais idade.
Art. 60. Cada Conselho Tutelar será composto por 05 (cinco) conselheiros
titulares e até 05 (cinco) suplentes.
§ 1°. Os 05 (cinco) primeiros mais votados serão considerados eleitos,
ficando os demais pela ordem de votação, como suplentes.
§ 2°. Os candidatos eleitos como suplentes serão convocados pelo
Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA para
assumir no caso de vacância do cargo, decorrentes de renúncia ou falecimento
de seu ocupante.
§ 3º. Fica estabelecido pela presente lei, que na falta de suplentes para
ocupação no caso de vacância do cargo, na forma antes mencionada, será objeto
de apreciação e decisão pelo CMDCA em conjunto com o Ministério Público da
Comarca, quando deverá ser avaliado o prazo faltante para encerramento do
mandato do cargo declarado vago.
Seção VIII
Do Mandato e Posse dos Conselheiros Tutelares
Art. 61. Os Conselheiros Tutelares do Conselho Tutelar Municipal serão
eleitos simultaneamente para um mandato de 04 (quatro) anos, tomando posse no
dia 10 de janeiro do ano subsequente ao da eleição.
Art. 62. Os conselheiros tutelares eleitos como titulares e suplentes,
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deverão participar do processo de capacitação/formação continuada relativa à
legislação específica às atribuições do cargo e dos demais aspectos da função,
promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA .
§ 1º. O conselheiro reeleito ou que já tenha exercido a função de Conselheiro
Tutelar em outros mandatos, também fica obrigado a participar do processo de
capacitação/formação continuada, considerando a importância do aprimoramento
continuado e da atualização da legislação e dos processos de trabalho.
§ 2º. O Poder Público estimulará a participação dos membros do Conselho
Tutelar em outros cursos e programas de capacitação/formação continuada,
custeando-lhes as despesas necessárias.
Art. 63. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar cônjuges,
conviventes em união estável, inclusive quando decorrente de união homoafetiva,
ou parentes em linha reta, colateral, ou por afinidade até o 3º grau, inclusive.
Parágrafo único. Estende-se o impedimento ao Conselheiro, na forma
deste artigo, em relação à autoridade judiciária e ao representante do Ministério
Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na
Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, Estado do Paraná.
Art. 64. Os Conselheiros Tutelares eleitos serão diplomados e empossados
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com
registro em ata e nomeados pelo Prefeito Municipal, com publicação no Órgão
Oficial do Município.
Seção IX
Do Exercício da Função e da Remuneração dos Conselheiros
Art. 65. O exercício efetivo da função de Conselheiro Tutelar constituirá
serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral.
Art. 66. Se o eleito para o Conselho Tutelar for servidor público municipal
ocupante de cargo efetivo, poderá optar entre a remuneração do cargo de
Conselheiro Tutelar ou o valor de sua remuneração, ficando-lhe garantidos:
I - Retorno ao cargo para o qual foi aprovado em concurso, quando
findado o seu mandato de Conselheiro Tutelar;
II - A contagem do tempo de serviço para todos os efeitos legais.
Art. 67. Sem prejuízo de sua remuneração, o Conselheiro Tutelar fará jus
à percepção das seguintes vantagens:
I - cobertura previdenciária;
II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do
valor da remuneração mensal;
III - licença-maternidade;
IV - licença-paternidade;
V - gratificação natalina.
§ 1º. A remuneração do Conselheiro Tutelar à partir do primeiro processo
unificado será de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), sendo reajustada anualmente,
no mesmo índice aplicado para correção do Salário dos Servidores Públicos
Municipais.
§ 2º. A remuneração durante o período do exercício efetivo do mandato
eletivo não configura vínculo empregatício.
§ 3º. As férias deverão ser programadas pelos Conselheiros Tutelares,
podendo gozá-las apenas um Conselheiro por vez, devendo ser informado por
escrito ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA
com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência.
§ 4º. O membro do Conselho Tutelar é segurado obrigatório da Previdência
Social, na condição de contribuinte individual, na forma prevista pelo Art. 9º, § 15,
inciso XV, do Decreto Federal nº 3.048/1999 (Regulamento de Benefícios da
Previdência Social).
Seção X
Das Licenças
Art. 68. O Conselheiro Tutelar terá direito a licenças remuneradas para
tratamento de saúde, licença maternidade por um período de 120 (cento e vinte)
dias e licença paternidade, aplicando-se por analogia o disposto no Regulamento
da Previdência Social.
§ 1º. O Conselheiro Tutelar licenciado será imediatamente substituído pelo
suplente eleito que tenha participado da capacitação, conforme prevê o Artigo 62
desta Lei, respeitando a ordem de votação.
§ 2º. Não será permitida licença para tratar de assuntos de interesse
particular.
Art. 69. Será concedida licença sem remuneração ao Conselheiro Tutelar
que pretender se candidatar nas eleições gerais para cargos políticos-eletivos.
Parágrafo único. No caso do caput deste Artigo, a licença será concedida
pelo prazo legalmente previsto para tanto, sem prejuízo de eventual convocação
do suplente.
Seção XI
Da Vacância do cargo
Art. 70. A vacância do cargo de Conselheiro Tutelar decorrerá de:
I - Renúncia;
II - Posse e exercício em outro cargo em desconformidade com o disposto
junto ao inciso II do Art. 36 da presente Lei;
III - Aplicação de sanção administrativa de destituição da função;
IV - Falecimento; ou
V - Condenação por sentença transitada em julgado pela prática de crime
ou ato de improbidade administrativa que comprometa a sua idoneidade moral.
Seção XII
Do Regime Disciplinar
Art. 71. Considera-se infração disciplinar, para efeito desta Lei, o ato
praticado pelo Conselheiro Tutelar com omissão dos deveres ou violação das
proibições decorrentes da função que exerce, elencadas nesta Legislação Municipal
e demais legislações pertinentes.
Art. 72. São sanções disciplinares aplicáveis pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, na ordem crescente de
gravidade:
I - Advertência por escrito, aplicada em casos de não observância das
atribuições, deveres e proibições previstos nos Artigos 35 e 36 desta Lei, que não
tipifiquem infração sujeita à sanção de perda de mandato;
II - Suspensão disciplinar não remunerada, nos casos de reincidência da
infração sujeita à sanção de advertência, com prazo não excedente a 90 (noventa
dias);
III - Perda de mandato para os casos previstos nesta lei.
§ 1º. A pena de suspensão disciplinar poderá ser convertida em pena de
multa, desde que haja conveniência para o Conselho Tutelar, cujo valor
corresponderá a 50% (cinquenta por cento) da remuneração que o infrator teria
direito na proporção dos dias de suspensão, com desconto em folha de pagamento.
§ 2º. Ocorrendo a conversão da pena de suspensão disciplinar em pena

de multa, o Conselheiro Tutelar fica obrigado a comparecer em serviço.
Art. 73. Perderá o mandato o Conselheiro Tutelar que:
I - For condenado por sentença transitada em julgado, pela prática de
crime culposo ou doloso ou contravenção penal;
II - Tenha sido comprovadamente negligente, imprudente e/ou imperito no
exercício e cumprimento de suas funções;
III - Praticar ato contrário à ética, à moralidade e aos bons costumes, ou
que seja incompatível com o cargo;
IV - Não cumprir com as atribuições conferidas pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente;
V - Contribuir, de qualquer modo, para a exposição de crianças e
adolescentes, em situação de risco, em prejuízo de sua imagem, intimidade e
privacidade;
VI - Receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, vantagem pessoal
de qualquer natureza, em razão de suas atribuições, para si ou para outrem;
VII - Transferir residência ou domicílio para outro município;
VIII - Não cumprir, reiteradamente, com os deveres relacionados no Art.
35 desta Lei.
IX - Delegar a pessoa que não seja membro do Conselho Tutelar o
desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade;
§ 1º. Verificada a sentença condenatória e transitada em julgado do
Conselheiro Tutelar na esfera do Poder Judiciário pela prática de crime ou
contravenção penal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- CMDCA em Reunião Ordinária, declarará vago o mandato de Conselheiro Tutelar,
dando posse imediata ao suplente.
§ 2º. Mediante provocação do Ministério Público ou por denúncia
fundamentada, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA, a depender da gravidade da conduta, poderá promover o afastamento
temporário do Conselheiro Tutelar acusado da prática de alguma das condutas
relacionadas no caput deste Artigo, até que se apurem os fatos. Fica estabelecido
que caso os trabalhos e a conclusão da investigação perdure por mais de 90
(noventa) dias, será convocado o suplente para ocupação do cargo do investigado,
quando este deixará de perceber sua remuneração que será transferida para o
novo ocupante do cargo.
§ 3°. Para apuração dos fatos, o Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA designará uma Comissão Especial na forma
da presente lei, de composição paritária entre representantes do governo e da
sociedade, assegurado, se for o caso, o contraditório e ampla defesa ao acusado,
conforme previsto na Seção XIII, desta Lei.
Seção XIII
Do Processo Administrativo Disciplinar e sua Revisão
Art. 74. As denúncias sobre irregularidades praticadas por Conselheiros
Tutelares serão encaminhadas e apreciadas por uma Comissão Especial instituída
nos termos da presente lei, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA.
§ 1º. A Comissão Especial terá composição paritária entre representantes
do governo e da sociedade, sendo constituída por 04 (quatro) integrantes.
§ 2º. A Comissão Especial receberá assessoria jurídica de advogado/
procurador designado pelo município conforme Art. 26 desta Lei.
Art. 75. A Comissão Especial em referência, ao tomar ciência da possível
irregularidade praticada pelo Conselheiro Tutelar promoverá, se necessário, sua
apuração mediante Sindicância e/ou Processo Disciplinar.
§ 1º. Recebida a denúncia, a Comissão Especial fará a análise preliminar
averiguando o(s) fato(s) denunciado(s) mediante a coleta de provas e outras
diligências que entender necessárias para elucidação do(s) mesmo(s), elaborando
relatório circunstanciado, o que deverá se feito no prazo de 10 (dez) dias, concluindo
pela possibilidade ou não de aplicação de sanção disciplinar.
§ 2º. Concluído o relatório pela possibilidade de aplicação de sanção
disciplinar, será encaminhado à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA, com cópia para o Ministério Público, dandose início, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA, ao processo disciplinar previsto na presente sessão, comunicando por
escrito o conselheiro acusado da denúncia em todos os seus termos, para que,
querendo, apresente sua defesa no prazo de 10 (dez) dias de sua notificação,
sendo facultada a indicação de testemunhas, juntada de documentos e outras
provas em direito admitidas. Todavia, caso a Comissão conclua pela inocorrência
da irregularidade denunciada, a Sindicância será arquivada.
§ 3º. Instaurado o processo disciplinar e decorrido o prazo de defesa do
acusado, a Comissão Especial dará inicio aos trabalhos de instrução do processo,
podendo se necessário, reinquirir testemunhas e ouvir outras de seu interesse,
bem como as arroladas pela defesa, além de realizar outras diligências que
entender pertinentes, dando ciência pessoal ao conselheiro acusado, para que
possa acompanhar os trabalhos por si ou por intermédio de procurador habilitado
por instrumento procuratório.
§ 4º. Não sendo localizado o conselheiro acusado para fins da notificação
prevista junto ao parágrafo segundo (§ 2º) do presente Artigo, o mesmo será
notificado por edital com prazo de 15 (quinze) dias a partir da publicação, para
apresentação de defesa, nomeando-lhe defensor dativo em caso de ausência,
que poderá apresentar defesa em nome do conselheiro acusado, no prazo
improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da referida nomeação.
§ 5º. A condução dos trabalhos nas sessões de instrução e julgamento
administrativo disciplinar ficará a cargo do Presidente do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente ou, na falta ou impedimento deste, de seu
substituto imediato, conforme previsto no regimento interno do órgão.
§ 6º. As sessões de instrução e julgamento serão públicas, devendo ser
tomadas as cautelas necessárias a evitar a exposição da intimidade, privacidade,
honra e dignidade de crianças e adolescentes eventualmente envolvidos com os
fatos, que deverão ter suas identidades preservadas.
§ 7º. Serão indeferidas pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, fundamentadamente, diligências consideradas
abusivas ou meramente protelatórias.
§ 8º. Os atos, diligências, depoimentos e as informações técnicas ou
perícias serão reduzidas a termo, passando a constar dos autos do Processo
Administrativo Disciplinar.
§ 9º. Concluída a instrução, o conselheiro acusado será intimado para,
querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar de forma escrita suas alegações
finais. Decorrido o referido prazo, será elaborado pela Comissão Especial relatório
circunstanciado do ocorrido indicando desde já, se for o caso, eventual penalidade
a ser aplicada ao conselheiro acusado, passando-se à fase decisória pela Plenária
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 10. A votação será realizada de forma nominal e aberta, sendo a decisão
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tomada pela maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
§ 11. Fica facultado aos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança
e do Adolescente, a fundamentação de seus votos podendo suas razões ser
deduzidas de maneira oral ou por escrito, conforme dispuser o Regimento Interno
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
§ 12. Não participarão do julgamento os Conselheiros de Direitos que
integraram a Comissão Especial de Sindicância.
§ 13. O prazo para a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar
será de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogáveis por mais 45 (quarenta e cinco)
dias, a depender da complexidade do caso e das provas a serem produzidas.
§ 14. Da decisão tomada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente – CMDCA serão pessoalmente intimados o acusado, seu
defensor, se houver, e o Ministério Público, sem prejuízo de sua publicação órgão
oficial do município.
Art. 76. É assegurado ao investigado a ampla defesa e o contraditório,
sendo facultada a produção de todas as provas em direito admitidas e o acesso
irrestrito aos autos da sindicância e do processo administrativo disciplinar.
Parágrafo único. A consulta e a obtenção de cópias dos autos serão feitas
na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre
na presença de um servidor público municipal devidamente autorizado e
observando-se as cautelas quanto a preservação da identidade das crianças e
adolescentes eventualmente envolvidas no fato.
Art. 77. Se a irregularidade, objeto do Processo Administrativo Disciplinar,
constituir infração penal, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente encaminhará cópia das peças necessárias ao Ministério Público e à
autoridade policial competente para a instauração de inquérito policial.
Art. 78. Nos casos omissos nesta lei no tocante ao Processo Administrativo
Disciplinar, aplicar-se-á subsidiariamente e no que couber, as disposições
pertinentes contidas no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.
Art. 79. Instaurada a sindicância e/ou o processo disciplinar, o conselheiro
investigado será afastado de suas funções até resultado final da apuração dos
fatos e julgamento pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, período em que fará jus a somente 50 % (cinqüenta por cento) de sua
remuneração normal.
§ 1º. O prazo máximo e improrrogável para conclusão da Sindicância e/
ou Processo Disciplinar será de até 90 (noventa) dias.
§ 2º. Na hipótese do Conselheiro Tutelar acusado ser declarado inocente,
ser-lhe-á garantido o restante (50% (cinqüenta por cento)) do salário devido.
CAPÍTULO V
DAS ENTIDADES DE ATENDIMENTO GOVERNAMENTAIS E NÃOGOVERNAMENTAIS
Art. 80. As Entidades governamentais e não-governamentais que
desenvolvem programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas
respectivas famílias, previstos no Art. 90, assim como aqueles correspondentes
às medidas previstas nos Artigos 101, 112 e 129, da Lei Federal nº 8.069/90, bem
como as previstas no Art. 430, inciso II, da Consolidação das Leis do Trabalho CLT (com a redação que lhe deu a Lei Federal nº 10.097/2000), devem inscrevêlos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
Parágrafo único. O registro dos programas terá validade máxima de 02
(dois) anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA promover sua revisão periódica, observado o disposto no
Art. 90, § 3º, da Lei Federal nº 8.069/90.
Art. 81. As entidades não-governamentais somente poderão funcionar
depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMDCA, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar, ao
Ministério Público e à autoridade judi-ciária da respectiva localidade.
§ 1º. Será negado o registro à entidade que:
I - Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de
habitabilidade, hi-giene, salubridade e segurança;
II - Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta
Lei;
III - Esteja irregularmente constituída;
IV - Tenha em seus quadros pessoas inidôneas;
V - Não se adequar ou deixar de cumprir as resoluções e deliberações
relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, em todos os níveis.
Parágrafo Único. O registro da Entidade terá validade máxima de 04
(quatro) anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente - CMD-CA, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação,
observado o disposto no § 1o deste Artigo.
Art. 82. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA definirá, mediante Resolução específica, os critérios e requisitos
necessários à inscrição das entidades e seus respectivos programas de
atendimento, estabelecendo os fluxos e os documentos que deverão ser
apresentados pelas entidades.
§ 1º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente CMDCA te-rá prazo de ate 60 (sessenta) dias para deliberar sobre os pedidos de
inscrição de enti-dades e de registro de programas, contados a partir da data do
protocolo respectivo.
§ 2º. Para realização das diligências necessárias à análise dos pedidos
de inscri-ção e posterior renovação dos registros, o Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA poderá designar comissão
específica, assim como requisitar o auxílio de servidores municipais com atuação
nos setores da educação, saúde e de As-sistência Social, que atuarão em conjunto
com os técnicos de apoio referidos no Art. 26 desta Lei.
§ 3º. Uma vez cassado ou não renovado o registro da entidade ou do
programa, o fato será imediatamente comunicado ao Conselho Tutelar, ao Ministério
Público e ao Po-der Judiciário.
§ 4º. Chegando ao conhecimento do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente - CMDCA que determinada entidade ou programa
funciona sem registro ou com o prazo de validade deste já expirado, serão
imediatamente tomadas as provi-dências necessárias à apuração dos fatos e
regularização da situação ou cessação da atividade respectiva, sem prejuízo da
comunicação do fato ao Conselho Tutelar, ao Minis-tério Público e ao Poder
Judiciário.
Art. 83: As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção
das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas
de proteção e socioeducativos destinados a crianças, adolescentes e suas famílias.
Parágrafo Único. Os recursos destinados à implementação e manutenção
dos programas de atendimento serão previstos nas dotações orçamentárias dos
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órgãos pú-blicos e privados encarregados das áreas de Educação, Saúde,
Assistência Social, Es-porte, Cultura e Lazer, dentre outros, observando-se o
princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo
caput do Art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do Art.
4o da Lei Federal nº 8.069/90, sem prejuízo da utili-zação, em caráter suplementar,
de recursos captados pelo Fundo Municipal da Infância e Adolescência, previsto
nos Artigos 27 a 32 desta Lei.
Art. 84. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento
familiar ou ins-titucional deverão cumprir com os princípios dispostos nos Artigos.
92 e 93 da Lei Federal nº 8.069/1990.
Art. 85. As entidades que desenvolvem programas de internação deverão
cumprir com os princípios dispostos no Art. 94 da Lei Federal nº 8.069/1990,
além da Lei Federal nº 12.594/2012.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 86. De acordo com a Resolução n° 152 de 09 de agosto de 2012 do
CONANDA, e do Art. 2º inciso IV, os conselheiros tutelares empossados no ano
de 2013 terão mandato extraordinário até a posse daqueles escolhidos no
primeiro processo unificado, que ocorrerá no ano de 2015, conforme disposições
previstas na Lei n° 12.696/12.
Parágrafo Único. Fica definido que o mandato dos conselheiros tutelares
do município de Pranchita, eleitos em 23 de março de 2013 será estendido até
o dia 10 de janeiro de 2016, data da posse dos conselheiros eleitos no primeiro
processo unificado a ser realizado dia 04 de outubro de 2015.
Art. 87. As eleições dos membros do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA, serão realizadas em Fórum próprio, de
acordo com determinações do Conselho Nacional dos Direitos da criança e do
Adolescente - CONANDA.
Art. 88. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança promoverá a
revisão de seu regimento interno no prazo máximo de 90 (noventa) dias da
publicação da presente Lei, de modo a adequá-lo às suas disposições.
Art. 89. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações
próprias consignadas no orçamento vigente, podendo o Poder Executivo abrir
créditos suplementares, se necessário, para a viabilização dos programas e
serviços relacionados no Artigo 2º desta Lei, bem como para a estruturação dos
Conselhos Tutelares e de Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 90. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as Leis Municipais nº 228/1991, nº366/1995, nº478/1997, nº554/
2000 e outras disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 16
DE ABRIL DE 2015.
MARCOS MICHELON
Prefeito Municipal

ESTADOD O PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DACAROBA
EDITAL DE PREGÃO N° 013/2015 - TIPO PRESENCIAL
1. PREAMBULO
O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná, por seu Prefeito
Municipal, Senhor Dilso Storch, e a Senhora Marizete Maffi, Pregoeira, nomeada pelas
Portarias de nº. 03/2015 e 37/2015, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO
que, de acordo com a Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente
a Lei n.º 8.666/93 e suas alterações, e o Decreto Municipal n.º 146/2006 de 06 de março
de 2006, e demais legislação aplicável, nas condições fixadas neste edital e seus anexos,
que na data de 04/05/2015, às 08:30 horas, realizará processo licitatório na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço por item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO (MÃO DE OBRA) DE RETIFICA DE MOTORES,
BOMBA INJETORA E BICO INJETOR DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS DA
FROTA MUNICIPAL, na forma abaixo:
2. OBJETO
A presente licitação, na modalidade Pregão, tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO (MÃO DE OBRA) DE RETIFICA DE MOTORES,
BOMBA INJETORA E BICO INJETOR DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS DA
FROTA MUNICIPAL, constantes do Anexo I, parte integrante deste Edital.
Condições de entrega do objeto: A execução dos serviços pela(s) empresa(s)
vencedora(s) em favor da Administração Pública Municipal será de acordo com a
necessidade e se dará através de autorização de fornecimento emitida pela Secretaria
de Administração ou pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos, cujo serviço
deverá ser realizado num prazo máximo de 15 (quinze) dias após a autorização de
fornecimento, ficando de responsabilidade da empresa contratada a retirada do
equipamento para realização do serviço na sede da contratada, não havendo a incidência
de custo adicional de qualquer natureza para a contratante.
Valor máximo:
O valor máximo total a ser pago pelo, objeto desta licitação e constantes do
Anexo I será de R$ 11.640,00(onze mil seiscentos e quarenta reais ).
LOCAL DE ENTREGA: a ser informado pela Administração Pública, no documento
de autorização de fornecimento.
3 CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as
exigências contidas neste Edital e seus anexos.
Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo interessados
que se enquadre em uma ou mais das situações a seguir:
3.1
Estejam constituídos sob a forma de consórcio;
3.2
Estejam cumprindo penalidade imposta por qualquer órgão da
Administração Pública motivada pelas hipóteses previstas no artigo 88 da Lei no. 8.666/
93;
3.3
Sejam declaradas inidôneas em qualquer esfera de Governo;
3.4
Estejam sob falência, concordata, dissoluções ou liquidações;
3.5
O disposto no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93 e alterações;
3.6
Estejam em situação irregular perante as Fazendas: União, Federal,
Estadual, Municipal, INSS e FGTS;
3.7
Tenham em seu quadro, empregados menores de 18 (dezoito) anos
efetuando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou, ainda, empregados com idade
inferior a 16 (dezesseis) anos, efetuando qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
3.8
Às microempresas, Micro Empreendedores Individuais e Empresas
de Pequeno Porte, doravante denominadas ME, MEI e EPP, será concedido o tratamento
diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n.º123, de 14 de dezembro de
2006, mormente Capítulo V, Do Acesso aos Mercados, artigos 42 a 49, bem como na Lei
Complementar n. 147/2014.
3.9
A definição de ME, MEI e EPP encontra-se no Capítulo II da LC n. 123/
2006, artigos 3º e seguintes, assim como no art. 18-E, § 3º, da LC n. 147/2014.
4 REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

Atos Oficiais- Ed. 1004
4.1
O certame será conduzido pelo Pregoeiro (a), que terá, em especial,
as seguintes atribuições:
4.1.1
Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
4.1.2
Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas
ao certame;
4.1.3
Abrir as propostas de preços;
4.1.4
Analisar a aceitabilidade das propostas;
4.1.5
Desclassificar propostas indicando os motivos;
4.1.6
Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da
proposta do lance de menor preço;
4.1.7
Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
4.1.8
Declarar o vencedor;
4.1.9
Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
4.1.10
Elaborar a ata da sessão;
4.1.11
Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e
autorizar a contratação;
4.1.12
Convocar o vencedor para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido;
4.1.13
Abrir processo administrativo para apuração de irregularidade
visando a aplicação de penalidades previstas na legislação.
5 APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS ENVELOPES
5.1
Os envelopes “Proposta de Preços” e “Documentação de
Habilitação” deverão ser indevassáveis, fechados e entregues a Pregoeira, na sessão
pública de abertura deste certame, conforme endereço, dia e horário especificados
abaixo.
Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná.
Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº 1021, centro.
Sala de reuniões da Prefeitura Municipal
Data: 04/05/2015, às 08:30 horas.
5.2
Os envelopes deverão ainda indicar em sua parte externa e frontal
os seguintes dizeres:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL N. º 013/2015
ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE:
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA/PR
DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL N. º 013/2015
ENVELOPE Nº. 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
5.3 A Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, através
do Departamento de Licitação, somente considerará os envelopes de “Proposta de
Preços” e “Documentação de Habilitação” que forem entregues a Pregoeira designado,
no local, data e horário definido neste edital.
6 ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA, CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS
ENVELOPES:
6.1
No dia, hora e local estabelecidos no item 5.1, será realizada sessão
pública para o credenciamento do representante legal da Licitante e demais atos.
6.2
O representante da Licitante deverá apresentar-se junto a Pregoeira,
devidamente munido de:
6.2.1
Cédula de identidade;
6.2.2
Documentação para credenciamento, conforme modelo do Anexo
II;
6.2.3
Declaração de que cumpre com os requisitos de habilitação,
conforme o modelo do Anexo IV.
6.3
As licitantes deverão credenciar representante com poderes para
formular lances verbais e praticar todos os demais atos e operações inerentes ao processo
licitatório, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou particular.
6.4
Em se tratando de sócio ou proprietário a Licitante deverá apresentar
original ou cópia do registro comercial, do ato constitutivo, do estatuto ou do contrato
social.
6.5
A não apresentação do credenciamento, a incorreção do documento
credencial ou ausência do representante, não implicará exclusão da proposta no certame.
Contudo, não serão aceitos lances verbais e nem manifestação em nome da Licitante
neste ato.
6.6
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos
representantes, o Pregoeiro não mais aceitará novo licitante, dando início ao recebimento
dos envelopes contendo a Proposta de Preços e a Documentação para a Habilitação.
7 PROPOSTAS DE PREÇOS
7.1
As propostas de preços (envelope nº. 01) deverão ser datilografadas
ou impressas, em uma via, com suas páginas numeradas e rubricadas, e a última assinada
pelo representante legal da empresa, sem emendas, acréscimos, borrões, rasuras,
ressalvas, entrelinhas ou omissões, salvo se, inequivocamente, tais falhas não acarretarem
lesões ao direito dos demais licitantes, prejuízo à Administração ou não impedirem a
exata compreensão de seu conteúdo, e deverão constar:
7.1.1
Nome, número do CNPJ, endereço, telefone e fax da empresa
proponente;
7.1.2
Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data da abertura dos envelopes;
7.1.3
Prazo de entrega: devera ser feita no prazo máximo de 3 (três)
horas após o recebimento da requisição.
7.1.4
Declaração de que nos preços propostos encontra-se incluídos
todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, sem
qualquer custo adicional.
7.1.5
Marca do produto cotado.
7.1.6
As propostas não poderão impor condições ou conter opções,
somente sendo admitidas propostas que ofertem apenas uma marca e um preço para o
objeto desta licitação;
7.1.7
O preço deverá ser apresentado numericamente e por extenso.
Ocorrendo divergências entre o preço unitário e o valor total, prevalecerá o unitário, com
a respectiva correção do valor total. Caso a divergência ocorra entre os algarismos e o
valor por extenso, prevalecerá o valor por extenso.
A proposta deverá conter VALOR UNITÁRIO de cada item licitado, ou seja, a
soma dos resultados da multiplicação das unidades pelos respectivos preços unitários,
cotados em reais, com até 02 (duas) casas decimais, à vista, válidos para serem praticados
desde a data de entrega dos envelopes, até o efetivo pagamento. Será(ão)
desclassificada(s) a(s) proposta(s) com preço manifestamente inexeqüível ou superior
ao preço máximo estabelecido neste edital, aos praticados no mercado, nos termos do
art. 48, II da Lei 8.666/93 e suas alterações.
7.2
DISPOSIÇÕES REFERENTES À PROPOSTA DE PREÇOS
7.2.1
A apresentação da proposta de preços na licitação será
considerada como evidência de que a proponente examinou completamente as
especificações e as condições estabelecidas neste edital que as comparou entre si e
que obteve as informações necessárias e satisfatórias sobre qualquer ponto duvidoso
antes de preparar sua proposta de preços e que os documentos da licitação lhe permitiram

preparar uma proposta de preços completa e satisfatória;
7.2.2
Fica entendido que as especificações e toda a documentação de
licitação são complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione
em um documento e se omita em outro será considerado especificado e válido.
7.2.3
Os preços unitários pelo qual serão cotados o objeto da presente
licitação, não sofrerão qualquer correção, sendo a preços fixos e sem qualquer reajuste.
8 DA HABILITAÇÃO
Deverão estar inseridos no envelope nº. 02, devidamente fechado e inviolado,
os documentos abaixo relacionados. Preferivelmente, as folhas deverão ser do tamanho
A4 (21,0 x 29,7cm), a de rosto deverá conter a mesma indicação do envelope nº. 01, o
volume deverá conter um índice dos documentos com as páginas correspondentes,
numeradas em ordem crescentes e rubricadas por elemento credenciado e identificadas
da proponente. Deverão constar obrigatoriamente do referido envelope:
8.1
Para comprovação da habilitação jurídica
8.1.1
Registro Comercial, no caso de empresa individual;
8.1.2
Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade
de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
8.1.3
Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.1.4
Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.1.5
Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação, conforme o modelo do Anexo V;
8.1.6
Declaração, sob penas da lei, que não mantém em seu quadro de
pessoal menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços
perigosos ou insalubres, não mantendo ainda em qualquer trabalho, menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme
o Modelo do Anexo VI.
8.2
Para comprovação da regularidade fiscal
8.2.1
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
8.2.2
Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou
Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual;
8.2.3
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante
apresentação de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida
pela Secretaria da Receita Federal, do domicílio ou sede da proponente;
8.2.4
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Débitos e Tributos Estaduais com finalidade
específica para participar de licitação junto a órgãos públicos, expedida pela Secretaria
de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente.
8.2.5
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais
instituídos por lei;
8.2.6
Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS),
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
8.2.7
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante
apresentação de Certidão Negativa de Tributos Municipais, expedida pela Secretaria
Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede da proponente;
8.2.8
Prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa à Dívida Ativa
da União, mediante apresentação de Certidão fornecida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
8.2.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça
do Trabalho, conforme determina a Lei n. 12.440/2011.
8.3
Para comprovação da qualificação econômico-financeira
8.3.1
Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo
Cartório Distribuidor da sede da pessoa jurídica, expedida no domicílio da pessoa jurídica;
8.3.2
Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício
social, se já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação
financeira da proponente, vedada à substituição por balancetes ou balanços provisórios.
O Balanço e demonstrações a ser apresentado deverão ser cópia extraída do Livro Diário,
com apresentação do Termo de Abertura e Encerramento deste, devidamente autenticado
pela Junta Comercial do Estado ou órgão equivalente. Em se tratando de sociedade por
ações (SA), deverá ser apresentada a publicação em órgão de imprensa oficial.
8.3.3
Documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por
servidor da Administração mediante conferência da cópia com o original ou publicação
em órgão da imprensa oficial e devem estar com o prazo de validade em vigor. Quando o
prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito com data de
emissão não superior a 60 (sessenta) dias do recebimento dos envelopes;
8.3.4
Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet,
este não precisa ser autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pela Comissão
de Licitação.
9. SESSÃO DO PREGÃO
9.1
Após o encerramento do credenciamento e identificação dos
representantes das empresas proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do
PREGÃO, oportunidade em que não mais aceitará novo proponente, dando início ao
recebimento dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente
credenciados.
10.
DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
10.1 Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas
de preços, avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital, inclusive se os
preços ofertados não ultrapassam o valor máximo estabelecido neste edital.
10.2
O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item
e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até
10% (dez por cento) à proposta de menor preço, para participarem dos lances verbais;
10.3
Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições
definidas na cláusula anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas
subseqüentes, até o máximo de 3 (três), para que seus autores participem dos lances
verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas apresentadas e desde
que inferiores ao preço máximo estabelecido neste edital;
10.4
Caso duas ou mais propostas e preços em igualdade de condições
ficarem empatadas, será realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de
apresentação dos lances;
10.5
A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções
administrativas previstas nestas Instruções.
11.
Da Participação de Microempreendedor Individual, Micro Empresa e
Empresa de Pequeno Porte - Lei Complementar 123/2006 – regulamentada pela Lei
Municipal nº 1151/2007, de 06/11/2007 - Lei Complementar 147/2014.
11.1
Se a participante do certame for microempreendedor individual,
empresa de pequeno porte ou microempresa, devidamente comprovada, a documentação
de regularidade fiscal poderá ser apresentada após ser declarada a vencedora, ou seja,
para a homologação e posterior elaboração de contrato, conforme estabelecem as Leis
Complementares 123/2006 e 147/2014.
11.2
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,
será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
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momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por
igual período, a critério da Administração Pública, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa.
11.3
A não regularização da documentação, no prazo previsto no §1º do
artigo 43, da Lei Complementar nº. 123/06 implicará decadência do direito à contratação,
sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
11.4
Nas licitações será assegurada, como critério de desempate,
preferência de contratação para os microempreendedores individuais, microempresas e
empresas de pequeno porte.
11.4.1 Entende-se por empate as situações em que as propostas
apresentadas pelos microempreendedores individuais, microempresas e empresas de
pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
11.4.2
Para efeito do disposto no art. 44 da Lei Complementar 123/2006,
acima mencionada, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.
11.5
Não ocorrendo a contratação do microempreendedor individual,
microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput do artigo 44,
da Lei Complementar nº 123/06, serão convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da referida Lei Complementar, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
11.6
No caso de equivalência dos valores apresentados pelas
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, será realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput do artigo 44, da Lei
Complementar nº 123/06, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
11.7
O disposto no artigo 44 da Lei Complementar nº 123/06 somente se
aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempreendedor
individual, microempresa ou empresa de pequeno porte.
OBS: Por ocasião da abertura dos trabalhos do certame, não havendo o número
mínimo de Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de pequeno
porte, aplicar-se- á o contido no Art. 49. da Lei Complementar 123/06, com a nova redação
dada pela Lei Complementar 147/2014.
12.
DOS LANCES VERBAIS
12.1
As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa,
por meio de lances verbais, que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores
distintos e decrescentes, a partir da proposta comercial classificada de maior valor e os
demais lances, em ordem decrescente de valor, podendo o pregoeiro, definir no momento,
lances mínimos;
12.2 Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento
a eventuais necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante,
por meio de telefone ou outros meios disponíveis;
12.3
Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor
valor por item, sem que tenha havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação
dar-se-á mediante novo sorteio a ser realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro;
12.4
Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se
a Licitante desistente às penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas
Instruções;
12.5
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo
pregoeiro, implicará na exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção
do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de posterior ordenação das
propostas;
12.6
Casos não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita e o valor estimado para a contratação.
13.
DO JULGAMENTO
13.1
O critério de julgamento será exclusivamente o de MENOR PREÇO
POR ITEM.
13.2
Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o
Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor,
decidindo motivadamente a respeito;
13.3
Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos
do edital e que seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta
poderá ser aceita;
13.4
Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope
contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para
confirmação das suas condições habilitatórias;
13.5
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será
declarado o proponente vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou
proposta;
13.6
Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade
e procedendo a verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a
respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame;
13.7
Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá
negociar para que seja obtido um melhor preço;
13.8
Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados
todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada
pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio, e pelos licitantes;
13.9
Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para sua interposição
relativamente ao pregão, o Pregoeiro devolverá, aos licitantes, julgados desclassificados
no certame, os envelopes “DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO” inviolados, podendo,
todavia, retê-los até o encerramento da licitação.
14. IMPUGNAÇÃO E RECURSO ADMINISTRATIVO
14.1
Até três dias antes da data fixada para recebimento das propostas,
qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar este edital.
14.2
Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata
e motivadamente a intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, sendo concedido
o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual número de dias,
que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos autos.
14.3
O licitante poderá também apresentar as razões do recurso no ato do
pregão, as quais serão reduzidas a termo na respectiva ata, ficando todos os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões no prazo de 3 (três) dias
úteis, contados da lavratura da ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
14.4
Não serão admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo
para responder pela Licitante.

14.5 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a
decadência do direito de recurso.
14.6
O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
14.7
O resultado do recurso será divulgado mediante afixação no quadro
de avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todos os licitantes via fax ou correio
eletrônico.
15. ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
15.1
Inexistindo manifestação recursal, o Pregoeiro adjudicará o objeto
da licitação ao licitante vencedor, com a posterior homologação do resultado pela
Autoridade Competente.
15.2
Decididos os recursos porventura interpostos, e constatada a
regularidade dos atos procedimentais, a Autoridade Competente homologará a
adjudicação e determinará a contratação, no prazo previsto neste edital.
16. CONTRATO
16.1
Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da
proposta vencedora será convocado para firmar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, conforme Minuta do Anexo VII, e da proposta aceita.
16.2
Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da
assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes
remanescentes, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato.
16.3
O representante legal da proposta vencedora deverá assinar o
contrato, dentro do prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da
comunicação para tal, através de fax-símile ou correio eletrônico.
16.4
Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do
contrato ou instrumento equivalente, decorrente desta licitação, somente será analisada
se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente fundamentada.
16.5
A vigência do instrumento de contrato será de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, após o seu firmamento, podendo ser renovado por igual período,
de acordo entre as partes.
17. DO PAGAMENTO
17.1
O pagamento será efetuado após a emissão da nota fiscal, de acordo
com a entrega dos tubos, em favor da(s) empresa(s) vencedora(s), até o dia 15 (quinze)
do mês subseqüente ao da emissão da Nota Fiscal.
17.2
Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade
na nota fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.
17.3
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária:
174.08.002 15.541.0011.2.043 3.3.90.39.00.00 1000 – 3.3.90.39.19.04
45.05.001 20.606.0004.2.012 3.3.90.39.00.00 1000 – 3.3.90.39.19.04
160.07.002 10.301.0009.2.037 3.3.90.39.00.00 1303 – 3.3.90.39.19.04
89.06.001 12.361.0005.2.019 3.3.90.39.00.00 1103 – 3.3.90.39.19.04
Com recursos de origem próprios do município, no valor máximo total de R$
11.640,00 (onze mil seiscentos e quarenta reais ).
18. DAS PENALIDADES:
18.1
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar
ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades
aqui estabelecidas.
18.2
O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a
CONTRATADA às seguintes penalidades:
18.3
Advertência;
18.4
Multa:
18.4.1 No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável
à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do valor contratual;
17.4.2
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Município
de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná, poderá garantida a prévia defesa, aplicar
à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo que no
caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor total do contrato, limitada a 10%
do valor contratual;
18.4.3
Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada
ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem autorização expressa
da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da
data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais.
18.4.4
Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de
qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 5 (cinco) anos
quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Bela Vista da Caroba,
Estado do Paraná pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação perante a
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o Art. 7°, da Lei Federal 10.520/
2002.
18.4.5
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos da
administração Pública 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 o contrato ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso
anterior;
18.4.6
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos
em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
19. ANEXOS DO EDITAL
19.1
Integram este Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Termo de Referência
b) Anexo: II - Carta de credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Proposta de Preços
d)
Anexo IV - Modelo de declaração de cumprimento da habilitação;
e)
Anexo V - Modelo da declaração de inexistência de fato
superveniente impeditivo da qualificação;
f)Anexo VI - Declaração de não emprego de menores;
g)
Anexo VII - Minuta de contrato.
h)
Anexo VIII- Declaração de microempresa.
20. DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 Reserva-se ao Município, o direito de revogar, no todo ou em parte a
presente licitação, visando o interesse público, decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, bem como anular por ilegalidade o respectivo procedimento,
assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o artigo 49 e parágrafos
da Lei nº. 8.666/93;
20.2 Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após apresentação
da documentação e da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento ou
discordância de seus termos.
20.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela
apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento
não poderão alegar.
20.4 Será dada vista aos proponentes interessados tanto das Propostas de
Preços como dos Documentos de Habilitação apresentados na Sessão.
20.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do
julgamento promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
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processo e a aferição do ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração
de pareceres técnicos destinados a fundamentar as decisões.
20.6 É vedado ao licitante retirar sua proposta ou parte dela depois de aberta
a sessão do pregão.
20.7O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos conforme previsto
no parágrafo 1º do artigo 65 da Lei 8.666/93.
20.8É vedado à contratada subcontratar total ou parcialmente o fornecimento.
20.9 O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões
puramente formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem
a legislação vigente e não comprometa a lisura da licitação sendo possível a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
20.10 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará
no afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a
exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.
20.11
As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação do certame entre os interessados, desde que não comprometam
o interesse da Administração e a segurança da contratação.
20.12
Para dirimir toda e qualquer dúvida e/ou divergência oriunda do
presente Edital, será competente o Foro da Comarca de Ampére, Estado do Paraná.
20.13
Informações complementares que visam obter maiores
esclarecimentos sobre a presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do
fone (46) 3557-1180 - fax (46) 3557-1180, informando o número da licitação, em horário
comercial.
Bela Vista da Caroba/PR, 14 de abril de 2015.
Dilso Storch
Marizete Maffi
Prefeito Municipal
Pregoeira

Anexo II
MODELO DE CREDENCIAMENTO(*)
Pregão Presencial nº.013/2015
A empresa.................................................inscrito no CNPJ nº
.................................., com sede à .........................................................,
neste ato representada pelo(s) diretores ou sócios, com qualificação completa
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente
instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador(es) o Senhor(es)
(nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), a quem
confere(m) amplos poderes para junto ao Município de Bela Vista da Caroba,
Estado do Paraná, praticar os atos necessários com relação à licitação na
modalidade de Pregão Presencial, Edital de nº. 013/2015, de 14/04/2015, usando
dos recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais
condições, confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber
e dar quitação, podendo ainda, substabelecer esta em outrem, com ou sem
reservas de iguais poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, e em especial,
para esta licitação.
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Local, data e assinatura,..................................................
(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR FORA DO
ENVELOPE, NO INÍCIO DA SESSÃO – ACOMPANHADO DE CÓPIA
AUTENTICADA DO CONTRATO SOCIAL E DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO.
(No caso do representante ser membro do quadro societário da empresa,
apresentar somente a cópia autenticada do contrato social acompanhada de
documento de identificação com foto).
Anexo III
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
_______________________, _____/_____/2015
Ao
Município de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná.
Rua Rio de Janeiro, n° 1021, centro.
Referente: Pregão Presencial nº. 013/2015
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇO (MÃO DE OBRA) DE RETIFICA DE MOTORES, BOMBA
INJETORA E BICO INJETOR DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS
DA FROTA MUNICIPAL
Data: 04/05/2015.
Hora: 08:30.
Local: Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba - Estado do Paraná.
Prezados Senhores:

A execução dos serviços de retifica, objeto deste procedimento licitatório
serão efetuados conforme estabelecido no Pregão Presencial em referência e
seus anexos.
Validade da Proposta: A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a
partir da data de abertura do pregão.
Prazo de Entrega: A execução dos serviços pela(s) empresa(s)
vencedora(s) em favor da Administração Pública Municipal será de acordo com
a necessidade e se dará através de autorização de fornecimento emitida pela
Secretaria de Administração ou pela Secretaria de Viação, Obras e Serviços
Públicos, cujo serviço deverá ser realizado num prazo máximo de 15 (quinze)
dias após a autorização de fornecimento, ficando de responsabilidade da empresa
contratada a retirada do equipamento para realização do serviço na sede da
contratada, não havendo a incidência de custo adicional de qualquer natureza
para a contratante.
1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
REPRESENTANTE E CARGO:
CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF:
ENDEREÇO e TELEFONE:
AGÊNCIA e Nº. DA CONTA BANCÁRIA
2 - CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório
que rege a presente licitação.
2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias
ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos,
taxas etc.), incidentes sobre o fornecimento.
LOCAL E DATA
ASSINATURA E CARIMBO DA PROPONENTE
(OBS: REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE COM OS
REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO(*)
Pregão Presencial nº. 013/2015
A empresa....................................................inscrita no CNPJ nº
.............................situada à ................................................endereço
completo).......................................DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre
plenamente os requisitos de habilitação no presente Pregão Presencial, Edital de
nº. 013/2015, de 14/04/2015 e, ainda, que está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.
Local e data, ............................ , ........... de .........de 2015.
...........................................................................
(nome e identidade do representante legal)
(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR AO
PREGOEIRO(A) FORA DO ENVELOPE, NO INÍCIO DA SESSÃO.
ANEXO V
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO(*)
A Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba, Estado do Paraná.
Pregão Presencial nº. 013/2015
O
signatário
da
presente,
em
nome
da
proponente.............................................................., declara para todos os
fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação
ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32,
parágrafo 2º e artigo 97 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações.
Local,..........................de...........................de 2015.
(carimbo, nome e assinatura do responsável legal)
(carteira de identidade número e órgão emissor)
NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO
ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENORES(*)
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Pregão Presencial nº. 013/2015
A empresa...................................................., inscrita no CNPJ nº.
................................., por intermédio de seu representante legal o
Sr................................, portador da carteira de identidade nº....................... e
do CPF nº ......................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos.
Por ser verdade, firmamos a presente.
Local, ...... de .................... 2015.
.....................................................................
Nome e carimbo do representante
legal da empresa
NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO – APRESENTAR DENTRO DO
ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO
O MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Paraná, inscrito
no CNPJ nº 01.612.441/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,
Senhor Prefeito Senhor Dilso Storch, residente e domiciliado à Rua Rio Grande do
Sul, nesta cidade, portador da Cédula de identidade RG nº. 5.267.692-4SSP/PR e
do CPF/MF sob nº 748.894.199-34, doravante designada MUNICÍPIO, a seguir
denominado
CONTRATANTE
e,
de
outro
lado
à
empresa............................................., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº. ........................, com sede à..............................., nº. ...............,
na cidade de................, Estado do................, neste ato representado pelo Sr.
..................., .................., .................., portador da Cédula de Identidade nº.
..................... e do CPF nº. ...................., residente e domiciliado na cidade
de.........................., a seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e
contratado o constante nas cláusulas a seguir enumeradas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇO (MÃO DE OBRA) DE RETIFICA DE MOTORES,
BOMBA INJETORA E BICO INJETOR DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E
ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL, de acordo com as condições e especificações
mínimas exigidas no Edital de Pregão Presencial Nº013/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA - Da Contratação e da vigência
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os
seguintes documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos
convocatórios, edital de licitação, proposta da proponente vencedora, parecer de
julgamento e todos os demais documentos produzidos no procedimento licitatório
referido na cláusula primeira.
Parágrafo Primeiro
A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui
plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados
ao presente, sujeitando-se às normas da Lei 8.666/93 e 10.520/2002 e à totalidade
das clausulas contratuais aqui estabelecidas.
Parágrafo Segundo
A vigência do presente contrato e de 365 (trezentos e sessenta e cinco
dias) dias a partir da data de assinatura deste contrato, podendo ser renovado por
igual período.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Entrega
A contratação se dará na modalidade de Pregão Presencial, devendo a
entrega ser realizada de acordo com a necessidade, podendo ser unitária, e
requisição emitida pela contratante, num prazo de 15 dias após a solicitação, em
local a ser informado no documento de autorização de fornecimento.
CLÁUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento
A Secretario de viação, obras e serviços públicos do Município gerenciará
o presente contrato e o mesmo será fiscalizado pelo Chefe da Divisão de Patrimônio
CLÁUSULA QUINTA - Das Condições de Pagamento
Cumpridas as obrigações contratuais dispostas neste instrumento e no
edital do Pregão Presencial nº 013/2015, o pagamento será efetuado pela
CONTRATANTE, nas seguintes condições: O pagamento será efetuado em favor
da(s) empresa(s) vencedoras até o dia 15 do mês subseqüente ao da emissão da
Nota Fiscal.
Parágrafo Primeiro
O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal deverá ser o mesmo indicado na
proposta, sob pena de não ser efetuado o pagamento.
Parágrafo Segundo
Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação financeira que tenha sido imposta à CONTRATADA pela CONTRATANTE,
em decorrência de penalidade ou inadimplência nos termos da legislação vigente.
Parágrafo Terceiro
Os pagamentos decorrentes da execução do objeto do presente contrato
correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:
174.08.002 15.541.0011.2.043 3.3.90.39.00.00 1000 – 3.3.90.39.19.04
45.05.001 20.606.0004.2.012 3.3.90.39.00.00 1000 – 3.3.90.39.19.04
160.07.002 10.301.0009.2.037 3.3.90.39.00.00 1303 – 3.3.90.39.19.04
89.06.001 12.361.0005.2.019 3.3.90.39.00.00 1103 – 3.3.90.39.19.04
CLÁUSULA SEXTA – Do Valor
O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de
R $ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(.............................................................................................),
pela
aquisição do material do objeto, licitado e do qual foi declarada vencedora.
CLÁUSULA SÉTIMA
A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigência do contrato,
todas as condições de habilitação exigidas na licitação, assumindo, ainda, a
obrigação de apresentar, no término do prazo de validade de cada documento, os
seguintes comprovantes devidamente atualizados:
a)
prova de regularidade para com a Fazenda Federal,
compreendendo a Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão Quanto a Dívida
Ativa;
b)
prova de regularidade perante o INSS - Instituto Nacional de
Seguro Social, mediante apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito;
c)
prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço, mediante apresentação do CRF - Certificado de Regularidade
de FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal.
d)
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida
pela Justiça do Trabalho, conforme determina a Lei n. 12.440/2011.

Parágrafo Primeiro
Os documentos exigidos neste contrato deverão ser apresentados no
original, em cópia autenticada por cartório ou por publicação em órgão da imprensa
oficial. A autenticação poderá ser feita, ainda, mediante cotejo da cópia com o
original, por funcionário do CONTRATANTE devidamente identificado.
Parágrafo Segundo
Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresentação de quaisquer
documentos solicitados nesta cláusula deverá comprovar esta condição por
meio de certificado expedido por órgão competente ou legislação em vigor, na
forma exigida no parágrafo primeiro.
Parágrafo Terceiro
A CONTRATADA estará dispensada de apresentar os documentos de
que trata esta cláusula, caso seja possível, ao CONTRATANTE, verificar a
regularidade da situação da CONTRATADA por meio de consulta on-line.
Parágrafo Quarto
A contratada se obriga também a:
a)- dar integral cumprimento ao presente contrato;
b) fornecer ininterruptamente a prestação do serviço, com profissionais
devidamente habilitados, devendo, no caso de substituição do referido profissional,
comunicar imediatamente a contratante, a qual poderá emitir autorização para
tanto ou rescindir o contrato sem ônus ou qualquer penalidade a esta;
c) fornecer a documentação pessoal e profissional da pessoa incumbida
pela empresa contratada pelo desenvolvimento e prestação do serviço, na presente
data.
CLÁUSULA OITAVA
É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como
garantia para qualquer operação financeira.
CLÁUSULA NONA
São assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades
previstos no Código de Defesa do Consumidor.
CLÁSULA DÉCIMA – Das Penalidades
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou
retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às
penalidades aqui estabelecidas.
I O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitará a CONTRATADA
às seguintes penalidades:
I.I
Advertência;
I.II
Multa:
I.II.I
No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto,
será aplicável à CONTRATADA multa moratória de valor equivalente a 2% do
valor contratual;
I.II.II
Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura do
Município de Bela Vista da Caroba, estado do Paraná, poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no artigo nº 87 da Lei nº
8.666/93, sendo que no caso de multa esta corresponderá a 2% sobre o valor
total do contrato, limitada a 10% do valor contratual;
I.II.III
Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a
contratada ceder o contrato, no todo ou em parte, a pessoa física ou jurídica, sem
autorização da contratante, devendo reassumir o contrato no prazo máximo de
15 (quinze) dias, da data da aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções
contratuais;
I.II.IIII
Suspensão do direito de participar em licitações/contratos de
qualquer órgão da administração direta ou indireta, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos quando, por culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensão, e se for o caso,
descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Município de Bela Vista da
Caroba, Estado do Paraná, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade de acordo com o Art. 7°
da Lei Federal n°10.520/2002.
I.III
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com órgãos
da administração Pública 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 o contrato ressarcir a
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no inciso anterior;
I.IIII
Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo
administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos
definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
O atraso injustificado na entrega do bem sujeitará ao fornecedor as sanções
previstas na Lei 10.520/2002 e 8.666/93 e sua alterações, no que couber.
CLAÚSULA DÉCIMA SEGUNDA - Dos Casos de Rescisão
O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das cláusulas e condições
estabelecidas neste contrato assegurará à CONTRATANTE, nos termos da Seção
V, do Capítulo III da Lei n.º 8.666/93 em sua atual redação, o direito de dá-lo por
rescindido, mediante notificação por escrito, através de ofício entregue diretamente
ou por via postal, com prova de recebimento.
Parágrafo Primeiro
Fica a critério do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o
contrato, nos termos do “caput” desta cláusula ou aplicar as multas de que trata
a cláusula décima segunda deste contrato.
Parágrafo Segundo
Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, em qualquer dos
seguintes casos de inadimplemento por parte da CONTRATADA:
a)
Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações e
prazos;
b)
Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de
cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c)
Falta ou atraso injustificado na prestação do serviço licitado;
d)
Decretação de falência, pedido de concordata ou instauração
de insolvência civil da CONTRATADA.
Parágrafo Terceiro
A rescisão contratual também operar-se-á nos seguintes casos:
a)
Razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera
administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE, devidamente deduzidas
em processo administrativo regularmente instaurado;
b)
Supressão, unilateral por parte da Administração, dos
quantitativos dos bens, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além

Atos Oficiais- Ed. 1004
do limite permitido no artigo 65, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93;
c)
Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente
comprovada, impeditiva da execução do contrato;
d)
Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.º
8.666/93, com redação dada pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1.999.
Parágrafo Quarto
A rescisão deste contrato poderá ser:
a)
Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE
nos casos enumerados nesta minuta;
b)
Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no
processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c)
Judicial, nos termos da legislação processual, vigente à época
da rescisão contratual.
Parágrafo Quinto
Nos casos de rescisão administrativa ou amigável que tratam,
respectivamente, os itens I e II, do parágrafo anterior, haverá precedência de
autorização escrita e fundamentada da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
Este contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93 e alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Dos Casos Omissos
Os casos omissos serão resolvidos pelo Município de Bela Vista da
Caroba/PR, à luz da legislação, da jurisprudência e da doutrina aplicável à
espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO
Este contrato vincula-se para todos os fins de direito ao edital de Pregão
Presencial de nº. 013/2015, assim como à proposta apresentada pela Contratada.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA - Do Foro
Fica eleito o foro da Comarca de Ampere/PR para dirimir quaisquer
questões relativas a este contrato, com expressa renúncia de qualquer outro por
mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes,
através de seus representantes, firmam o presente contrato, em três vias de
igual teor e forma na presença de duas testemunhas.
Bela Vista da Caroba/PR,...........de .................... de 2015.
-------------------------------------------------------------Prefeito Municipal
Contratada
Testemunhas:
----------------------------------------------------------------Nome:
NOME:
CPF:
CPF:
ANEXO VIII
MODELO
DE
DECLARAÇÃO
DE
MICROEMPRESA,
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(*)
LOCAL:
DATA.
AO MUNICÍPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, ESTADO DO PARANA
ASSUNTO: Edital de Pregão Presencial Nº 013/2015.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
SERVIÇO (MÃO DE OBRA) DE RETIFICA DE MOTORES, BOMBA INJETORA
E BICO INJETOR DE VEÍCULOS LEVES, CAMINHÕES E ÔNIBUS DA FROTA
MUNICIPAL.
Declaro, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas neste
ato
convocatório,
que
a
empresa
..........................................................(denominação da pessoa jurídica),
CNPJ
nº..................................................
é
microempresa,
microempreendedor individual ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de
2006, bem como da Lei Complementar n. 147/2014, cujos termos declaro
conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência
como critério de desempate no procedimento licitatório acima referenciado.
...................................
Nome (s) e assinatura (s) do responsável (eis) legal (is) pela Proponente
e do Contador.
(*) NOTA: DOCUMENTO OPCIONAL - APRESENTAR FORA DO
ENVELOPE, NO INÍCIO DA SESSÃO ACOMPANHADO PELA CERTIDÃO
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n.º 16/2015
O MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR por intermédio de seu
Pregoeiro comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão
Presencial, objetivando a CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2015. A abertura
dos envelopes será no dia 05 de maio de 2015, às 09h00min. O
Edital está disponível e pode ser retirado diretamente na sala de licitações,
no prédio da Prefeitura Municipal de Pranchita, com endereço à Av.
Simão Faquinello, 364, centro, no horário de expediente da Prefeitura
Municipal de Pranchita, das 07h30min às 11h30min e das 13h00min às
17h00min, de segunda a sexta-feira. Informações pelo fone/fax (46)
3540 1122.
Pranchita, 15 de abril de 2015.
Antonio Joel Padilha-Pregoeiro

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D’ OESTE
DECRETO Nº 28/2015
SÚMULA: Decreta Ponto Facultativo nas Repartições Públicas
do Município de Pérola D’Oeste.
ALCIR VALENTIN PIGOSO, Prefeito Municipal de Pérola
D'Oeste, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
D E C R ETA
Art. 1º. Fica decretado Ponto Facultativo nas Repartições
Públicas Municipais de Pérola D’Oeste, no dia 20 de Abril, em
consequência do feriado do dia 21 de Abril, onde comemora-se o dia
de Tiradentes.
Art. 2º. As escolas municipais obedecerão o Calendário Escolar.
Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal, aos treze dias do mês de Abril
do ano de dois mil e quinze.

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA D’ OESTE
LEI N.º 952/2015
Data: 14 de Abril de 2015.
Súmula: Estabelece normas e permissão para transmissão das
Sessões da Câmara Municipal de Pérola D’ Oeste, Estado do Paraná,
por veículos de Comunicação e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná,
aprovou e eu, Prefeito Municipal Sanciono a seguinte Lei:
Art.1º. Fica estabelecido pelo presente Projeto de Lei, a permissão
para gravação e ou transmissão “ao vivo” das Sessões Plenárias da
Câmara Municipal de Pérola D’Oeste, Estado do Paraná, por Veículos
de Comunicação Regional, conforme estabelece o inciso XXIV do Artigo
39, do Regimento Interno do Legislativo Municipal.
Parágrafo Único – Os Recursos humanos e estruturais para
efetivação da transmissão é de inteira responsabilidade da Emissora.
Art. 2º. Os atos e Palavras Proferidas durante as Sessões serão
exclusivamente de responsabilidade do Vereador, de Convidados ou
de outros que tenham se Inscrito até o início da Sessão; e que venha
usar da Tribuna, devendo estes responder pelos mesmos.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal aos catorze dias do mês de Abril
do ano de dois mil e quinze.

CAMARA MUNICIPAL DE REALEZA
PORTARIA Nº 03/2015
15/04/2015
NOMEIA COMISSÃO ORGANIZADORA DE CONCURSO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;
LENOIR JORGE IOP, Presidente da Câmara Municipal de
REALEZA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,
NOMEIA
Art. 1º. Ficam nomeados os vereadores, abaixo relacionados,
para comporem a Comissão Organizadora de Concurso, destinado ao
provimento de cargos de seu Quadro de Pessoal, nos termos da
legislação pertinente e das normas estabelecidas em Edital.
1
Vanderlei Bampi Presidente
2
Tania L. Rodoy
Membro
3
Izaias R. da Rosa
Membro
4
Vanderlei Dallo
Membro
Art. 2º. A Comissão Organizadora de Concurso deverá auxiliar
no acompanhamento e fiscalização dos trabalhos referentes aos
Concursos Públicos.
Art. 3º. Os trabalhos efetuados pela Comissão Organizadora
serão considerados de relevância a Câmara Municipal de REALEZA PR, porém sem ônus ao erário público;
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
Câmara Municipal de REALEZA, Estado do Paraná, aos 15
dias do mês de abril de 2015.
LENOIR JORGE IOP
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE REALEZA - PR
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
028/2015 PROCESSO Nº 107/2015
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná,
por seu Prefeito Municipal , Senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, e a Pregoeira,
designada pela Portaria nº 18.069/2014, no uso de suas atribuições legais, faz
saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente
Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço,
Por lote, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal de nº 2.317/2006 de 26/05/2006 e subsidiariamente pela Lei
nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e Lei complementar
123/2006 e 147/2014-ME/EPP, para a finalidade abaixo especificada:
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 028/2015 de 14/04/2015.
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresas com profissional
para atendimento fisioterápico de pacientes encaminhados pela Secretaria de
Saúde – Exclusivo ME/EPP.
2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 49.200,00 (Quarenta e Nove Mil e
Duzentos Reais).
2.1. Os valores individualizados dos itens estão discriminados no edital.
3. DATA DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS ENVELOPES:
No dia 05/05/2015 até as 09:00 horas.
4. DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 05/05/2015 às 09:00 horas.
5. LOCAL: Na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal
de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de
Apoio. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com
a Pregoeira na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Brasil, 621, em horário
de expediente, de segunda a sexta-feira. Informações sobre o edital e anexos:
(46)3563-8000 e através do e-mail licitacao@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, em quatorze dias de abril de 2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-Prefeito Municipal
MARILIS CRISTINA TONINI-Pregoeira
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº
029/2015 PROCESSO Nº 109/2015
O MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE Estado do Paraná,
por seu Prefeito Municipal , Senhor RICARDO ANTONIO ORTIÑA, e a Pregoeira,
designada pela Portaria nº 18.069/2014, no uso de suas atribuições legais, faz
saber e TORNA PÚBLICO aos interessados, que encontra-se aberto o presente
Edital de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço,
Por item, que será regido pela Lei Federal de nº 10.520 de 17 de julho de 2002;
Decreto Municipal de nº 2.317/2006 de 26/05/2006 e subsidiariamente pela Lei
nº 8666 de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e Lei complementar
123/2006 e 147/2014-ME/EPP, para a finalidade abaixo especificada:
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 029/2015 de 15/04/2015.
1. DO OBJETO DA LICITAÇÃO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RAIO X
PARA O CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. Exclusivo para ME/EPP.
2. PREÇO MÁXIMO TOTAL: R$ 67.597,55 (Sessenta e Sete Mil,
Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos).
2.1. Os valores individualizados dos itens estão discriminados no edital.
3. DATA DO CREDENCIAMENTO, PROTOCOLO DOS ENVELOPES:
No dia 05/05/2015 até as 14:00 horas.
4. DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 05/05/2015 às 14:00 horas.
5. LOCAL: Na sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal
de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, com o Pregoeiro e Equipe de
Apoio. O Edital e anexos poderão ser retirados gratuitamente e diretamente com
a Pregoeira na Prefeitura Municipal, localizada à Avenida Brasil, 621, em horário
de expediente, de segunda a sexta-feira. Informações sobre o edital e anexos:
(46)3563-8000 e através do e-mail licitacao@pmsas.pr.gov.br.
Santo Antonio do Sudoeste, em quinze dias de abril de 2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-Prefeito Municipal
MARILIS CRISTINA TONINI-Pregoeira
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO Nº 111/2014
Pregão Nº 43/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CHAPEAÇÃO E
PINTURA, DE VEICULOS OPERACIONAIS LEVES, VEICULOS UTILITÁRIOS,
VEICULOS PESADOS E MAQUINAS DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR;
CONTRATADA: EUCLIDES DURANTE;
VIGÊNCIA: 14/04/2016
VALOR ACRESCIDO: R$ 7.144,29 (Sete mil cento e quarenta e quatro
reais e vinte e nove centavos)
DATA DA ASSINATURA: 14/04/2015
Pela contratante: RICARDO ANTONIO ORTIÑA - Prefeito Municipal e
pela contratada: EUCLIDES DURANTE - Representante Legal

Geral - Ed. 1004
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 087/2015
Processo dispensa Nº 015/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
CONTRATADA: PUBLICITÁ EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAIS
LTDA
CNPJ Nº 72.058.845/0001-49
Representante: JURACI MARIA FORMIGHIERI
CPF nº 156.016.849-87
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO LEGAL
DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EM
JORNAL DE CIRCULAÇÃO REGIONAL DIÁRIO.
VALOR TOTAL: R$ 7.620,00 (Sete Mil, Seiscentos e Vinte Reais)
VIGÊNCIA: 12/04/2016
Santo Antonio do Sudoeste, em 13/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 88/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
CONTRATADA: GASPARIN COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS
LTDA
CNPJ Nº 10.934.336/0001-85
Representante: MAICO GASPARIN
CPF nº 007.768.179-73
OBJETO: Contratação de empresa para serviços de manutenção corretiva
e preventiva de bombas injetoras dos veículos da frota municipal.
VALOR TOTAL: R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais)
VIGÊNCIA: 13/04/2016
Santo Antonio do Sudoeste, em 14/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
EXTRATO DO CONTRATO Nº 89/2015
REFERENTE AO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE PR
CONTRATADA: ACORDAR TREINAMENTOS LTDA
CNPJ Nº 12.927.815/0001-08
Representante: ELIEGE FATIMA KOPSEL
CPF nº 027.175.199-12
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço para elaborar,
implantar e orientar as atividades para prevenção, preservação ambiental, por
meio de palestras, oficinas, e consultorias, conforme o Projeto de EDUCAÇÃO
AMBIENTAL SANTO ANTONIO JOGA LIMPO - FUNASA- CONVÊNIO Nº795639/
2013, exclusivo ME/EPP.
VALOR TOTAL: R$ 23.890,00 (Vinte e Três Mil, Oitocentos e Noventa
Reais)
VIGÊNCIA: 14/04/2016
Santo Antonio do Sudoeste, em 15/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-PREFEITO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO Nº 172/2013
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
DISTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE –
PR
CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINÃ
C.P.F. nº 020.697.089-77

DISTRATADO: BETU'S INDUSTRIAL LTDA
CNPJ sob nº 04.338.368/0001-15
CARLOS ALBERTO PEDROTTI
CPF Nº 524.552.209-82
FUNDAMENTO
Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93
DO OBJETO DO DISTRATO
Cláusula 1ª. O presente distrato tem como OBJETO, o contrato
administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte
objeto: Locação de imóvel destinado a uso de Industrias previsto pela Lei
Municipal nº 1.593/2003 Artigo 8º, Processo dispensa nº 22/2013.
Santo Antonio do Sudoeste – Pr, quinze dias de abril de 2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-Prefeito Municipal
Distratante
BETU'S INDUSTRIAL LTDA
Distratado
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
EXTRATO DE DISTRATO DE CONTRATO Nº 279/2014
IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES
DISTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE –
PR
CNPJ/MF sob nº 75.927.582/0001-55
RICARDO ANTONIO ORTINÃ
C.P.F. nº 020.697.089-77
DISTRATADO: MATTOS ADVOGADOS E ASSOCIADOS
CNPJ sob nº 07.876.751/0001-15
DAVID ALEXANDRE WOICHIKOWSKI DE MATTOS
CPF Nº 033.440.189-57
FUNDAMENTO
Art. 79, inciso II da Lei nº 8.666/93
DO OBJETO DO DISTRATO
Cláusula 1ª. O presente distrato tem como OBJETO, o contrato
administrativo celebrado entre as partes supra mencionadas, com o seguinte
objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços advocatícios em
atendimento no CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência
Social, Convite nº 1/2014.
Santo Antonio do Sudoeste – Pr, sete dias de abril de 2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-Prefeito Municipal
Distratante
MATTOS ADVOGADOS E ASSOCIADOS
Distratado
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2015
OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço para elaborar,
implantar e orientar as atividades para prevenção, preservação ambiental, por
meio de palestras, oficinas, e consultorias, conforme o Projeto de EDUCAÇÃO
AMBIENTAL SANTO ANTONIO JOGA LIMPO - FUNASA- CONVÊNIO Nº795639/
2013, exclusivo ME/EPP
Eu, RICARDO ANTONIO ORTIÑA, na qualidade de Prefeito Municipal
do Município de Santo Antonio do Sudoeste – PR, considerando a adjudicação
da Senhora Pregoeira, constante da Ata do Pregão Presencial nº 023/2015 de 27/
03/2015, HOMOLOGO o resultado da presente Licitação na modalidade em que
foi(ram) vencedora(s) a(s) seguinte(s) empresa(s): ACORDAR TREINAMENTOS
LTDA, foi vencedor do lote no valor de R$ 23.890,00 (vinte e três mil oitocentos
e noventa reais).
Para que surta seus efeitos legais.
Santo Antonio do Sudoeste - PR, em 15/04/2015.
RICARDO ANTONIO ORTIÑA-Prefeito Municipal

