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ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIAS

PORTARIA N° 001/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:

CONCEDER

Ao servidor: ROSNI MARTINS (matr. 
nº 627), portador da Carteira de Trabalho 
nº 20.273/00057-PR e RG. 8.263.853-9/
PR, admitido em 11/02/2003, exercendo o 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em 
conformidade com a Lei Complementar 
n° 001/2006, art. 94, seção VIII, Licença 
Especial à Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 2003/2008, conforme requerimento 
protocolado sob nº 2354/15, gozo no perío-
do de 04/01/2016 a 02/04/2016.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 002/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:

CONCEDER

À servidora: TEREZINHA SAVICKI 
CHORNOBAY (matr. nº 932), portador 
da Carteira de Trabalho nº 46.683/00039-
PR e RG. 2.997.224/SC, admitido em 
03/03/2008, exercendo o cargo de Téc-
nico em Enfermagem, em conformidade 
com a Lei Complementar n° 001/2006, art. 
94, seção VIII, Licença Especial à Título 
de Prêmio, período aquisitivo 2008/2013, 
conforme requerimento protocolado sob nº 
2258/15, gozo no período de 04/01/2016 a 
02/02/2016.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 003/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:

CONCEDER

Ao servidor: MIGUEL PALY (matr. nº 
046), portador da Carteira de Trabalho 
nº 13.338/00033-PR e RG. 6.386.636-9/
PR, admitido em 10/02/1992, exercendo o 
cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em 
conformidade com a Lei Complementar n° 
001/2006, art. 94, seção VIII, Licença Es-
pecial à Título de Prêmio, período aquisiti-
vo até 2006, conforme requerimento proto-
colado sob nº 2267/15, gozo no período de 
04/01/2016 a 02/04/2016.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 004/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:
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CONCEDER

Ao servidor: AUGUSTO MARCZAL 
SOBRINHO (matr. nº 484), portador da 
Carteira de Trabalho nº 14.612/00053-
PR e RG. 1.682.495/SC, admitido em 
16/09/1996, exercendo o cargo de Moto-
rista – Veículos Pesados, em conformidade 
com a Lei Complementar n° 001/2006, art. 
94, seção VIII, Licença Especial à Título 
de Prêmio, período aquisitivo até 2006, 
conforme requerimento protocolado sob nº 
2265/15, gozo no período de 04/01/2016 a 
02/04/2016.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 005/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:

CONCEDER

Ao servidor: LÚCIO ZAVADZKI (matr. 
nº 039), portador da Carteira de Trabalho 
nº 24.980/00021-PR e RG. 4.592.015-1/
PR, admitido em 16/01/1992, exercendo o 
cargo de Mecânico de Veículos e Máqui-
nas, em conformidade com a Lei Comple-
mentar n° 001/2006, art. 94, seção VIII, 
Licença Especial à Título de Prêmio, pe-
ríodo aquisitivo até 2006, (parcela 3/3) 
conforme requerimento protocolado sob nº 
2328/15, gozo no período de 04/01/2016 a 
02/02/2016.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 006/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-

GAIS, RESOLVE:

CONCEDER

Ao servidor: ROMILSON SILVIO HOL-
LEN (matr. nº 063), portador da Carteira 
de Trabalho nº 19.088/00002-PR e RG. 
3.905.869-3/PR, admitido em 10/09/1985, 
exercendo o cargo de Mestre de Obras, em 
conformidade com a Lei Complementar 
n° 001/2006, art. 94, seção VIII, Licença 
Especial à Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 2006/2011, conforme requerimento 
protocolado sob nº 2219/15, gozo no perío-
do de 04/01/2016 a 02/04/2016.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 007/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:

CONCEDER

À servidora: MARIA LUIZA WERUS 
(matr. nº 063), portadora da Carteira de 
Trabalho nº 0694176/0010-PR e RG. 
7.905.812-2/PR, admitida em 03/09/2001, 
em conformidade com a Lei Complemen-
tar n° 001/2006, art. 94, seção VIII, Licen-
ça Especial à Título de Prêmio, período 
aquisitivo 2001/2006, conforme requeri-
mento protocolado sob nº 2195/15, gozo no 
período de 04/01/2016 a 03/03/2016.

Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 008/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:

CONCEDER

À servidora IVONE PODSKARBI (matr. 
nº 980), portadora da Carteira de Trabalho 
nº 9868516/0010-PR e RG. 9.440.039-
2PR, admitida em 02/04/2008, exercendo 
o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, em 
conformidade com a Lei Complementar 
n° 001/2006, art. 94, seção VIII, Licença 
Especial à Título de Prêmio, período aqui-
sitivo 2008/2013, (parcela 3/3), conforme 
requerimento protocolado sob nº 2372/15, 
para gozo de 04/01/2016 a 02/02/2016.
 
Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 009/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:

CONCEDER

Ao servidor: JOSÉ IRINEU ZWIER-
ZYKOWSKI (matr. nº 442), portador 
da Carteira de Trabalho nº 19.086/0002-
PR e RG. 5.859.661-2PR, admitido em 
01/03/1996, exercendo o cargo de Auxi-
liar de Serviços Gerais, em conformidade 
com a Lei Complementar n° 001/2006, art. 
94, seção VIII, Licença Especial à Título 
de Prêmio, período aquisitivo até 2006, 
conforme requerimento protocolado sob 
nº 2365/15, para gozo de 04/01/2016 a 
02/04/2016.
 
Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 010/2016

DATA: 04 DE JANEIRO DE 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CRUZ 
MACHADO, ESTADO DO PARANÁ, 
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LE-
GAIS, RESOLVE:

CONCEDER
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Ao servidor GILMAR MIGUEL MUNCI-
NELLI (matr. nº 588), portador da Cartei-
ra de Trabalho nº 14.580/00053-PR e RG. 
4.202.266-7/PR, admitido em 19/11/2001, 
exercendo o cargo de Motorista - Veícu-
los Pesados, em conformidade com a Lei 
Complementar n° 001/2006, art. 94, seção 
VIII, Licença Especial à Título de Prêmio, 
(período aquisitivo 2006/2011), parcela 
2/3, mediante requerimento protocolado 
sob nº 2426/15, no período de 04/01/2016 
a 02/02/2016.
 
Registre-se e Publique-se;

Edifício da Prefeitura Municipal de Cruz 
Machado/Pr, em 04 de janeiro de 2016.
 

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

EXTRATOS

Nº NOME RG DATA RESCISÃO
1 Gabriela L. Costek 13.756.079-8/PR 03/11/15
2 Ketlyn K. Kovalczuk 12.320.628-2/PR 08/12/15
3 Alessandra Nowak 13.456.942-5/PR 16/12/15
4 Ana Paula Mathias 13.083.259-8/PR 16/12/15
5 Daiane Ap. Ribeiro 13.319.921-7/PR 16/12/15
6 Denise R. Krawczyk 13.640.181-5/PR 16/12/15
7 Efraim R. Dobkowski 13.808.296-2/PR 16/12/15
8 Elaine S. Repczuk 13.513.477-5/PR 16/12/15
9 Eliton Oliveira 12.793.731-1/PR 16/12/15

10 Evelyn C. Golenia 14.044.414-6/PR 16/12/15
11 Francieli Fabrício 12.780.355-2/PR 16/12/15
12 Gustavo Pluta 13.726.511-7/PR 16/12/15
13 Ivana A. Nedochetko 6.541.680-8/PR 16/12/15
14 Jenifer N. Delonzek 14.149.820-7/PR 16/12/15
15 Joyce Sloty 13.558.554-8/PR 16/12/15
16 Josiane Jocoski 13.539.151-4/PR 16/12/15
17 Karen Talita Pinheiro 13.607.734-1/PR 16/12/15
18 Marcieli Litka 11.112.776-0/PR 16/12/15
19 Mariana Wrublewski 13.000.192-8/PR 16/12/15
20 Rosana Engbruch Leal 5.837.213-7/PR 16/12/15
21 Sirlei Dudzic 13.471.775-0/PR 16/12/15
22 Tatiana G. Prechlak 14.130.330-9/PR 16/12/15
23 Tatiane Aline Plasse 13.568.520-8/PR 16/12/15
24 Wesley Roberto Majolo 13.352.120-8/PR 16/12/15
25 Simone Marques 13.461.068-9/PR 30/12/15
26 Jean Diego Csala 9.866.839-0/PR 30/12/15

Nº NOME RG PERÍODO ESTÁGIO
1 Maíra Camile Silvério 13.981.562-9/PR 01/12/2015 À 30/11/2016

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
EXTRATO  DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, 04  DE JANEIRO DE 2016

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
 RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, 04  DE JANEIRO DE 2016

ANTONIO LUIS SZAYKOWSKI
Prefeito Municipal

DIVERSOS

EDITAL DE CHAMAMENTO 
PARA CREDENCIAMENTO DE 

OFICINEIROS PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS À SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL

EDITAL Nº 01/2016

O Município de Cruz Machado - PR, FAZ 
SABER que, durante o período de 06 DE 
JANEIRO DE 2016 A 06 DE DEZEMBRO 
DE 2017, das 8h30 às 11h30 e das 14h00 às 
17h00, na Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, localizada na Avenida Enge-
nheiro Ferreira Correa, Centro, Município 
de Cruz Machado – PR, estarão abertas 
inscrições para a seleção de interessados 
em prestar serviços como OFICINEIROS 
para ministrar oficinas sócio educativas, 

visando o estímulo e o desenvolvimento 
de ações de fortalecimento de vínculo e de 
cidadania. 

Informa ainda que, o período de vigência 
deste credenciamento é de 11 (onze) me-
ses, porém a primeira sessão de julgamento 
acontecerá no dia 20/02/2016.

1. DO OBJETIVO

1.1. O presente processo de chamamen-
to tem por objetivo o credenciamento de 
profissionais das áreas de interesse abaixo 
mencionadas. 

1.2. As oficinas abaixo descritas são de 
acesso gratuito à população e terão lugar 
em prédios municipais ou em outros locais 
indicados e disponibilizados pela Secreta-
ria Municipal de Assistência Social. 

1.3. Serão admitidos a participar do pre-

sente credenciamento os profissionais de 
diversas áreas, preferencialmente nas áreas 
de: 

Arte em papel, Arte em sucata, Arte em 
Madeira, Arte em E.V.A, Bijuteria, Biscuit, 
Bordado em fita, Crochê/Tricô, Pintura em 
Madeira, Pintura em tecido, Capoeira, Ma-
quiagem, Contação de História, Constru-
ção de instrumentos musicais com sucata, 
Dança de rua, Expressão Corporal, Foto-
grafia, Grafite, Hip Hop, Horticultura, DJ, 
Culinária, Culinária de Reaproveitamento 
de alimentos, Culinária para Festas, In-
clusão digital, Informática, Judô, Esportes 
Radicais, Natação, Manicure e Pedicure, 
Cabeleireiro, Patch Colagem, Reciclagem, 
Teatro, Teatro de boneco, Teatro de rua, 
Violão, Teclado, Customização de Roupas, 
Arte em Fuxico, Customização em Chine-
lo, Artesanato em MDF e que apresentem 
perfis compatíveis com os objetivos e na-
tureza das oficinas, além de outras afetas 
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às necessidades da Secretaria e que não 
estejam contempladas no elenco acima, e 
que manifestem interesse em fazê-lo, nos 
termos deste Edital, e que atendam a todos 
os seus requisitos. 

1.4. As oficinas serão subdivididas por ní-
veis de formação conforme especificação 
abaixo:

1.4.1 Oficinas com exigência de Formação 
em Nível Superior: Judô, Esportes Radi-
cais, Natação e dança. 

1.4.2 Oficinas de Atividades Contínuas: 
Arte em E.V.A, Maquiagem, Contação de 
História, Expressão Corporal, Horticultura, 
Informática, Reciclagem, Teatro, Teatro de 
boneco, Teatro de rua, Violão, Teclado.

1.4.3 Oficinas Temporárias: as demais ofi-
cinas listadas no item 1.3 que não constam 
nos itens 1.4.1 e 1.4.2.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES DAS OFICI-
NAS 

2.1 As oficinas correspondentes à Secreta-
ria Municipal de Assistência Social deve-
rão ser organizadas de acordo com a estru-
turação de no mínimo 02 (duas) horas-aula 
e no máximo 04 (quatro) horas-aula, 01 
(uma) vez por semana, com duração míni-
ma de 01 semana e máxima de 44 (quarenta 
e quatro) semanas (11 meses). 

2.2 Os dias e os horários das atividades se-
rão definidos no momento da contratação. 

2.3 Os oficineiros deverão ter turmas de até 
20 (vinte) alunos. 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPA-
ÇÃO 

3.1. Poderão participar do presente cha-
mamento os profissionais que comprovem 
atuação e experiência na técnica a ser de-
senvolvida junto ao grupo contemplado, 
e que pretendam democratizar suas ativi-
dades e conhecimentos, com o fomento da 
Administração Municipal. 

3.2. Somente serão admitidos a integrar o 
cadastramento os profissionais que com-
provem, no mínimo, um ano de experiência 
na área relativa à oficina proposta. 

3.3. Será constituída, através de Portaria 
expedida pelo Exmo. Prefeito Municipal, 
uma Comissão Especial técnico avaliativa, 
que ficará incumbida da realização do pro-
cesso seletivo. 

3.4 Serão admitidos a participar da presen-
te seleção todos os interessados das áreas 
que apresentarem perfis compatíveis com 
os objetivos e natureza das oficinas, e que 
manifestem interesse em fazê-lo, nos ter-
mos deste Edital. 

3.5 Não poderão se inscrever servidores 
pertencentes ao quadro de funcionários da 
Prefeitura do Município de Cruz Machado 
- Pr. 

4. DAS INSCRIÇÕES 

4.1 As inscrições serão realizadas no perío-
do de 06 DE JANEIRO DE 2016 A 06 DE 
DEZEMBRO DE 2017, com a primeira 
sessão de julgamento no dia 20/02/2016, 
das 8h30 às 11h30 e das 14h00 às 17h00, 
no endereço indicado no preâmbulo deste 
Edital, mediante a entrega, no ato da ins-
crição, de duas vias do projeto, contendo as 
seguintes informações: 

4.1.1 Ficha de inscrição preenchida e assi-
nada (Anexo I); 

4.1.2 Exposição na qual constem os aspec-
tos e conceitos sobre os quais se fundamen-
tará o método de trabalho, os objetivos a 
serem alcançados e a metodologia de ava-
liação dos resultados da oficina (no máxi-
mo duas laudas); 

4.1.3 Plano de trabalho para a oficina a ser 
ministrada, contendo: cronograma deta-
lhado da oficina, que atenda à estruturação 
prevista nos itens 2.1 e 2.3 deste edital, 
bem como a descrição das atividades a se-
rem desenvolvidas em cada sessão, a des-
crição dos recursos materiais necessários, 
a estimativa do número de pessoas a serem 
atendidas, faixa etária do público alvo e 
uma sinopse do trabalho a ser desenvolvi-
do, para fins de divulgação; 

4.1.4 Informações complementares que o 
proponente julgar necessárias para a ava-
liação do projeto. 

4.2 Uma das vias do projeto deverá ser 
acompanhada dos seguintes documentos: 

4.2.1 Carteira de identidade (fotocópia); 

4.2.2 Cadastro de Pessoa Física (CPF), re-
gular junto a Receita Federal (fotocópia); 

4.2.3 Curriculum Vitae, atualizado e assi-
nado, com anexos que comprovem a ex-
periência e eventual formação específica, 
demonstrando estar o proponente apto a 
desenvolver oficina na área proposta (en-
tendendo-se por “área” uma das linguagens 

especificadas no item 1, do Edital); 

4.2.4 Declaração do proponente de que 
tem ciência de que o seu credenciamento e 
a sua possível seleção não gera direito sub-
jetivo a sua efetiva contratação, bem como 
que conhece e aceita incondicionalmente 
as regras do presente edital, responsabili-
zando-se por todas as informações contidas 
no projeto e pelo cumprimento do respecti-
vo plano de trabalho, caso venha a ser con-
tratado, após apresentar a documentação 
exigida no item 8, do Edital (anexo II); 

4.2.5 Declaração do proponente – sob as 
penas da lei – de que não é servidor públi-
co municipal da Cidade de Cruz Machado 
– Pr. (anexo III); 

4.2.6 Serão disponibilizadas fotocópias das 
Declarações e da Ficha de Inscrição cons-
tantes nos Anexos I a III, a fim de que as 
mesmas sejam preenchidas pessoalmente 
pelos interessados, quando da entrega dos 
projetos. 

5. DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVA-
LIAÇÃO 

5.1 À Comissão Especial de Avaliação ca-
berá a análise e a seleção dos projetos, por 
meio de participação nas reuniões promo-
vidas para estes fins. 

5.2 Os integrantes da Comissão Especial 
de Avaliação serão nomeados pelo Exmo. 
Prefeito Municipal. 

5.3 Nenhum membro da Comissão Espe-
cial de Avaliação poderá participar de for-
ma alguma de projeto concorrente ou ter 
quaisquer vínculos profissionais ou empre-
sariais com as propostas apresentadas, ou 
de parentesco com os proponentes. 

5.4 A Comissão de Seleção é soberana 
quanto ao mérito das decisões. 

6. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS 

6.1 A Comissão de Seleção avaliará e clas-
sificará os projetos inscritos, em ordem 
decrescente e por área, considerando as 
exigências especificadas neste Edital de 
acordo com as seguintes fases: 

I-) na primeira fase, de caráter eliminató-
rio, serão levados em consideração os se-
guintes critérios: 

a) a efetiva adequação da oficina proposta a 
uma das áreas descritas neste Edital. 

b) a adequação do plano de trabalho da ofi-
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cina à estruturação proposta neste Edital;
 
c) a comprovação de conhecimento e expe-
riência, por parte do proponente, na área da 
oficina a ser desenvolvida; 

d) a viabilidade da implementação do pro-
jeto. 

II-) na segunda etapa será de Entrevista 
individual considerando os seus conheci-
mentos na área da Assistência Social. 

6.2 Após a seleção e credenciamento dos 
projetos, a Comissão de Seleção encami-
nhará o resultado para homologação e pu-
blicação, no site Oficial do Município de 
Cruz Machado, da lista de todos os creden-
ciados. 

7. DA ORDEM DE CONTRATAÇÃO

7.1 Havendo mais de um profissional cre-
denciado na mesma oficina, a ordem de 
contratação será determinada por maior 
comprovação de experiência na execução 
da atividade proposta.

7.2 Os credenciados serão contratados à 
medida das necessidades apresentadas pela 
Secretaria Municipal de Assistência Social, 
sendo acionados na ordem estabelecida.

7.2.1 O credenciado que declinar do convi-
te para atuar em algum Evento/Projeto ou 
Programa perderá a vez, sendo chamado 
novamente somente após a chamada de to-
dos os demais credenciados ainda restantes 
na lista, pela ordem.

8. DOS RECURSOS 

8.1 Do resultado da primeira e da segunda 
fase caberá recurso, no prazo de 03 (três) 
dias úteis da publicação, dirigido ao Presi-
dente da Comissão, que deverá ser devida-
mente protocolado no endereço constante 
no preâmbulo deste Edital; 

8.2 Não serão aceitos recursos enviados 
pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, 
ou qualquer outro meio de comunicação. 

9. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATA-
ÇÃO 

9.1 Os credenciados integrarão um banco 
de dados específico que terá prazo de vali-
dade de 12 (doze) meses, podendo tal prazo 
ser prorrogado caso haja interesse da Ad-
ministração Municipal. 

9.2 A Secretaria Municipal de Assistência 
Social, segundo as necessidades do progra-

ma de Oficinas e disponibilidade orçamen-
tária, convocará os selecionados para con-
tratação sempre respeitando os critérios de 
credenciamento em cada área e as formas 
de contratação aqui definidas. 

9.3 As contratações serão realizadas nos 
termos do artigo 25, da Lei Federal nº 
8666/93 e demais normas estabelecidas por 
esse diploma, nos termos da minuta contra-
to que integra o Anexo IV deste Edital.
 
9.4 Os selecionados serão convocados atra-
vés de publicação no site Oficial do Mu-
nicípio de Cruz Machado e terão o prazo 
de até 10 dias úteis após a publicação para 
apresentarem os documentos relacionados 
a seguir: 

9.4.1 Cópia da cédula de identidade; 
9.4.2 Cópia do CPF; 
9.4.3 Cópia do PIS/PASEP/NIT; 
9.4.4 Cópia do comprovante de residência; 
9.4.5 Certidão negativa de Tributos Mobi-
liários Municipais de Cruz Machado - ISS 
(se possuir); 
9.4.6 Número da agência e da conta cor-
rente. 

10. DA REMUNERAÇÃO 

10.1 Os oficineiros selecionados e contra-
tados pela Secretaria receberão como con-
trapartida financeira o pagamento de:   

a) R$ 12,00 (doze reais) pela hora-aula, 
para oficinas com exigência de formação 
em nível superior;

b) R$ 10,00 (dez reais) pela hora-aula, para 
oficinas com atividades contínuas;

10.1.1 Para as oficinas temporárias o valor 
a ser repassado por hora-aula será de acor-
do com a seguinte categorização:

a) R$ 11,00 (onze reais) pela hora-aula 
para os oficineiros que comprovarem ex-
periência em ministração de oficinas acima 
de 2 anos, e/ ou cursos de qualificação na 
área acima de 100 horas;

b) R$ 9,50 (nove reais e cinquenta centa-
vos) pela hora - aula para os demais ofi-
cineiros que não se enquadram no acima 
descrito.

10.2 Do valor total serão realizadas as de-
duções legais, previstas em legislação es-
pecífica.

10.3 Os valores devidos serão apurados 
mensalmente e pagos em até trinta dias da 
comprovação da execução dos serviços, 

mediante confirmação pela unidade res-
ponsável. 

10.4 A hora aula é de sessenta minutos. 

11. DOS DESCREDENCIAMENTOS 

11.1. Será descredenciado o profissional 
que: 

a) Receber avaliações desfavoráveis por 
parte dos alunos e articuladores do projeto 
para o qual estará contratado; 

b) Faltar mais que 02 (duas) vezes, inter-
romper a atividade em andamento, atrasar 
constantemente; 

c) Cobrar qualquer honorário dos alunos 
relativos aos trabalhos executados em vista 
do credenciamento; 

d) Designar outra pessoa para executar o 
serviço contratado, seja no todo ou em par-
te; 

e) Não cumprir integralmente o estabeleci-
do neste Edital e no contrato de prestação 
de serviços; 

f) Apresentar em qualquer fase do processo 
de credenciamento ou na vigência do con-
trato de prestação de serviços, documentos 
que contenham informações inverídicas. 

12. DAS PENALIDADES 

12.1 A inexecução parcial ou total do con-
trato acarretará a aplicação, nos termos do 
disposto na Lei Federal n° 8.666/93, das 
seguintes penalidades: 

I - Advertência; 

II - pela inexecução parcial: multa de 20% 
do valor da parcela não executada do con-
trato; 

III - pela inexecução total: multa de 30% 
do valor total do contrato; 

IV - Para cada falta injustificada: multa de 
5% sobre o valor mensal, além do desconto 
da hora aula não trabalhada. O limite é de 
02 faltas injustificadas durante todo o pe-
ríodo da contratação sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e inci-
dência na multa prevista no item II. 

V - As faltas justificadas, que não sejam 
por motivo de caso fortuito ou força maior 
(doença, morte em família, etc.), serão 
limitadas a 02 durante todo o período da 
contratação, sob pena de rescisão contratu-
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al por inexecução parcial e incidência na 
multa prevista no item II. 

12.2 As penalidades previstas neste item 
serão aplicadas sem prejuízo das demais 
sanções previstas na Lei 8.666/1.993, sen-
do que são independentes e a aplicação de 
uma não exclui as outras. 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Os casos omissos relativos ao pre-
sente edital serão resolvidos pelo Gestor de 
Assistência Social do Município de Cruz 
Machado.

14. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS 

14.1. Os recursos relativos às contratações 
que poderão advir deste credenciamento 
serão por conta das dotações orçamentárias 
n°’s. 
05 Secretaria Municipal de Assistência So-
cial
05.01.0 Fundo Municipal de Assistência 
Social 
Elemento – 3.3.90.36.00.00.00.00 
Recursos: 
Serviço de PSB a Ações Executadas Equi-
pe Volante
Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos - SCFV

Observado o princípio da anualidade e se-
rão objeto de reserva em cada processo de 
contratação. 

Cruz Machado, 05 de janeiro de 2016. 

Juliana Sembay
Secretária Municipal de Assistência Social

---------------------------------------------------

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

Cruz Machado, ____ de 
____________________ de 2016. 

À Comissão Especial de Avaliação 

Edital n° 1/2016 DE CHAMAMENTO 
PARA CREDENCIAMENTO DE OFICI-

NEIROS
Projeto: 
__________________________________
______________________________

Proponente: 
__________________________________
_________________________________

Telefone: __________________________
E-mail: ___________________________

Faixa etária do público alvo: 
( ) Crianças ( ) Jovens ( ) Adultos ( ) Idosos 
( ) Geral 

Eu, ____________________________
_______________________ (nome do 
proponente do projeto), inscrito no CPF 
nº _________________________, RG 
nº_________________, domiciliado a 
________________________ (endereço 
completo), venho requerer a inscrição do 
Projeto denominado _________________
__________________________________
____, de acordo com a exigência do Edi-
tal publicado no site Oficial do Município 
de Cruz Machado no dia 05 de janeiro de 
2016.

Envio anexo o projeto e a documentação 
exigida neste Edital, cujos termos declaro 
estar ciente e de acordo. 

Atenciosamente, 

__________________________ 
(Nome e assinatura do proponente)

ANEXO II
DECLARAÇÃO

Eu, _______________________
__________________________
_ (proponente do Projeto), porta-
dor da Cédula de Identidade RG 

nº___________________________ e ins-
crito no CPF nº _____________________ 

declaro, sob as penas da lei, que: 

a) estou ciente de que o meu credencia-
mento e possível seleção não gera direito 
subjetivo a minha efetiva contratação, bem 
como que conheço e aceito incondicional-
mente as regras do presente edital, respon-
sabilizando-se por todas as informações 
contidas no projeto e pelo cumprimento do 
respectivo plano de trabalho, caso venha a 
ser contratado, após apresentar a documen-
tação exigida no Edital;

b) conheço e aceito, incondicionalmente as 
regras do presente edital, bem como res-
ponsabilizo-me por todas as informações 
contidas no projeto e pelo cumprimento do 
respectivo plano de trabalho, caso venha a 
ser contratado, após apresentar a documen-
tação exigida no item 8, do Edital. 

c) estou ciente de que, caso venha ser con-
tratado para integrar o presente Credencia-
mento, os pagamentos sofrerão os descon-
tos previstos em lei.

d) estou ciente de que o meu credencia-
mento e contratação para prestar os servi-
ços constantes no Edital não geram qual-
quer tipo de vínculo empregatício com o 
Município de Cruz Machado.

e) que as cópias dos documentos apresen-
tados são fiéis aos documentos originais, 
bem como que as informações e documen-
tos apresentados neste credenciamento são 
de minha inteira responsabilidade, sendo a 
expressão da verdade.

Cruz Machado, ______ 
de________________de 2016. 

__________________________________
(assinatura do proponente)

ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu, _______________________
___________________________
___(nome do proponente), porta-

dor da Cédula de Identidade RG nº 
___________________________ e ins-

crito no CPF nº _____________________ 
DECLARO, sob as penas da lei, que não 
sou servidor público Municipal de Cruz 
Machado e não possuo qualquer impedi-

mento legal em contratar com o Município 
de Cruz Machado. 

Cruz Machado, _____ de 
___________________________ de 

2016.

______________________
(nome e assinatura do proponente)

ANEXO IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SER-

VIÇOS PARA OFICINEIROS

• Edital de Chamamento n° 1/2016 
• Contrato n°______ / 2016
O MUNICÍPIO DE CRUZ MACHA-
DO, pessoa jurídica de direito publico 
interno, devidamente inscrito no CNPJ 
76.339.688/0001-09, com sede administra-
tiva na Avenida Vitória, nº 129, Centro, Mu-
nicípio de Cruz Machado, Estado do Para-
ná, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal, Sr. Antonio Luiz Szaykowski, 
inscrito no CPF nº 714.986.999-87, dora-
vante denominado CONTRATANTE e, 
de outro lado, o Sr(a). ______________
________________________________
, portador da cédula de identidade RG nº 
________________, inscrito no CPF sob 
o nº __________________, residente e 
domiciliado _______________________
_______________________________, de 
ora em diante denominado simplesmen-
te CONTRATADO, celebram o presente 
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Contrato, nos termos do Chamamento para 
Credenciamento de Oficineiros Edital n° 
01/2014, bem como do artigo 25 c/c artigo 
13, inciso VI, da Lei n.º 8.666/1.993, con-
forme as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O objeto do presente contrato é a prestação 
de serviços de natureza intelectual como 
Oficineiro de_______________________
__________________. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E 
DO PAGAMENTO 
O CONTRATADO se obriga a executar os 
serviços, objeto deste contrato, pelo pre-
ço certo e ajustado de R$ ____________ 
(______________________) por hora-au-
la, totalizando o valor de R$ ____________ 
(__________________________), que se-
rão pagos mensalmente em até 30 (trinta) 
dias da comprovação da execução dos ser-
viços, mediante confirmação pela unidade 
responsável. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O paga-
mento será realizado mediante depósito 
na conta corrente nº ___________, da 
agência nº ______________, do Ban-
co____________, de titularidade do CON-
TRATADO.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Do valor a 
ser pago serão realizadas as deduções le-
gais, tais como ISSQN, IR, INSS, se for o 
caso, não sendo devido nenhum outro va-
lor, a qualquer título. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E 
DAS ESPECIFICAÇÕES 
Os serviços deverão ser realizados nos lo-
cais designados pela Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os dias e horá-
rios da realização das Oficinas deverão se-
guir o seguinte plano: 
DATA HORA INÍCIO HORA FIM 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGA-
ÇÕES DO CONTRATADO 

a) Executar os serviços especificados em 
Plano de Trabalho, de acordo com as deter-
minações do CONTRATANTE; 

b) Todos os encargos trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais resultantes 
da execução do serviço serão de exclusiva 
responsabilidade do CONTRATADO; 

c) O CONTRATADO fica obrigado a acei-
tar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões de até 25% (vin-

te e cinco por cento) do valor inicial atuali-
zado do contrato. 

d) O CONTRATADO terá o prazo de 24 
(vinte e quatro) horas após o recebimento 
da Ordem de Serviços para iniciar a presta-
ção dos serviços; 

e) O CONTRATADO assumirá integral 
responsabilidade pela boa execução dos 
serviços contratados; 

f) Não será permitida a cessão ou a subcon-
tratação no todo ou em parte do objeto do 
presente Contrato; 

g) Obedecer rigorosamente à programação 
de execução dos serviços nos prazos esti-
pulados; 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGA-
ÇÕES DA CONTRATANTE 

a) Efetuar o pagamento ao CONTRATA-
DO no valor, forma e prazos ajustados.
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
A vigência deste contrato será a partir da 
data de sua assinatura até o dia ____ de 
_____________________ de 20____, po-
dendo ser prorrogado, através de Termos 
Aditivos, caso haja interesse das partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALI-
DADES 

A inexecução parcial ou total do contrato 
acarretará a aplicação, nos termos do dis-
posto na Lei Federal n° 8.666/93, das se-
guintes penalidades: 

a) Advertência; 

b) pela inexecução parcial: multa de 20% 
do valor da parcela não executada do con-
trato; 

c) pela inexecução total: multa de 30% do 
valor total do contrato; 

d) Para cada falta injustificada: multa de 
5% sobre o valor mensal, além do desconto 
da hora aula não trabalhada. O limite é de 
02 faltas injustificadas durante todo o pe-
ríodo da contratação sob pena de rescisão 
contratual por inexecução parcial e inci-
dência na multa prevista na alínea ‘b’; 

e) As faltas justificadas, que não sejam por 
motivo de caso fortuito ou força maior (do-
ença, morte em família, etc.), serão limita-
das a 02 durante todo o período da contra-
tação, sob pena de rescisão contratual por 
inexecução parcial e incidência na multa 

prevista na alínea ‘b’; 

PARÁGRAFO ÚNICO - As penalidades 
previstas neste item serão aplicadas sem 
prejuízo das demais sanções previstas na 
lei 8.666/1.993, sendo que são indepen-
dentes e a aplicação de uma não exclui as 
outras. 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do 
presente contrato correrão por conta da do-
tação orçamentária n°s. 
CLÁUSULA NONA - DA FISCALIZA-
ÇÃO 

Fica responsável pela fiscalização, ob-
jeto deste Contrato, o servidor Sr. 
XXXXXXXXX. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
A CONTRATANTE poderá rescindir o 
presente contrato na ocorrência de quais-
quer hipóteses previstas nos Artigos 77, 78 
e 79 e seus incisos, e, neste caso, aplicar 
também, as sanções previstas na Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações. 

PARÁGRAFO ÚNICO – A rescisão do 
contrato também poderá ocorrer se o CON-
TRATADO: 

a) Receber avaliações desfavoráveis por 
parte dos alunos e articuladores do projeto 
para o qual está contratado; 

b) Faltar mais que 02 (duas) vezes, inter-
romper a atividade em andamento, atrasar 
constantemente; 

c) Cobrar qualquer honorário dos alunos 
relativos aos trabalhos executados em vista 
do credenciamento; 

d) Designar outra pessoa para executar o 
serviço contratado, seja no todo ou em par-
te; 

e) Não cumprir integralmente o estabele-
cido no Edital de Chamamento de Creden-
ciamento de Oficineiros e neste contrato de 
prestação de serviços; 

f) Apresentar documentos que contenham 
informações inverídicas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS 
EVENTUAIS DANOS

O CONTRATADO responderá pelos danos 
causados a terceiros que resultem de sua 
imperícia ou negligencia, de acordo com 
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os princípios gerais de responsabilidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO 
FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorren-
tes do presente contrato, que não possam 
ser resolvidos pela mediação administrati-
va, as partes elegem o foro da Comarca de 
União da Vitória/PR. 

E por assim justas e de acordo, firmam o 
presente instrumento, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença das teste-
munhas abaixo nomeadas e indicadas, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos em 
juízo e fora dele. 

Cruz Machado, _____ de 
____________________ de 20____. 
MUNICIPIO DE CRUZ MACHADO 
______________________________ 
 CONTRATANTE CONTRATADO 
Testemunhas: 

ANEXO V - MODELO ORIENTATIVO 
PARA PROJETOS

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO 
PROJETO

Título do Projeto: 

Nome do Coordenador do Projeto:
 
Fone: 

1. JUSTIFICATIVA 

Como fazer: A apresentação ou descrição 
é uma síntese do seu projeto Comece com 
um histórico do objeto, descreva como sur-
giu a idéia de realizá-lo, qual a sua impor-
tância e seus principais objetivos, o núme-
ro de pessoas envolvidas, a qual público ele 
se destina e, finalmente, em que período e 
local ocorrerá. 

Muita atenção: A apresentação deve ser re-
visada, após finalizados os outros itens do 
projeto ou então deverá ser o último item a 
ser escrito. (no máximo 30 linhas) 

2. OBJETIVO 
Neste item deve responder para que vai ser 
desenvolvido e porque o projeto é impor-
tante, para os usuários, para a prefeitura 
,(em até 20 linhas). 

3. PÚBLICO ALVO 
Para quem se destina o seu projeto qual o 
nº de pessoas a serem atendidas. 

4. DESCRIÇÃO DA AÇÃO

Descrever com clareza e concisão (cerca de 
20 linhas) as etapas as etapas necessárias e 
quais e como serão desenvolvidas as ativi-
dades para atingir os objetivos propostos, 
inicio, duração da Oficina. 

5. IMPACTO 
Este item se refere as quais são os resulta-
dos esperados. 

6. RECURSOS MATERIAIS 
Na descrição dos recursos deve constar 
todo e qualquer material necessário para 
execução do projeto somente materiais que 
irão utilizar para a oficina se necessário 
acrescentar mais linhas. 

AÇÃO Nº. 02 - AQUISIÇÃO DE MATE-
RIAL DE CONSUMO. 
Especificação Unidade Quantidade 

7. RECURSOS FISICOS 
Espaços adequados para desenvolver a ofi-
cina: 

8. RECURSOS HUMANOS 

9. AVALIAÇÃO 
Como será a forma de avaliação do projeto 
se atendeu os objetivos propostos e resulta-
dos esperados 

Cruz Machado, XX de XXXXXX de 2014. 
Nome e assinatura do responsável pela ela-
boração 

NOTA: 
1. Se inscreveu-se para mais de uma atua-
ção, fazer os projetos separados: ex: oficina 
de Crochê; oficina de tricô.

2. Após concluir a digitação do projeto, 
apagar todas as instruções de preenchimen-
to em caso de dúvidas, quanto a elaboração 
de projeto.


