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PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE
LICITAÇÃO Nº. 243/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº. 150/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IPIRANGA E
RONALDO SILVA BRITO ME, TENDO COM OBJETO SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO
DE PEÇAS, DESTINADAS À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LEVES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE IPIRANGA/PR.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IPIRANGA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO :
Constitui objeto deste termo, Seleção e contratação de empresa para fornecimento de peças, destinadas à manutenção dos
veículos leves da frota do Município de Ipiranga/Pr., de acordo com o Termo de Referência constante no Anexo I: Lote nº 01 do
Edital de Pregão Presencial nº. 150/ 2018.

Considerando a Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993, alterada pela lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011 que
dispõe sobre a organização da Assistência Social;

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Fundamenta-se o presente termo na proposta apresentada pelo CONTRATADO e no Edital de Pregão Presencial acima citado e
devidamente homologado.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
De acordo com o Artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8666/93, fica acrescido ao valor inicial do contrato R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), para a execução do objeto contratado pela CONTRATADA à CONTRATANTE, na forma das especificações
seguintes:

Item
1

Descrição

Unid

Aquisição de peças veículos
leves (automóveis e utilitários) GBL

Qtde
1

Valor Global

Percentual de
desconto proposto
para o lote
(peças genuínas)

7.500,00

21%

Percentual de desconto
proposto para o lote
(peças paralelas)

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições contratuais celebradas entre as partes, na data de 04/10/2018, não
atingidas pelo presente instrumento.
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Ipiranga, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato,
renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas
abaixo.

CONTRATANTE:
LUIZ CARLOS BLUM
Prefeito Municipal
CONTRATADA:
RONALDO SILVA BRITO ME
Ronaldo Silva Brito

Considerando a Resolução 109/2009 reordenado pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais do
Conselho Nacional de Assistência Social
Considerando a Lei nº 2535 de 17 de abril de 2018 que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social do
Município de Ipiranga e dá outras providência
Considerando a Resolução nº 14, de 15 de maio de 2014 que define Parâmetros para inscrição de entidades no
conselho Municipal de Assistência Social
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÈNCIA SOCIAL DE IPIRANGA no uso de suas atribuições e de
acordo com a plenária nº 179/ 2018, de 10 de dezembro de 2018.
RESOLVE:

71%

CLÁUSULA QUARTA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas com a execução do presente termo será efetuada na seguinte dotação:
02.001.04.122.0002.2.004.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.001.15.451.0009.2.019.3.3.90.30.00.00. - 510 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.30.00.00. - 504 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.30.00.00. - 511 - MATERIAL DE CONSUMO
07.001.26.782.0010.2.023.3.3.90.30.00.00. - 512 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0011.2.025.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0011.2.026.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0011.2.026.3.3.90.30.00.00. - 3495 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.301.0011.2.026.3.3.90.30.00.00. - 495 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.302.0012.2.032.3.3.90.30.00.00. - 303 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.304.0014.2.038.3.3.90.30.00.00. - 494 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.304.0014.2.038.3.3.90.30.00.00. - 510 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.304.0014.2.040.3.3.90.30.00.00. - 3497 - MATERIAL DE CONSUMO
08.001.10.304.0014.2.040.3.3.90.30.00.00. - 497 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.08.122.0016.2.043.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.08.243.0017.5.051.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
09.001.08.244.0016.2.046.3.3.90.30.00.00. - 934 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.12.122.0019.2.053.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.001.12.361.0019.2.057.3.3.90.30.00.00. - 104 - MATERIAL DE CONSUMO
11.001.27.812.0021.2.063.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO
12.001.20.606.0022.2.066.3.3.90.30.00.00. - 1000 - MATERIAL DE CONSUMO

Ipiranga - PR, 14 de dezembro de 2018.

RESOLUÇÃO nº 09 /2018

Art. 1º Estabelecer os parâmetros para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social,
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS) de Ipiranga;
Art. 2º As entidades ou organizações de Assistência Social podem ser, isolada ou cumulativamente:
I - de atendimento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços, executam
programas ou projetos e concedem benefícios de proteção social básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos
em situações de vulnerabilidades ou risco social e pessoal, nos termos das normas vigentes.
II - de assessoramento: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam serviços e
executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos movimentos sociais e das
organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao público da política de assistência social,
nos termos das normas vigentes.
III - de defesa e garantia de direitos: aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação dos direitos
socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais e
articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos
das normas vigentes.
Art. 3º As entidades ou organizações de Assistência Social, no ato da inscrição, demonstrarão:
I - ser pessoa jurídica de direito privado, devidamente constituída;
II - aplicar suas rendas, seus recursos e eventual resultado integralmente no território nacional e na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - elaborar plano de ação anual, contendo:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviço, programa, projetos e benefícios socioassistenciais, informando
respectivamente:
1) público alvo;
2) capacidade de atendimento;
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3) recursos financeiros a serem utilizados;
4) recursos humanos envolvidos;
5) abrangência territorial;
6) demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social fomentará, incentivará e
qualificará a participação dos usuários e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do seu plano:
elaboração, execução, monitoramento e avaliação.
IV - ter expresso em seu relatório de atividades, com assinatura de profissional de serviço social:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada serviço, programa, projetos e benefícios socioassistenciais executado, informando
respectivamente:
1) público alvo;
2) capacidade de atendimento;

II - assegurar que os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais sejam ofertados na
perspectiva da autonomia e garantia de direitos dos usuários;
III - garantir a gratuidade e a universalidade em todos os serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais;
IV – garantir a existência de processos participativos dos usuários na busca do cumprimento da efetividade
na execução de seus serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais.
§ 1º O prazo de interrupção dos serviços não poderá ultrapassar seis meses sob pena de cancelamento da
inscrição da entidade ou organização de Assistência Social e/ou dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais, observado o disposto no § 2º, deste artigo.
§ 2º Cabe ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) acompanhar, discutir e encaminhar as
alternativas para a retomada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais interrompidos ou
encerrados.
Art. 7º Em caso de interrupção ou encerramento de serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais, a entidade ou organização de Assistência Social deverá comunicar ao Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) apresentando a motivação, as alternativas e as perspectivas para atendimento do usuário,
bem como o prazo para a retomada dos serviços.
Art. 8º As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar os seguintes documentos
para obtenção da inscrição:
I - requerimento, conforme anexo I da resolução nº 14 de 15 de maio de 2014;

3) recurso financeiro utilizado;

II - cópia do estatuto social (atos constitutivos) registrado em cartório;

4) recursos humanos envolvidos;

III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;

5) abrangência territorial;
6) demonstração da forma de como a entidade ou organização de Assistência Social fomentou, incentivou e
qualificou a participação dos usuários e/ou estratégias que foram utilizadas em todas as etapas de execução de suas
atividades, monitoramento e avaliação.
§ 1º Para fins de inscrição é vedado ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) fazer a análise das
Demonstrações Contábeis.

IV - plano de ação;
V - cópia do Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
Art. 9º As entidades ou organizações de Assistência Social que atuam em mais de um Município deverão
inscrever os serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social
(CMAS), apresentando os seguintes documentos:

§ 2º Para fins de inscrição é vedado ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) exigir a alteração
estatutária das entidades ou organizações de Assistência Social.

I - requerimento, conforme o modelo anexo II da resolução nº 14 de 15 de maio de 2014;
II - plano de ação;

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) a fiscalização das entidades ou
organizações de Assistência Social.
§1º Entende-se por fiscalização aquela aplicada às entidades ou organizações de Assistência Social e ao
conjunto das ofertas dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos.
§ 2º A entidade ou organização de Assistência Social que atua no atendimento e/ou assessoramento e/ou
defesa e garantia de direitos e que não ofertar serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Município de sua sede, deve proceder à inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) onde
desenvolva o maior número de atividades.

III - comprovante de inscrição no Conselho de sua sede ou onde desenvolva o maior número de atividades;
Art. 10. As entidades ou organizações sem fins lucrativos que não tenham atuação preponderante na área
da Assistência Social, mas que também atuam nessa área, deverão inscrever seus serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais, além de demonstrar que cumprem os critérios do art. 6º, desta Resolução, mediante
apresentação:
I - requerimento, na forma do modelo anexo III;
II - cópia do Estatuto Social (atos constitutivos) registrado em cartório;

§ 3º A entidade ou organização de Assistência Social que atua no atendimento e ou assessoramento e ou
defesa e garantia de direitos, deve inscrever suas ofertas de serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais em todos os Municípios onde realiza sua ação.

III - cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório;

§ 4º Aplica-se o disposto no § 1º aos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais inscritos
no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS).

Art. 11. Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS):

Art. 5º A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social e/ou dos serviços, programas,
projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) é a autorização de
funcionamento no âmbito da Política Nacional de Assistência Social.
Parágrafo Único. A oferta de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos deverá estar em
conformidade com as normativas nacionais.
Art. 6º Os critérios para a inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais são, cumulativamente:
I - executar ações de caráter continuado, permanente e planejado;
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IV - plano de ação;

etapas:

I - receber e analisar a documentação respectiva aos pedidos de inscrição, que se constituem nas seguintes
a) requerimento da inscrição;
b) análise documental;
c) visita técnica, quando necessária, para subsidiar a análise do processo;
d) elaboração do parecer da Comissão;
e) pauta, discussão e deliberação sobre os processos em reunião plenária;
A Diretoria de Comunicação Social do Municípo de Ipiranga, da garantia
de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
http://ipiranga.pr.gov.br
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f) publicação da decisão plenária;
g) emissão do comprovante;
h) notificação à entidade ou organização de Assistência Social por ofício;
i) envio de documentação ao órgão gestor para inserção dos dados no Cadastro Nacional de Entidades de
Assistência Social (CNEAS), conforme art. 19, XI da Lei nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica da
Assistência Social – LOAS.

PÁGINA - 3

Art. 19. As disposições previstas na alínea “i”, do inciso I, do art. 11 e no § 2º, do art. 15, ambos desta
Resolução, somente serão aplicáveis por ocasião da efetiva implantação do Cadastro Nacional de Entidades de
Assistência Social (CNEAS).
Art. 20. Revogam-se as demais disposições em contrário.
Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Ipiranga 14 de dezembro de 2018

II - no caso de indeferimento do requerimento de inscrição, a entidade ou organização de Assistência Social
deverá ser comunicada oficialmente, contendo todas as devidas justificativas de indeferimento.

Elizabeth Aparecida da Rocha Oliveira

III - o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) realizará todas as etapas de análise do processo de
inscrição, para o deferimento ou indeferimento da solicitação de entidades ou organizações de Assistência Social, bem
como de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, o qual deverá ser manifestado por resolução.

Presidente do CMAS

IV- a execução do previsto neste artigo obedecerá à ordem cronológica de requerimentos de inscrição.
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA
CNPJ: 77.778.694/0001-17

Parágrafo único. O prazo para recurso é de 30 (trinta) dias, a contar da data de ciência da entidade.
Art. 12. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) deverá planejar o acompanhamento e a
fiscalização das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais inscritos, com os respectivos critérios.

RESOLUÇÃO MD Nº 24/2018
Súmula: DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO NO SISTEMA CONTÁBIL
DOS REGISTROS NO PATRIMÔNIO (ATIVO IMOBILIZADO) E
VALORES REPRESENTATIVOS DAS AVALIAÇÕES “UNIFICADAS”,
PROSSEGUINDO-SE COM A NECESSÁRIA ABERTURA DE NOVOS
REGISTROS, CONTABILIZANDO SEPARADAMENTE O ATIVO
IMOBILIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IPIRANGA/PR, COM
BASE NAS RECENTES AVALIAÇÕES “INDIVIDUALIZADAS”; E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 13. As entidades ou organizações de Assistência Social deverão apresentar anualmente, até 30 de abril,
ao Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS):
I - plano de ação do corrente ano;
II - relatório de atividades do ano anterior, com assinatura de profissional de serviço social, que evidencie o
cumprimento do Plano de ação, destacando informações sobre o público atendido e os recursos utilizados;
Art. 14. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) deverá promover, pelo menos, uma audiência
pública anual com as entidades ou organizações de Assistência Social inscritas, bem como com as que ofertam
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais, com o objetivo de efetivar a apresentação destas à
comunidade, permitindo a troca de experiências e ressaltando a atuação na rede socioassistencial e o fortalecimento
do SUAS.
Art. 15. A inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, dos serviços, programas, projetos
e benefícios socioassistenciais é por prazo indeterminado.
§ 1º A inscrição poderá ser cancelada a qualquer tempo, em caso de descumprimento dos requisitos,
garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.
§ 2º Em caso de cancelamento da inscrição, o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) deverá
encaminhar, no prazo de cinco dias úteis, cópia do ato cancelatório ao órgão gestor, para as providências, junto ao
Cadastro Nacional d Entidades de Assistência Social (CNEAS) e demais providências.
§ 3º Da decisão que indeferir ou cancelar a inscrição a entidade poderá recorrer.
§ 4º A instância recursal é Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e o prazo para recurso é de 30
(trinta) dias, a contar da data de ciência da entidade.
§ 5º As entidades ou organizações de Assistência Social inscritas deverão comunicar o encerramento de
suas atividades, serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ao Conselho Municipal de Assistência
Social (CMAS), no prazo de 30 dias.
Art. 16. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) deverá padronizar e utilizar, única e
exclusivamente, o termo INSCRIÇÃO para os fins desta resolução. Parágrafo único. O Conselho Municipal de
Assistência Social (CMAS) fornecerá Comprovante de Inscrição conforme anexos IV e V da deliberação nº 14, de 15
de maior de 2014.
Art. 17. O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) estabelecerá numeração única e sequencial
para a emissão da inscrição, independentemente da mudança do ano.
Art. 18. As entidades ou organizações de Assistência Social inscritas anteriormente à publicação desta
Resolução deverão proceder ao reordenamento do conjunto de suas ofertas, se necessário for, de acordo com as
normativas nacionais nos prazos definidos nestas.
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A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Ipiranga, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições
legais, que lhe são conferidas pelo Regimento Interno, submete ao plenário o seguinte:
RESOLUÇÃO:
CONSIDERANDO que as disposições constantes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao
Setor Público (NBC TSP 07 – ATIVO IMOBILIZADO), estabelecem tratamento contábil diferenciado para ativos
imobilizados, bem como suas variações, em seus valores individualizados;
CONSIDERANDO que o ativo imobilizado da Câmara Municipal encontra-se registrado contabilmente de
forma unificada, ou seja, contempla lotes de terrenos e benfeitorias em um mesmo valor, logo, necessitam ser
separados contabilmente, reavaliados individualmente, haja vista que construções/edificações recebem tratamentos
diferenciados em seus valores e depreciação;
CONSIDERANDO que, para fins de adequação às normas legais, recentemente a Câmara Municipal
providenciou, através de procedimento apropriado, a avaliação “individualizada” do ATIVO IMOBILIZADO (imóveis e
edificações/benfeitorias), com relação às duas matrículas (4.944 e 4.872 do CRI local) objeto dos imóveis da Câmara
Municipal, registradas no patrimônio sob as chapas nºs. 474; 159; 324; 323 e 209.
CONSIDERANDO o ofício recebido do Setor Contábil, dando a informar a respeito dos valores
atualizados através das recentes avaliações “individualizadas” do ATIVO IMOBILIZADO e,
solicitação de
autorização para, primeiro, promover a necessária baixa no sistema contábil dos respectivos registros no patrimônio,
bem assim, dos valores representativos das avaliações “unificadas” e, segundo, para em substituição aos registros e
avaliações existentes, promover a abertura de novos registros, contabilizando separadamente o ATIVO IMOBILIZADO,
com base nas recentes avaliações “individualizadas”, e assim, promovendo as demais adequações que se fizerem
necessárias, na espécie.
Art. 01º - Fica autorizado a Câmara Municipal de Ipiranga/Pr, a promover a necessária baixa no Sistema
Contábil dos registros nºs. 474; 159; 324; 323 e 209 do patrimônio, bem assim, dos valores representativos das
avaliações “unificadas”, devendo, em substituição, promover a abertura de novos registros, contabilizando
separadamente o ATIVO IMOBILIZADO, com base nas recentes avaliações “individualizadas”, e assim, promovendo as
demais adequações que se fizerem necessárias, na espécie.
Art. 02º- As adequações ficarão a cargo do Setor Contábil, e serão procedidas seguindo-se as Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 07 – ATIVO IMOBILIZADO), Laudos de Avaliações
mencionados, e demais legislações específicas;
Art. 03º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 14 de dezembro de 2018.
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