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AVISO DE SUSPENSÃO 

 

O MUNICÍPIO DE MARINGÁ informa aos interessados em participar do EDITAL Nº 001/2021 -

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC - PROCESSO Nº. 

68681/2021, cujo objeto é a apresentação de propostas por Entidades Fechadas de Previdência 

Complementar interessadas em administrar plano de benefícios previdenciários dos servidores 

titulares de cargos de provimento efetivo da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo e 

do Poder Legislativo do Município de Maringá, Estado do Paraná, que o mesmo está SUSPENSO 

por prazo indeterminado, para adequação dos termos do Edital. 

 

 
          Maringá, 29 de outubro de 2021. 

  
 
 
 
 
 

          Cinthia Soares Amboni 
                                                           Presidente da Comissão de Seleção 
                                                                     Decreto nº 1745/2021 
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a serem contratados para execução do projeto (os orçamentos 
deverão conter a identificação completa do fornecedor);

k) Rais – Relação de Empregados;

l) Requerimento de Homologação da Certidão de Crédito;

VII – DAS OBRIGAÇÕES:

a) Fica autorizado a entrada de servidores da SIACOM (Secretaria 
de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação) ou 
indicada por ela, a qualquer hora e momento, a fim de fiscalizar a 
execução do projeto.

b) A empresa deverá fixar em local visível e de fácil acesso a se-
guinte informação: “ESTA EMPRESA FAZ PARTE DO PROGRAMA 
ISS TECNOLÓGICO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE MARINGÁ”.

c) Deverá fixar em cada equipamento adquirido com recurso do 
PROGRAMA etiqueta com o seguinte dizer “este produto foi ad-
quirido com recurso do programa ISS tecnológico”.

VIII – Na Prestação de contas deverão apresentar os seguintes 
documentos, obrigatoriamente:

a) Comprovantes dos indicadores de resultados no RELATÓRIO 
DE ENCERRAMENTO, bem como seu faturamento e qual foi a 
geração de emprego.
a1) Caso os indicadores apresentados na análise da proposta não 
tenham sido alcançados, deverá ser enviado uma justificativa, a 
qual será analisada pela CAJ.

b) Em caso de consultoria, deverá conter relatório do consultor 
acerca do serviço realizado.

c) Em caso de treinamento, deverá conter os seguintes documen-
tos: c1) Local, Data e hora do treinamento realizado.
c2) Folha de presença dos participantes. c3) Plano de treinamento.

d) Notas fiscais dos produtos e ou serviços realizados.

IX) Ficará a CAJ – COMISSÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO, 
responsável pela emissão de parecer aprovando ou não a presta-
ção de contas apresentada.

a) Será aplicada às empresas que tiverem a prestação de conta 
desaprovada o Artigo 15, Item II da Lei nº 975/2013.

X – A análise da documentação apresentada será divulgado pos-
teriormente.

XI – O resultado da prestação de contas apresentada será divul-
gado em até 60 dias após seu encerramento.

XII – Maiores informações poderão ser fornecidas pela SECRE-
TARIA DE INOVAÇÃO, ACELERAÇÃO ECONÔMICA, TURISMO 
E COMUNICAÇÃO, na Avenida XV de Novembro, 701 – 3º. Andar 
– pelo e-mail: siacom_inovacao@maringa.pr.gov.br.

Marcos Antonio Cordiolli
Secretaria de Inovação, Aceleração Econômica, Turismo e Co-
municação 

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Errata ao Termo Aditivo, firmado em 05 de outubro de 2021 entre 
o MUNICÍPIO DE MARINGÁ, e a empresa CONSTRUAST EN-
GENHARIA LTDA.

Onde se lê:

1º TERMO ADITIVO.

Leia-se:

2º TERMO ADITIVO.

E, por estarem as partes justas, contratadas e de pleno acordo 
com o seu conteúdo, assinam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, com as testemunhas infrafirmadas.

Maringá, 22 de outubro de 2021.

P/CONTRATANTE:-

ÉRICA MAGALHÃES
Secretária Municipal de Obras Públicas

P/CONTRATADA:-

RODRIGO FAVORETO THOMAZIN
Representante Legal

Testemunhas:-

CPF:
CPF:

MARINGÁ PREVIDÊNCIA

EDITAL Nº 001/2021 – PREFEITURA DE MARINGÁ/PR
AVISO DE SUSPENSÃO

O MUNICÍPIO DE MARINGÁ informa aos interessados em partici-
par do EDITAL Nº 001/2021 -PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA 
PARA CONTRATAÇÃO DE EFPC - PROCESSO Nº. 68681/2021, 
cujo objeto é a apresentação de propostas por Entidades Fechadas 
de Previdência Complementar interessadas em administrar plano 
de benefícios previdenciários dos servidores titulares de cargos 
de provimento efetivo da Administração Direta e Indireta do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo do Município de Maringá, Estado 
do Paraná, que o mesmo está SUSPENSO por prazo indetermi-
nado, para adequação dos termos do Edital.

Maringá, 29 de outubro de 2021.
 
Cinthia Soares Amboni
Presidente da Comissão de Seleção
Decreto nº 1745/2021


