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com prova de registro na Junta Comercial ou repartição corres-
pondente;

II) Sociedade Mercantil: ato constitutivo, Estatuto ou Contrato So-
cial em vigor devidamente registrados no órgão competente;

III) Sociedade por Ações: ato constitutivo, Estatuto ou Contrato 
Social em vigor, devidamente registrado no órgão competente, 
acompanhados da ata regularmente arquivada da assembleia de 
eleição da última Diretoria;

IV) Sociedade Civil: inscrição do ato constitutivo no órgão compe-
tente, acompanhada de ata de posse da Diretoria em exercício;

V) Empresas ou Sociedades estrangeiras regularmente instala-
das no país: Decreto de autorização expedido pelo órgão compe-
tente, quando a atividade assim exigir.

b) Comprobatórios da regularidade fiscal: 

I) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa da Fa-
zenda Federal, Fazenda Municipal, Fazenda Estadual e Justiça 
Trabalhista, nos termos do art. 642-A da CLT.
c) Documentação relativa à regularidade social:

- Certidão de regularidade de situação perante o Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço

- FGTS, expedida pela CEF, conforme DL 2291 de 21.11.86; - 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Fe-
derais e à Dívida Ativa da União.

8.3. Na hipótese de inabilitação desta fase documental poderá a 
comissão convocar o segundo colocado.

8.4. Uma vez homologado o resultado do procedimento seletivo, 
observadas as condições fixadas no projeto respectivo, a empre-
sa vencedora será notificada por escrito para, no prazo máximo 
de até 02 (dois) dias consecutivos, comparecer no local indicado 
pela comissão, para assinatura do contrato.

8.5. Caso a empresa a que foi adjudicado o objeto do procedi-
mento seletivo venha a se recusar em assinar o contrato dentro 
do prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de convocação, ca-
racterizará a perda do direito à contratação, podendo a comissão 
convocar o segundo colocado.

9 – DA CONTRAPRESTAÇÃO 

9.1. A vencedora do procedimento seletivo não receberá paga-
mento em dinheiro pela execução do objeto contratado.

9.2. Em contraprestação pelo fornecimento do patrocínio, a em-
presa vencedora do procedimento seletivo receberá autorização 
para veiculação de publicidade em espaço específico, obedecen-
do ao disposto no item 7.4.

10 – DO PRAZO

10. O presente procedimento e seus desdobramentos se iniciarão 
na data de publicação do aviso de Chamamento Público, encer-
rando-se no dia 20 de agosto de 2019.

Maringá, 30 de maio de 2019. 

Agnaldo Rodrigues Vieira
Diretor de Comunicação  

SECRETARIA DE INOVAÇÃO 
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

O Prefeito do Município de Maringá, senhor, ULISSES DE JESUS 
MAIA KOTSIFAS, no uso de suas atribuições legais e nos ter-
mos do item 7.3 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
APRESENTAÇÕES DE SOLUÇÕES INOVADORAS - Maringá – 
Pitch, publicado no dia 05 de novembro de 2018 no Órgão Oficial 
do Município, através da Secretaria de Gestão, nos termos da Lei 
nº 10.407/2017, TORNA PÚBLICO a relação das equipes aprova-
das para terem suas soluções testadas no âmbito da Administra-
ção Pública, a saber:

Secretaria Municipal de Inovação e Desenvolvimento Econômico 
– Agência do Trabalhador 

DESAFIO 1: Aumentar a assertividade da contratação dos traba-
lhadores por parte das empresas e aumentar a contratação de 
trabalhadores pelas empresas atendidas pela agência.

DESAFIO 2: Diminuir as filas de atendimento na agência, dimi-
nuindo a espera no atendimento e melhorando a qualidade de 
vida do trabalhador.

EQUIPES APROVADAS: FASTPASS APLICATIVO LTDA e MY 
SKILLS

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem-estar animal

DESAFIO: Desenvolver ações inovadoras de promover de forma 
eficiente a organização da castração dos animais não tutelados, 
tutelados por pessoas em situação de vulnerabilidade social ou 
Organizações Não Governamentais criadas para esse fim.

EQUIPE APROVADA: PETIS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
LTDA

Maringá, 24 de junho de 2019.
      
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIFAS
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE CULTURA

NOTA INFORMATIVA

O Secretário Municipal de Cultura da Prefeitura do Município de 
Maringá informa a intenção de contratação por inexigibilidade de 
licitação com a empresa CÂMARA DE COMÉRCIO EL SALVA-
DOR BRASIL, CNPJ 03.852.067/0001- 42, para realização da 
“Exposição Rota Maya”, pelo período de 30 dias, de 01 à 30 de 
setembro de 2019, conforme detalhamento abaixo:

Memorial descritivo:

A Rota Maya tem como objetivo divulgar a cultura e civilização 
Maya através de exposição de mais de 140 peças, sendo 42 su-
postamente originais e 98 réplicas, entre máscaras, frascos de 
perfumaria, pratos comemorativos, jarros, estatuetas, urnas fu-
nerárias, fazendo com que as pessoas tenham a oportunidade 
de conhecer um pouco mais dos hábitos de uma civilização que 
encanta e fascina pela sua inteligência e modernidade.

O projeto cultural ROTA MAYA permite acesso ao inestimável 
acervo cultural à população brasileira, oferecendo-lhes a opor-
tunidade única de conhecer elementos culturais de cinco países, 


