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Paraná Projetos     

PORTARIA Nº 007/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 
12.215/98, e do Estatuto da Entidade, bem como em atendimento a Lei nº 
15.524/2007, o Decreto Estadual nº 9978/2014, e a Resolução nº 009/2014 da 
Controladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o colaborador, DARIO MARCELO MARQUES DE 
LARA, portador do documento de identidade RG nº 4.202.969-6 e CPF nº 
746.120.429-72, para DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE 
INTERNO no Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS.    
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 010/2019. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de junho de 2020, e vigorará por 
prazo indeterminado. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 007/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 
12.215/98, e do Estatuto da Entidade, bem como em atendimento a Lei nº 
15.524/2007, o Decreto Estadual nº 9978/2014, e a Resolução nº 009/2014 da 
Controladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o colaborador, DARIO MARCELO MARQUES DE 
LARA, portador do documento de identidade RG nº 4.202.969-6 e CPF nº 
746.120.429-72, para DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE 
INTERNO no Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS.    
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 010/2019. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de junho de 2020, e vigorará por 
prazo indeterminado. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 007/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 
12.215/98, e do Estatuto da Entidade, bem como em atendimento a Lei nº 
15.524/2007, o Decreto Estadual nº 9978/2014, e a Resolução nº 009/2014 da 
Controladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o colaborador, DARIO MARCELO MARQUES DE 
LARA, portador do documento de identidade RG nº 4.202.969-6 e CPF nº 
746.120.429-72, para DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE 
INTERNO no Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS.    
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 010/2019. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de junho de 2020, e vigorará por 
prazo indeterminado. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 007/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 
12.215/98, e do Estatuto da Entidade, bem como em atendimento a Lei nº 
15.524/2007, o Decreto Estadual nº 9978/2014, e a Resolução nº 009/2014 da 
Controladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o colaborador, DARIO MARCELO MARQUES DE 
LARA, portador do documento de identidade RG nº 4.202.969-6 e CPF nº 
746.120.429-72, para DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE 
INTERNO no Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS.    
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 010/2019. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de junho de 2020, e vigorará por 
prazo indeterminado. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 007/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 
12.215/98, e do Estatuto da Entidade, bem como em atendimento a Lei nº 
15.524/2007, o Decreto Estadual nº 9978/2014, e a Resolução nº 009/2014 da 
Controladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o colaborador, DARIO MARCELO MARQUES DE 
LARA, portador do documento de identidade RG nº 4.202.969-6 e CPF nº 
746.120.429-72, para DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE 
INTERNO no Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS.    
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 010/2019. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de junho de 2020, e vigorará por 
prazo indeterminado. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 007/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 
12.215/98, e do Estatuto da Entidade, bem como em atendimento a Lei nº 
15.524/2007, o Decreto Estadual nº 9978/2014, e a Resolução nº 009/2014 da 
Controladoria Geral do Estado. 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar o colaborador, DARIO MARCELO MARQUES DE 
LARA, portador do documento de identidade RG nº 4.202.969-6 e CPF nº 
746.120.429-72, para DESEMPENHAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE 
INTERNO no Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS.    
Art. 2º - Fica revogada a Portaria nº 010/2019. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor no dia 01 de junho de 2020, e vigorará por 
prazo indeterminado. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

50051/2020

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

PORTARIA Nº 008/2020, DE 01 DE JUNHO DE 2020. 
O Superintendente do Serviço Social Autônomo PARANÁ PROJETOS, no 
uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas através da Lei n° 12.215/98 
(alterações dadas pela Lei nº 20.088/2019), e do Estatuto da Entidade, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Designar, a partir de 01 de junho de 2020, DANIELE CRISTINA DA 
COSTA, MARTA YOSHIE TAKAHASHI, e SOLMI MARCELINO para 
constituírem a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - podendo 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos ao 
cadastramento de licitantes e às licitações que serão realizadas pela Entidade -, 
sob a presidência da primeira, até ulterior deliberação, fiando designada desde 
logo, na eventual ausência da Presidente, a terceira, como substituta.  
Art. 2º - O mandato dos membros da presente Comissão será de 01 (um) ano, 
sendo vedada a recondução da totalidade de seus membros, conforme determina 
o artigo 51, § 4º da Lei nº 8.666/1993, bem como o artigo 30, § 5º da Lei 
Estadual 15.608/2007. 
Art. 3º- Considerando a alteração de um dos membros da referida Comissão, 
não há violação do previsto nos artigos sura citados. 
Art. 4º- Fica revogada a Portaria nº 008/2019. 

Cumpra-se, anota-se e publica-se. 
Curitiba, 01 de junho de 2020. 

Mauricio Scandelari Milczewski 
Superintendente  

 

50075/2020 

 

 
PORTARIA n.º 01/2020/SEPL 

A Diretora-Geral da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos 
Estruturantes (SEPL), no uso das atribuições que lhe confere o art. 6°, 
parágrafo único, da Lei Estadual n.º 19.848, de 03 de maio de 2019, bem 
como o disposto na Resolução n.º 024/2019/SEPL. 
Considerando os termos do Decreto Estadual nº 3.790, de 20 dezembro 
de 2019, que divulga o Calendário Oficial de feriados e estabelece os dias 
de recesso e de ponto facultativo do ano de 2020, para cumprimento pelos 
órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do 
Poder Executivo, sem prejuízo dos serviços considerados essenciais; 
Considerando os termos do Decreto Estadual nº 4.230, de 16 de março 
de 2020, que estabelece, no âmbito da Administração Direta, Autárquica 
e Fundacional do Estado do Paraná, as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública decorrente da COVID-19; 
Considerando os termos do Decreto Estadual nº 4.298, de 19 de março 
de 2020, que declara situação de emergência em todo o território 
paranaense, para fins de prevenção e enfrentamento da COVID-19; 
Considerando os termos do Decreto Estadual nº 4.319, de 23 de março 
de 2020, que declara o estado de calamidade pública, como medida para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. 
RESOLVE: 
Art. 1º Estabelecer, com fundamento no parágrafo único do art. 4º, do 
Decreto Estadual nº 3.790, de 20 de dezembro de 2019, que não haverá 
expediente na Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos 
Estruturantes no dia 12 de junho de 2020, previamente estabelecido como 
ponto facultativo, conforme inciso XI do art.1º do referido decreto. 
Art. 2º É dispensada a compensação das horas relativas ao dia 12 de 
junho de 2020, em razão da necessidade de distanciamento social para 
fins de prevenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Curitiba, 09 de junho de 2020. 

 
Louise da Costa e Silva Garnica 

Diretora-Geral 
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