
Jornalista responsável: ANA CLÁUDIA GAMBASSI 
Identificação profissional: MTB/PR 2530

PONTA GROSSA, QUINTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2016

C O N T R ATO S

CONTRATO Nº 863/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de referente a renovação de garantia e su-
porte técnico On Site de duas Tape Libraries marca Dell modelo Power Valut 
TL 200.
VALOR: R$ 35.266,00 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais)
PRAZO: 03 (três) anos.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 364/2015.
_____________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N° 395/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
CLAUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica 
acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento ori-
ginário, em R$ 88.741,15 (oitenta e oito mil setecentos e quarenta e um reais 
e quinze centavos).
_____________________________________________________________

QUARTO ADITIVO AO CONTRATO N° 422/2014
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
E HUMANO – INDSH
CLAUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execu-
ção, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 12 (doze) 
meses, de 03/09/2015 a 02/09/2016. Convalidando-se a data de 03/09/2015.
CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da renovação do contrato por mais 12 
(doze) meses, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira 
do instrumento originário, em R$ 1.150.000,00 (um milhão, cento e cinquenta 
mil reais) mensais, totalizando o valor do contrato em R$ 13.800.000,00 (tre-
ze milhões, oitocentos mil reais).

P R OA M O R
F U N D A Ç Ã O  P R O A M O R  D E 

A S S I S T Ê N C I A  S O C I A L
EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO

Ao convênio nº 001/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO ARTESANAL DO EX-
CEPCIONAL – ASSARTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 905.394,00(novecentos e 
cinco mil, trezentos e noventa e quatro reais) de acordo com o Plano de 
Aplicação nº 2370, devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz 
parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 75.449,50(setenta e cinco mil, quatrocentos e quaren-
ta e nove reais e cincoenta centavos) mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 003/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO 
DEFICIENTE VISUAL. – APADEVI.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONVÊNIO
Para a execução do presente termo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 417.144,00 (quatrocentos 
e dezessete mil, cento e quarenta  e quatro reais) de acordo com o Plano de 
Aplicação nº 2367, devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz 
parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 34.762,00 (trinta e quatro mil, setecentos e sessenta 
e dois reais) mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 04/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE 
DE AMANCIPAÇÃO PARA DEFICIENTES FÍSICOS – APEDEF.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguinte item do 
convênio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONVÊNIO
Para a execução do presente termo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 291.600,00 (duzentos e 
noventa e um mil e seiscentos reais) de acordo com o Plano de Aplicação nº 
2368, devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante 

deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 
12 parcela no valor de R$ 24.300,00 (vinte e quatro miL, e trezentos reais) 
mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 005/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 
DOS EXCEPCIONAIS DE PONTA GROSSA – APAE.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R327.600,00 ( trezentos e vinte 
e sete mil e seiscentos reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2371, 
devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste 
documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 27.300,00(vinte e sete mil e trezentos reais) mensal.
CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 07/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIÊNTES 
FÍSICOS DE PONTA GROSSA – ADFPG.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 393.120,00 (trezentos e 
noventa e três mil, cento e vinte reais) de acordo com o Plano de Aplicação nº 
2385, devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante 
deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 
12 parcela no valor de R$ 32.760,00 (trinta e dois mil, setecentos e sessenta 
reais) mensal.
_____________________________________________________________

CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 016/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e FRANCISCLARA – RESGATE DA 
CRIANÇA E DA FAMÍLIA
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convenio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 312.648,00 (trezentos e doze 
mil, seiscentos e quarenta e oito reais de acordo com o Plano de Aplicação nº 
2386, devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante 
deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 26.054,00 (vinte e seis mil, cincoenta e quatro reais). 
CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 017/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e SOCIEDADE ESPIRITA FRANCISCO 
DE ASSIS DE AMPARO AOS NECESSITADOS
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convenio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 480.000,00 (quatrocentos e 
oitenta mil reais) de acordo com o Plano de Aplicação nº 2393, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensal.
CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
EXTRATO DO  2° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 018/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e INSTITUTO  EDUCACIONAL DUQUE 
DE CAXIAS RECANTO MARIA DOLORES.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convenio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 161.043,72 ( cento e sessenta 
e um mil, quarenta e três reais e setenta e dois centavos) de acordo com o 
Plano de Aplicação nº 2397, devidamente aprovado pela CONVENENTE e 
que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 
12 parcela no valor de R$ 13.420,31 (treze mil, quatrocentos e vinte reais e 
trinta e um centavos) mensal.
CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de de-
zembro de 2015  a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 33/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e INSTITUTO  EDUCACIONAL DUQUE 
DE CAXIAS .
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
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sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 1.440.000,00 ( um milhão 
quatrocentos e quarenta mil, reais) de acordo com o Plano de Aplicação 
2581, devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante 
deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) mensal.
CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de de-
zembro de 2015  a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 20/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e GRUPO RENASCER DE APOIO AOS 
HOMOSSSEXUAIS.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 134.683,80 ( cento e trinta 
e quatro  mil, seiscentos e oitenta e três reais e oitenta  centavos) de acordo 
com o Plano de Aplicação nº 2361, devidamente aprovado pela CONVENEN-
TE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 11.223,65 (onze mil, duzentos e vinte e três reais e 
sessenta e cinco centavos) mensal.
CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016  a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 021/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUA 
NOVA.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 192.000,00 ( cento e noventa 
e dois mil reais),  de acordo com o Plano de Aplicação nº 2364, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 026/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 1.140.000,00 ( um milhão, 
cento e quarenta mil reais),  de acordo com o Plano de Aplicação nº 2392, 
devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste 
documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 025/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO MINISTÉRIO MELHOR 
VIVER
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 661.440,00 (seiscentos e 
sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta reais),  de acordo com o Plano 
de Aplicação nº 2374, devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz 
parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 55.120,00 (cincoenta e cinco mil, cento e vinte reais).
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO ADITIVO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 015/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e NÚCLEO PROMOCIONAL PEQUENO 
ANJO.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 480.000,00 ( quatrocentos e 
oitenta mil reais),  de acordo com o Plano de Aplicação nº 2378, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 022/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e PROGARAMA SOCIAL TRANSFOR-
MANDO GERAÇÕES
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R288.000,00 (duzentos e oitenta 
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e oito mil  reais),  de acordo com o Plano de Aplicação nº 2394, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 009/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO REVIVER DE ASSIS-
TÊNCIA AO PORTADOR DO VIRUS HIV
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 402.000,00 (quatrocentos 
e dois mil reais),  de acordo com o Plano de Aplicação nº 2362, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 
12 parcela no valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 24/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNIDADE TERAPÊUTICA MELHOR 
VIVER
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil 
reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2372, devidamente aprovado 
pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 30/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PAS-
TORAL DA CRIANÇA – DIOCESE DE PONTA GROSSA.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 189.000,00 (cento e oitenta 
e nove mil reais),  de acordo com o Plano de Aplicação nº 2383, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 15.750,00 (quinze mil, setecentos e cincoenta reais) 
mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 12/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE ATENDIMENTO 
PARA PORTADORAS  DE NECESSIDADES ESPECIAIS NOSSA SENHO-
RA DE LOURDES.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 295.518,96 (duzentos e 
noventa e cinco mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e seis centavos), 
de acordo com o Plano de Aplicação nº 2381, devidamente aprovado pela 
CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 24.626,58(vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e seis 
reais e cincoenta e oito centavos) mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 31/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ABASE-ALIANÇA BRASILEIRA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCACIONAL-CASA DO PIÁ
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 384.000,00 (trezentos e 
oitenta e quatro mil reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2375, 
devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste 
documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 32/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO ANTONIO MARCOS 
CAVANIS – CASA DO MENOR IRMÃOS CAVANIS
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 720.000,00 (setecentos e 
vinte mil reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2402, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mensal.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 08/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO PONTAGROSSENSE 
DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFEITUOSA
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 343.224,00 (trezentos e 
oitenta e quarenta e três mil, duzentos e vinte e quatro reais), de acordo com 
o Plano de Aplicação nº 2366, devidamente aprovado pela CONVENENTE e 
que faz parte integrante deste documento.
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 
12 parcela no valor de R$ 28.602,00 (vinte e oito mil, seiscentos e dois reais)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-

ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº19 /15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e JOVENS COM UMA MISSÃO - JOCUM
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 312.000,00 (trezentos e 
doze mil reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2377, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 06/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AO 
AUTISTA  - APROAUT.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 339.000,00 (trezentos e trinta 
e nove mil reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2391, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 
12 parcela no valor de R$ 28.250,00 (vinte e oito mil, duzentos e cincoenta 
reais).
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 28/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e NÚCLEO DE PONTA GROSSA DA 
CRUZADA DOS MILITARES ESPÍRITAS.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 360.000,00 (trezentos e ses-
senta mil reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2387, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
 Ao convênio nº 10/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL 
PROAMOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e CASA TRANSITÓRIA FABIANA 
DE JESUS
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 140.507,52 (cento e quarenta 
mil, quinhentos e sete reais e cincoenta e dois centavos), de acordo com o 
Plano de Aplicação nº 2379, devidamente aprovado pela CONVENENTE e 
que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 
12 parcela no valor de R$ 11.708,96 (onze mil, setecentos e oito reais e 
noventa e seis centavos)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 02/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE APOIO ATENDI-
MENTO E ASSESSORAMENTO A COMUNIDADE SURDA GENY DE JE-
SUS SOUZA RIBAS.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 131.040,00 (cento e trinta 
e um mil, quarenta reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2376, 
devidamente aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste 
documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 10.920,00 (dez mil, novecentos e vinte reais)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 11/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e VILA VICENTINA-SOCIEDADE DE 
SÃO VICENTE DE PAULO.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 804.000,00 (oitocentos e 
quatro mil reais), de acordo com o Plano de Aplicação nº 2389, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento

Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais).

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 13/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO A 
MENINA – APAM.
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 660.000,00 (seiscentos e 
sessenta mil reais) de acordo com o Plano de Aplicação nº 2365, devidamen-
te aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 55.000,00 (cincoenta e cinco mil reais)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 14/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA PES-
SOA IDOSA.

- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio:
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Para a execução do presente aditivo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 113.489,58 (cento e treze mil, 
quatrocentos e oitenta e nove reais e cincoenta e oito centavos), de acordo 
com o Plano de Aplicação nº 2373, devidamente aprovado pela CONVENEN-
TE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 9.457,65 (nove mil, quatrocentos e cincoenta e sete 
reais e sessenta e cinco centavos)
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 027/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e COLMEIA ESPIRITA CRISTÃ ABEGAIL
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONVÊNIO
Para a execução do presente termo de convênio, a CONVENENTE repassa-
rá à CONVENIADA a importância anual de R$ 360.000,00 (trezentos e ses-
senta mil reais) de acordo com o Plano de Aplicação nº 2369, devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensal
CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 027/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e ESCOLA PROFISSIONAL PIAMARTI-
NA – INSITUTO JOÃO XXIII
CLAUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONVÊNIO
Para a execução do presente termo de convênio, a CONVENENTE repas-
sará à CONVENIADA a importância anual de R$ 960.000,00 (novecentos e 
sessenta mil reais) de acordo com o Plano de Aplicação nº 2396 devidamente 
aprovado pela CONVENENTE e que faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será dividido em 12 
parcela no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) mensal
CLAUSULA ÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica prorrogado sua vigência por um período de doze meses, de 31 de janei-
ro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.
_____________________________________________________________

3° TERMO ADITIVO
Ao convênio nº 33/15 celebrado entre a FUNDAÇÃO MUNICIPAL PROA-
MOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL e INSTITUTO  EDUCACIONAL DUQUE 
DE CAXIAS .
- O presente termo tem por finalidade alterar o teor dos seguintes itens do 
convênio :
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
Fica alterado em R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais) de acordo com o 
plano de aplicação nº 2581, devidamente aprovado pela convenente e que 
faz parte integrante deste documento
Parágrafo Primeiro – O valor total do presente convenio será de R$ 
1.536.000,00 dividido em 12 parcela no valor de R$ 128.000,00 (cento e vin-
te e oito mil reais) mensal.
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