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EDITAL

O JUIZ FEDERAL ANTÔNIO CÉSAR BOCHENEK, TITULAR DA 2ª VARA
FEDERAL DE PONTA GROSSA,

Torna público o presente EDITAL com a finalidade de dar ciência a todos os
interessados a respeito da oportunidade de apresentar projetos para receber parcelas de valores
oriundos do acordo realizado entre o MPF, Estado do Paraná, União e, por outro lado, a APMI e a
Unimed, como contrapartida da utilização do imóvel pela APMI/UNIMED, nos termos das decisões
constantes dos autos nº 5000472-27.2016.404.7009.
Os valores deverão ser exclusivamente utilizados em ações voltadas a área de saúde
no município de Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, nos termos do acordo celebrado entre as
partes no processo acima referido.
Os projetos poderão ser apresentados até o dia 25.03.2021, por meio de representante
legal da instituição ou entidade e encaminhados para o endereço eletrônico prpgo02dir@jfpr.jus.br.
Recomenda-se que a solicitação contenha as informações relacionadas ao:
1. Valor do projeto de até R$- 15.000,00 (quinze mil reais);
2. Planejamento, relevância e sustentabilidade do projeto;
3. Plano de aplicação;
4. Contrapartida dos requerentes e parcerias do projeto;
5. Cronograma de implantação e execução;
6. Orçamentos e responsáveis;
7. Alcance social e profissional, número de pessoas beneficiadas direta e indiretamente, parcerias e
integração com outros órgãos e instituições, se houver.

Após o prazo acima estabelecido, uma comissão de avaliadores poderá realizar
visitas aos locais de implantação dos projetos inscritos, antes da deliberação a respeito da destinação
dos valores.
Publique-se.
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Ponta Grossa, 25 de fevereiro de 2021.
Documento assinado eletronicamente por Antonio César Bochenek, JUIZ FEDERAL, em 25/02/2021,
às 08:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php
informando o código verificador 5496269 e o código CRC 5F5C29BC.
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