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Lei Municipal Nº 2543/2016
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Nº 1127

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO N° 5863/2017
Regulamenta as Parcerias entre a Administração Pública e as X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos
Organizações da Sociedade Civil de que trata a Lei Federal nº direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;
13.019, de 31 de Julho de 2014.
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;
O prefeito Municipal de Guarapuava, Cesar Augusto Carollo XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alSilvestri Filho, no uso das atribuições, conferidas por lei,
ternativas, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades
RESOLVE
mencionadas neste artigo.
XIII - estudos e pesquisas para o desenvolvimento, a disponibiCAPÍTULO I
lização e a implementação de tecnologias voltadas à mobilidaDISPOSIÇÕES GERAIS
de de pessoas, por qualquer meio de transporte.
XIV – promoção e incentivo ao esporte.
Art. 1º. Este Decreto regulamenta as normas gerais para as Art. 3º. As Parcerias regidas por este Decreto observarão, em
parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de re- todos seus aspectos, as normas específicas das políticas púcursos financeiros, estabelecidas pela Administração Pública blicas setoriais relativas ao objeto da Parceria e as respectivas
Direta e/ou Indireta com Organizações da Sociedade Civil, em instâncias de pactuação e deliberação.
regime de mútuo auxílio, para a consecução de finalidades de Art. 4º. Os dispositivos deste Decreto não se aplicam às hipóinteresse público e recíproco, mediante Acordos de Coopera- teses previstas no art. 3º da Lei Federal nº 13.019/2014.
ção, Termos de Colaboração ou Termos de Fomento.
Art. 2º. Para os fins deste Decreto, as definições de OrganizaCAPÍTULO II
ção da Sociedade Civil, Administração Pública, Parceria, Ativi- DO PLANO DE TRABALHO, DO TERMO DE COLABORAdade, Projeto, Dirigente, Administrador Público, Gestor, Termo ÇÃO, DO TERMO DE FOMENTO E DO ACORDO DE COOde Colaboração, Termo de Fomento, Acordo de Cooperação,
PERAÇÃO
Conselho de Política Pública, Comissão de Seleção. Comissão
de Monitoramente e Avaliação, Chamamento Público, Bens
SEÇÃO I
Remanescentes e Prestação de Contas são aquelas constante Do Plano de Trabalho
do art. 2º da Lei Federal nº 13.019/2014 (Marco Regulatório Art. 5º. O Plano de Trabalho deverá atender aos requisitos imdas Organizações da Sociedade Civil).
postos pelo art. 22 da Lei Federal nº 13.019/14, contendo, no
Parágrafo Único – A definição das Organizações da Socieda- mínimo, os seguintes elementos:
de Civil, somente será conferida às pessoas jurídicas de direi- I - a descrição e diagnóstico da realidade objeto da Parceria,
to privado, sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais tenham devendo ser demonstrado o nexo com as atividades e/ou os
pelo menos uma das seguintes finalidades, conforme estabe- projetos a serem desenvolvidos e com as metas a serem atinlecido em Lei:
gidas;
I - promoção da assistência social;
II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio
histórico e artístico;
III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma
complementar de participação das organizações de que trata
esta Lei;
IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de participação das organizações de que trata esta
Lei;
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e
promoção do desenvolvimento sustentável;
VII - promoção do voluntariado;
VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio,
emprego e crédito;

II - a forma de execução das atividades e/ou projetos a serem
efetivados, devendo estar claro, detalhado e preciso o que se
pretende obter ou realizar;
III - a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem
atingidas;
IV - a definição dos indicadores qualitativos e quantitativos,
dos documentos e de outros meios a serem utilizados para a
aferição do cumprimento das metas, além do que será proposto complementarmente pela Administração Pública no ato de
apresentação do Plano de Trabalho;
V - a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem
realizadas na execução das atividades e/ou projetos abrangidos pela Parceria, incluindo os encargos sociais e trabalhistas
e a discriminação dos custos indiretos necessários à execução
do objeto;
VI - os valores a serem repassados mediante cronograma de
desembolso; e
VII - as ações que demandarão pagamento em espécie, quan-
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do for o caso, na forma do art. 54, § 2º, deste Decreto.
VIII – prazo máximo para a execução e o cumprimento das
metas;
IX – prazos de análise da Prestação de Contas pela Administração Pública responsável pela Parceria.
§ 1º. A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso V
do caput deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma
natureza, tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer
outras fontes de informação disponíveis ao público.
§ 2º. Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver
de acordo com as informações já apresentadas na proposta,
observados os termos e as condições constantes no Edital e,
as normas específicas das políticas públicas setoriais.
§ 3º. O montante a ser repassado em parcela única, devidamente justificado no Plano de Trabalho, obedecerá aos valores
estipulados em Edital.
§ 4º. O previsto no parágrafo anterior não se aplica aos repasses mensais, ou em outra periodicidade, das parcerias que
prevejam repasses em mais de 1 (uma) parcela.
§ 5º. Não será exigida contrapartida financeira como requisito
para celebração de parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis.
§ 6º. O Plano de Trabalho deverá atentar, ao estabelecer a
vigência da Parceria, para a eventual existência de despesas
de pós produção, de modo que não haja discrepância entre a
vigência da Parceria e a realização de gastos de pós produção.
§ 7º. Nas parcerias para execução de políticas públicas contínuas, o Plano de Trabalho poderá prever os custos de desmobilização, que serão excepcionalmente aceitos na Prestação
de Contas desde que efetuados dentro do período de que a
entidade parceira dispõe para Prestação de Contas Final.
SEÇÃO II
Do Termo de Colaboração
Art. 6º. O Termo de Colaboração deve ser adotado pela Administração Pública para consecução de Planos de Trabalho
de sua iniciativa, formalizando Parcerias com Organizações da
Sociedade Civil, em regime de mútua colaboração, que envolvam a transferência de recursos financeiros na execução de
políticas públicas de natureza continuada ou não, observando-se os programas ou o plano setorial da área correspondente,
quando houver.
§ 1º. Para celebração do Termo de Colaboração, a Administração Pública publicará Edital de Chamamento Público, que
deverá ser acompanhado de minuta de Plano de Trabalho a
qual contenha, no mínimo, os requisitos estipulados no art. 5º
deste Decreto.
§ 2º. Com base no Edital de Chamamento e na minuta de Plano de Trabalho publicada pela Administração Pública, a Organização da Sociedade Civil interessada deverá apresentar sua
proposta de Plano de Trabalho contendo, ao mínimo, as informações exigidas no art. 5º deste Decreto.
§ 3º. Os Conselhos de Políticas Públicas poderão apresentar
propostas à Administração Pública para celebração de Termo
de Colaboração com Organizações da Sociedade Civil.
SEÇÃO III
Do Termo de Fomento
Art. 7º. O Termo de Fomento deve ser adotado pela Administração Pública para consecução de Plano de Trabalho de
iniciativa das Organizações da Sociedade Civil, formalizando
parcerias, em regime de mútua colaboração que envolva a
transferência de recursos financeiros, na execução de projetos
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de interesse público de natureza continuada ou não, observando-se os programas ou o plano setorial da área correspondente, quando houver.
Art. 8º. Para a celebração do Termo de Fomento, a Administração Pública publicará Edital de Chamamento Público especificando os temas prioritários e a ação orçamentária, cujas metas
e projetos ou atividades deverão ser propostas pela Organização da Sociedade Civil, a qual deverá especificar, no Plano de
Trabalho, o detalhamento exigido nos termos do art. 5º deste
Decreto.
SEÇÃO IV
Do Acordo de Cooperação
Art. 9º. O Acordo de Cooperação é instrumento por meio do
qual são formalizadas as Parcerias entre a Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil para a consecução
de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros.
§ 1º. O Acordo de Cooperação poderá ser proposto pela Administração Pública ou pela Organização da Sociedade Civil.
§ 2º. Os Conselhos de Políticas Públicas poderão apresentar
projetos para a celebração de Acordo de Cooperação.
§ 3º. O Acordo de Cooperação será firmado pelo Município de
Guarapuava, sob responsabilidade da Secretaria Municipal da
área correspondente.
§ 4º. O Acordo de Cooperação poderá ser prorrogado de acordo com a finalidade e interesse público envolvidos, mediante
justificativa elaborada pela Secretaria Municipal da área correspondente.
Art. 10. Incidem sobre o Acordo de Cooperação, no que couber, as regras e os procedimentos aplicáveis aos Termos de
Colaboração e de Fomento, previstas neste Decreto e na Lei
Federal nº 13.019/2014.
CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 11. Compete ao Chefe do Poder Executivo: (REORDENADO)
I – decidir sobre a realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social, bem como sobre a instauração de
Chamamento Público dele decorrente;
II – autorizar a abertura de editais de Chamamento Público;
III – anular ou revogar editais de Chamamento Público;
IV – homologar o resultado do Chamamento Público;
V – celebrar Termos de Colaboração e Fomento, e Acordo de
Cooperação;
VI – autorizar alterações do Termo de Colaboração e Fomento,
e do Acordo de Cooperação;
VII – denunciar ou rescindir Termo de Colaboração e Fomento,
e Acordo de Cooperação;
VIII – aplicar penalidades relativas aos editais de Chamamento
Público e Termos de Colaboração e Fomento;
IX – designar a Comissão de Seleção, a Comissão de Monitoramento e Avaliação e, o Gestor da Parceria;
X – aprovar a Prestação de Contas Final;
XI – julgar recursos em última instância.
§ 1º. Quando o objeto da Parceria se inserir no campo funcional de mais de uma Secretaria Municipal ou ente da Administração Indireta, a celebração será efetivada conjuntamente
pelos titulares dos órgãos ou entidades envolvidos, e o Termo
de Colaboração ou Fomento, ou Acordo de Cooperação, deverá especificar as atribuições de cada partícipe.
§ 2º. A competência prevista neste artigo poderá ser delegada,
vedada a subdelegação.
§ 3º. Não poderá ser exercida a delegação prevista no §2º para
a aplicação da sanção de Declaração de Inidoneidade.
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CAPÍTULO IV
DO PROCESSO DE SELEÇÃO
SEÇÃO I
Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social
Art. 12. O Procedimento de Manifestação de Interesse Social
(PMIS) é meio pelo qual as Organizações da Sociedade Civil,
movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas
à Administração Pública sobre a possibilidade de realização de
um Chamamento Público objetivando a celebração de Parceria
para determinado objeto de interesse social.
Art. 13. A Administração Pública somente analisará as propostas de Parceria devidamente protocoladas no Paço Municipal
junto ao Setor de Protocolos e que atenderem aos seguintes
requisitos:
I – identificação do subscritor da proposta, por meio de cópia do
documento de identidade, se pessoa física, ou documentação
que comprove a representação, no caso de pessoa jurídica;
II – indicação do interesse público envolvido;
III – diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar
ou desenvolver e, quando possível, indicação da viabilidade,
dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução da ação
pretendida.
Parágrafo Único. Preenchidos os requisitos do caput, a administração dará publicidade à proposta de parceria, em link específico no sítio eletrônico do Município, no prazo de 15 dias.
Art. 14. A proposta deverá ser apresentada até a data limite
de 30 (trinta) de Junho de cada ano e será encaminhada à
Secretaria correspondente à área de atuação da proposta, a
qual, após análise e parecer, encaminhará a proposta ao Departamento de Finanças para verificação de sua viabilidade
orçamentária.
Art. 15. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará necessariamente na execução do
Chamamento Público, que acontecerá de acordo com os interesses da Administração.
§ 1º. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a convocação por meio de Chamamento Público para a celebração de Parceria.
§ 2º. A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse Social não impede a Organização da
Sociedade Civil de participar no eventual Chamamento Público
subsequente.
§ 3o. É vedado condicionar a realização de Chamamento Público ou a celebração de Parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.
SEÇÃO II
Do Chamamento Público
Art. 16. Para a celebração das Parcerias previstas neste Decreto, a Administração Pública deverá realizar Chamamento
Público para selecionar as Organizações da Sociedade Civil, o
qual se pautará pelos princípios da isonomia, impessoalidade,
moralidade, eficiência, publicidade, transparência e julgamento
objetivo.
Parágrafo único. O Chamamento Público poderá selecionar
mais de uma proposta, se houver previsão no edital.
Art. 17. O Edital de Chamamento Público observará as exigências constantes nos arts. 23 e 24 da Lei Federal nº 13.019/2014,
assim como especificará, no mínimo:
I - a programação orçamentária;
II - o objeto da Parceria com indicação da política, do plano, do
programa, da atividade e/ou projeto correspondente;
III - a data, o prazo, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
IV - as condições para interposição de recurso administrativo
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no âmbito do processo de seleção;
V - o valor de referência para a realização do objeto, no Termo
de Colaboração, ou o teto, no Termo de Fomento;
VI - a previsão de contrapartida em bens e serviços, se for o
caso;
VII - a minuta do instrumento de Parceria;
VIII - as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de acordo com as características do objeto da Parceria; e
IX - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia de pontuação
e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se
for o caso.
§ 1º. Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a Administração Pública (direta ou indireta) indicará a previsão dos
créditos necessários para garantir a execução das parcerias
nos orçamentos dos exercícios seguintes.
§ 2º. Os critérios de julgamento de que trata o inciso IX do
caput deverão abranger, no mínimo, o grau de adequação da
proposta:
I - aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação
em que se insere a parceria; e
II - ao valor de referência ou teto constante do Edital.
§ 3º. Os critérios de julgamento não poderão se restringir ao
valor apresentado para a proposta, observado o disposto no §
5º do art. 27 da Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 4º. Para celebração de Parcerias, poderão ser privilegiados
critérios de julgamento como inovação e criatividade, conforme
previsão no Edital.
§ 5º. O Edital poderá incluir cláusulas e condições específicas
da execução da política, do plano, do programa ou da ação
em que se insere a Parceria e poderá estabelecer execução
por público determinado, delimitação territorial, pontuação diferenciada, cotas, entre outros, visando, especialmente, aos
seguintes objetivos:
I - redução nas desigualdades sociais;
II - promoção de direitos de quaisquer populações em situação
de vulnerabilidade social;
III - promoção da igualdade de gênero, racial, de direitos de
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBT ou
de direitos das pessoas com deficiência.
§ 6º. O Edital de Chamamento Público deverá conter dados e
informações sobre a política, o plano, o programa ou a ação em
que se insira a parceria para orientar a elaboração das metas
e indicadores da proposta pela organização da sociedade civil.
§ 7º. É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência
de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para o
específico objeto da parceria, admitidos:
I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por
concorrentes sediados ou com representação atuante e reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria;
II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou
a abrangência da prestação de atividades ou da execução de
projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais.
§ 8º. A Administração Pública deverá assegurar que o valor de
referência ou o teto indicado no Edital seja compatível com o
objeto da parceria, o que pode ser realizado por qualquer meio
que comprove a estimativa do valor especificado.
§9º. A homologação do resultado do chamamento público não
obriga a Administração Pública à celebração da Parceria, assim como não gera direito de formalização da Parceria para a
Organização da Sociedade Civil.
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Art. 18. O Chamamento Público será amplamente divulgado
no sítio eletrônico e no Boletim Oficial do Município de Guarapuava.
Art. 19. O prazo para a apresentação de propostas, juntamente com o plano de trabalho, será de trinta dias, contado da data
de publicação do edital, observada a complexidade do objeto.
Art. 20. É facultada a exigência justificada de contrapartida em
bens e serviços, cuja expressão monetária deverá ser identificada no Termo de Fomento ou de Colaboração, não podendo
ser exigido o depósito do valor correspondente.
Art. 21. Os Termos de Colaboração ou de Fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares às
leis orçamentárias anuais e os acordos de cooperação serão
celebrados sem Chamamento Público, exceto, em relação aos
Acordos de Cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo Chamamento Público observará o disposto na legislação
aplicável.
Art. 22. A Administração Pública poderá dispensar a realização
do Chamamento Público:
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público,
pelo prazo de até cento e oitenta dias;
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social;
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a
pessoas ameaçadas ou em situação que possa comprometer
a sua segurança;
IV - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de
educação, saúde e assistência social, desde que executadas
por Organizações da Sociedade Civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política.
Art. 23. Será considerado inexigível o Chamamento Público na
hipótese de inviabilidade de competição entre as Organizações
da Sociedade Civil, em razão da natureza singular do objeto da
Parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por
uma entidade específica, especialmente quando:
I - o objeto da Parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no qual sejam indicadas
as instituições que utilizarão os recursos;
II - a Parceria decorrer de transferência para Organização da
Sociedade Civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3o do art. 12
da Lei Federal no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o
disposto no art. 26 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000.
Art. 24. Nas hipóteses dos arts. 22 e 23 deste Decreto a ausência de realização de Chamamento Público será justificada
pelo administrador público.
§ 1o. Sob pena de nulidade do ato de formalização de Parceria
prevista neste Decreto, o extrato da justificativa previsto no caput deverá ser publicado na mesma data em que for efetivado,
no sítio oficial da Administração Pública na internet e, eventualmente, a critério do administrador público, também no meio
oficial de publicidade da administração pública.
§ 2o. Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no
prazo de cinco dias a contar de sua publicação, cujo teor deve
ser analisado pelo administrador público responsável em até
cinco dias da data do respectivo protocolo.
§ 3o. Havendo fundamento na impugnação, será revogado o
ato que declarou a dispensa ou considerou inexigível o chamamento público.
§ 4o. A dispensa e a inexigibilidade de Chamamento Público
não afastam a aplicação dos demais dispositivos deste Decre-
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to.
SEÇÃO III
Da Comissão de Seleção
Art. 25. O Chefe do Poder Executivo designará, em ato específico, os integrantes da Comissão de Seleção, que será composta por cinco membros, sendo três servidores ocupantes de
cargo efetivo do quadro de pessoal da Administração Pública
Municipal.
§ 1º. Dos servidores efetivos que trata o caput, dois serão integrantes permanentes da Comissão de Seleção, sendo o terceiro servidor lotado na Secretaria responsável pela respectiva
a parceria.
§ 2º. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção
poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que
não seja membro do colegiado.
§ 3º. A Administração Pública poderá estabelecer mais de uma
Comissão de Seleção se julgar necessário, observado o princípio da eficiência.
§ 4º. A seleção de Parceria executada com recursos de fundo
específico deverá ser realizada por Comissão de Seleção a ser
constituída com pelo menos um representante do respectivo
conselho gestor, conforme legislação específica e deste Decreto.
Art. 26. O membro da Comissão de Seleção deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção quando
verificar que tenha mantido, nos últimos cinco anos, relação
jurídica com quaisquer das Organizações da Sociedade Civil
participantes do Chamamento Público.
§ 1º. A declaração de impedimento de membro da Comissão
de Seleção não obsta a continuidade do processo de seleção
e a celebração de Parceria entre a Organização da Sociedade
civil e a Administração Pública.
§ 2º. Verificada a hipótese deste artigo o membro impedido
deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção.
Art. 27. A Comissão de Seleção será responsável pelos atos
compreendidos entre Chamamento Público e a celebração do
instrumento de Parceria.
SEÇÃO IV
Do Processo de Seleção
Art. 28. O processo de seleção será composto pelas etapas
de avaliação das propostas de Parceria; de avaliação do plano
de trabalho; de divulgação e de homologação dos resultados.
Art. 29. A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e
classificatório.
§ 1º. As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos neste Decreto e no respectivo
Edital.
§ 2º. Será eliminada a Organização da Sociedade Civil cuja
proposta esteja em desacordo com os termos do Edital ou que
não contenha as seguintes informações:
I - a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a
atividade ou o projeto proposto;
II - as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e
os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;
III - os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
IV – o cronograma físico-financeiro da Parceria.
Art. 30. A Administração Pública se pronunciará através de parecer técnico e jurídico, conforme estabelece o art. 35, incisos
V e VI da Lei Federal nº 13.019/2014, anterior à homologação
do Chamamento Público.
§ 1º. O parecer técnico deverá ser emitido pela Administração
Pública no prazo de 15 dias, de forma expressa, a respeito:
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a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade
de Parceria adotada;
b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na
realização, em mútua cooperação, da Parceria prevista neste
Decreto;
c) da viabilidade de sua execução;
d) da verificação do cronograma de desembolso;
e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem
utilizados para a fiscalização da execução da Parceria, assim
como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das
metas e objetivos;
f) da designação do Gestor da Parceria;
g) da designação da Comissão de Monitoramento e Avaliação
da Parceria.
§ 2º. O parecer jurídico será emitido pela Procuradoria Geral
do Município, no prazo de 15 dias, e abrangerá a análise da
juridicidade da parceria assim como a resposta a dúvida específica apresentada por quem se manifestar no processo, e se
efetivará do seguinte modo:
I – a manifestação não abrangerá a análise do conteúdo técnico de documentos do processo;
II – a manifestação individual em cada processo poderá ser
dispensada quando já houver parecer sobre minuta-padrão e
em outras hipóteses definidas no ato de que trata o inciso III.
III – ato do Procurador-Geral do Município disciplinará, no âmbito do Município e de suas autarquias e fundações públicas, o
disposto neste inciso.
SEÇÃO V
Da Divulgação e da Homologação de Resultados
Art. 31. A Administração Pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no seu sítio eletrônico e Boletim
Oficial do Município.
Art. 32. As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso contra o resultado preliminar perante a Comissão
de Seleção que a proferiu, no prazo de cinco dias úteis, contado da publicação da decisão no Boletim Oficial do Município.
§ 1º. Os recursos serão protocolados junto ao Setor de Protocolos da Prefeitura Municipal.
§ 2º O prazo para julgamento dos recursos é de quinze dias
úteis.
§ 3º. Após análise pela Comissão de Seleção, as Organizações da Sociedade Civil que tiverem seus recursos julgados
improcedentes serão notificadas em até três dias, mediante
correspondência com aviso de recebimento (AR), e poderão
apresentar novo recurso perante a autoridade competente
para decisão final do processo de seleção, cujo prazo é de
cinco dias úteis contados do recebimento da notificação.
§ 4°. No caso do parágrafo anterior, o prazo de deliberação do
recurso será de quinze dias úteis.
§ 5º. Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto
no parágrafo 3º.
§6º. As decisões sobre os recursos apresentados com base
neste artigo serão divulgadas no sítio eletrônico do Município,
e publicadas no Boletim Oficial.
Art. 33. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso, o resultado definitivo
do processo de seleção será homologado e divulgado no sítio
eletrônico e Boletim Oficial do Município.
SEÇÃO VI
Do Instrumento de Parceria
Art. 34. O Termo de Fomento ou de Colaboração ou o acordo
de cooperação deverá conter as cláusulas essenciais previstas
no art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014.
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Art. 35. A cláusula de contrapartida, caso incida, deverá discriminar os bens ou serviços com as respectivas expressões
monetárias, sendo vedada a contrapartida financeira, conforme disposto no inciso V do caput do art. 42 da Lei Federal nº
13.019/2014.
Art. 36. A cláusula de vigência de que trata o inciso VI do caput
do art. 42 da Lei nº 13.019/2014, deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para a execução integral do
objeto da Parceria, não excedendo o prazo inicial de dois anos
e respeitando o disposto no art. 45 deste Decreto.
Art. 37. A propriedade dos Bens Remanescentes adquiridos,
produzidos ou transformados com recursos repassados pela
Administração Pública após o fim da Parceria, prevista no inciso X do caput do art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014, ficará
assim definida:
I – para a Administração Pública, quando necessário para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da
celebração de nova Parceria, seja pela execução direta do objeto pela Administração Pública; ou
II - para a Organização da Sociedade Civil, quando os bens
forem úteis à continuidade da execução de ações de interesse
social pela Organização.
§ 1º. Na hipótese do inciso I do caput, a Organização da Sociedade Civil deverá, a partir da data da apresentação da
prestação de contas final, disponibilizar os bens a fim de que
Administração Pública promova sua retirada no prazo de até
sessenta dias; findo este prazo a Organização da Sociedade
Civil não mais responderá pelos bens.
§ 2º. A cláusula de determinação da titularidade dos Bens Remanescentes para a Administração Pública Direta e Indireta
formaliza a promessa de transferência da propriedade de que
trata o art. 35, § 5º, da Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 3º. Na hipótese do inciso II do caput, a cláusula de definição da titularidade dos Bens Remanescentes poderá prever
que a Organização da Sociedade Civil possa realizar doação
a terceiros, inclusive beneficiários da política pública objeto da
Parceria, desde que demonstrada sua utilidade para realização
ou continuidade de ações de interesse social.
§ 4º. Na hipótese do inciso II do caput, caso a prestação de
contas final seja rejeitada, a propriedade dos Bens Remanescentes será da Administração Pública.
§ 5º. Na hipótese de dissolução da Organização da Sociedade
Civil durante a vigência da parceria:
I - os Bens Remanescentes deverão ser retirados pela Administração Pública, no prazo de até sessenta dias contado da
data de notificação da dissolução, quando a propriedade dos
bens couber à Administração Pública, consoante o estabelecido no inciso I do caput;
II - o valor pelo qual os Bens Remanescentes foi adquirido
deverá ser computado no cálculo do valor a ser ressarcido,
quando a propriedade dos bens couber à Organização da Sociedade Civil dissolvida, consoante o estabelecido no inciso II
do caput.
SEÇÃO VII
Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração
e do Termo de Fomento
Art. 38. Além dos documentos mencionados no art. 39 deste
Decreto, a Organização da Sociedade Civil, para fim de habilitação no processo de Chamamento Público, deverá apresentar os seguintes documentos:
I – comprovante de inscrição no cadastro nacional de pessoas
jurídicas – CNPJ;
II – comprovante de regularidade perante a Fazenda do Município;
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III – comprovante de regularidade perante a Seguridade Social
– CND/INSS e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS;
IV – declaração, sob as penas da lei, de inexistência dos impedimentos para celebrar Parceria previstos no artigo 39 da Lei
Federal nº 13.019/2014;
V – declaração de seus dirigentes, mediante firma reconhecida, atestando que se responsabilizarão, de forma solidária,
pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na Parceria;
VI – declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz;
VII – declaração, sob as penas da lei, que não emprega ninguém em regime de trabalho escravo;
VIII – demais documentos exigidos por legislação específica.
§ 1º. Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.
§ 2º. A comprovação do regular funcionamento de que trata o
inciso VII do art. 34 da Lei Federal nº 13.019/2014 poderá ser
feita por contas de consumo ou por meio dos documentos necessários à comprovação da capacidade técnica e operacional
da entidade.
Art. 39. Para celebração das Parcerias previstas neste Decreto,
as Organizações da Sociedade Civil deverão prever em seus
estatutos as disposições do art. 33 e apresentar os documentos previstos no art. 34, ambos da Lei Federal nº 13.019/2014.
Art. 40. Além dos quesitos apresentados previamente no plano
de trabalho, a organização da sociedade civil julgada vencedora do Chamamento Público deverá apresentar a seguinte
documentação no prazo cinco dias após a homologação do
chamamento:
I - cópia do estatuto social registrado e suas alterações, em
conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei
Federal nº 13.019/2014;
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com
cadastro ativo;
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da Parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades
da Administração Pública, organismos internacionais, empresas ou outras Organizações da Sociedade Civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela Organização da Sociedade Civil ou
a respeito dela;
d) currículos profissionais dos integrantes da Organização da
Sociedade Civil que exerçam as funções de dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica
no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao
objeto da Parceria ou de natureza semelhante, emitidas por
órgãos públicos, instituições de ensino, redes, Organizações
da Sociedade Civil, movimentos sociais, empresas públicas ou
privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela
Organização da Sociedade Civil;
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Municipais, Estaduais e Federais;
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tem-
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po de Serviço - CRF/FGTS;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização
da Sociedade Civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor
da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF de cada um deles;
VIII - cópia de documento que comprove que a Organização da
Sociedade Civil funciona no endereço por ela declarado, como
conta de consumo ou contrato de locação;
IX - declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil com informação de que a Organização e seus
dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas
no art. 39 da Lei nº 13.019/2014, as quais deverão estar descritas no documento; e
X - declaração do representante legal da Organização da Sociedade Civil sobre a existência de instalações e outras condições materiais necessários ao desenvolvimento das atividades
e/ou projetos previstos na parceria, ou então a previsão de sua
aquisição ou contratação com os recursos advindos da parceria.
Parágrafo único. A capacidade técnica e operacional da Organização da Sociedade Civil independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de
bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria.
Art. 41. A Organização da Sociedade Civil, por meio de seu
representante legal, também deverá apresentar, no prazo do
caput do artigo anterior, declaração de que:
I - não há, em seu quadro de dirigentes:
a) membro de Poder Público Municipal ou do Ministério Público; e
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas
na alínea “a” deste inciso;
II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, de órgão ou entidade da Administração
Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de
diretrizes orçamentárias; e
III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos
repassados:
a) membros de Poder Público Municipal ou do Ministério Público; e
b) servidor ou empregado público de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, ou seu cônjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de
crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de
liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
§ 1º. Para fins deste Decreto, entende-se por membro de Poder Público o titular de cargo estrutural à organização política
do Município que exerça atividade típica de governo, de forma
remunerada, como Prefeito e seu vice, seus Secretários Municipais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros
do Ministério Público.
§ 2º. Para fins deste Decreto, não são considerados membros
do Poder Público os integrantes de conselhos de direitos e de
políticas públicas.
Art. 42. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos dos art. 40 e 41 ou quando
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as certidões referidas nos incisos IV a VI do caput do art. 40
estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões
não estiverem disponíveis eletronicamente, a Organização da
Sociedade Civil será notificada para, no prazo de cinco dias,
regularizar a documentação, sob pena de não celebração da
Parceria.
Art. 43. Os Termos de Fomento e de Colaboração e o Acordo
de Cooperação serão firmados pelo Prefeito Municipal ou pelo
dirigente máximo da entidade da Administração Pública, permitida a delegação, vedada a subdelegação.
Art. 44. A celebração do Termo de Fomento ou do Termo de
Colaboração depende da indicação expressa de prévia dotação orçamentária para execução da Parceria.
Parágrafo único. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa
a ser transferida em exercício futuro deverá ser efetivada por
meio de certidão de apostilamento do instrumento da Parceria
no exercício em que a despesa estiver consignada, nos termos
expostos neste presente Decreto.
Art. 45. As parcerias com repasse de recursos financeiros terão sua vigência, incluídas eventuais prorrogações, limitada a
sessenta meses.
Parágrafo único. O limite de prazo de que trata este artigo não
se aplica às parcerias que envolvam políticas públicas de execução contínua.
Art. 46. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de
Parceria prevista neste Decreto a Organização da Sociedade
Civil que incida em uma das hipóteses de vedação enumeradas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014.
CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO DA PARCERIA
SEÇÃO I
Da Liberação e da Contabilização dos Recursos
Art. 47. Toda a movimentação de recursos no âmbito da Parceria será realizada mediante transferência eletrônica, sujeita
à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
Art. 48. A liberação de recursos será feita em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, o qual
guardará consonância com as metas da parceria.
§ 1º. Os recursos serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, em instituição financeira indicada
pela Administração Pública, que poderá atuar como mandatária do órgão ou da entidade pública na execução e no monitoramento dos Termos de Fomento ou de Colaboração.
§ 2º. Os recursos serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da
dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.
§ 3º. Os rendimentos auferidos nos termos do parágrafo anterior serão aplicados integralmente na execução do objeto da
Parceria, e ficam sujeitos às mesmas condições de prestação
de contas estabelecidas para os recursos financeiros.
Art. 49. Ocorrerá a retenção de parcelas liberadas quando verificada alguma das hipóteses previstas no art. 48 da Lei nº
13.019/2014.
§ 1º. A verificação das hipóteses de retenção previstas no art.
48 da Lei nº 13.019/2014 ocorrerá por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
I - a verificação da existência de denúncias aceitas;
II - a análise das prestações de contas anuais,
III - medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno e externo; e
IV - a consulta aos cadastros e sistemas que permitam aferir a
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regularidade da Parceria.
§ 2º. O atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura inadimplemento de obrigação estabelecida no Termo de Colaboração ou de Fomento,
conforme disposto no inciso II do caput do art. 48 da Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 3º. As Parcerias com recursos depositados em conta corrente
específica e não utilizados no prazo de trezentos e sessenta e
cinco dias serão rescindidas.
§ 4º. O disposto no § 3º poderá ser excepcionado quando houver execução parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo Gestor da Parceria e autorizado pelo Prefeito Municipal ou por quem ele delegar ou pelo dirigente máximo da
entidade da Administração Pública Indireta.
Art. 50. Os recursos da parceria geridos pelas Organizações
da Sociedade Civil, estão vinculados ao plano de trabalho e
não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços, devendo ser alocados nos seus registros
contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.
SEÇÃO II
Das Compras e Contratações e da Realização de Despesas
e Pagamentos
Art. 51. Para os fins deste Decreto é expressamente vedado:
I – a utilização de recursos públicos para a consecução de finalidade alheia ao objeto da Parceria;
II – o pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado
público com recursos vinculados à Parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias do Município.
Art. 52. As compras e contratações de bens e serviços pela Organização da Sociedade Civil com recursos transferidos pela
Administração Pública adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado.
§ 1º. A execução das despesas relacionadas à Parceria observará, conforme previsto nos incisos XIX e XX art. 42 da Lei
Federal nº 13.019/2014, o seguinte:
I - a responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade
Civil pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de
custeio, de investimento e de pessoal; e
II - a responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade
Civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto
previsto no Termo de Colaboração ou de Fomento, o que não
implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração Pública quanto à inadimplência da Organização da Sociedade Civil em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da Parceria ou aos danos decorrentes
de restrição à sua execução.
§ 2º. A Organização da Sociedade Civil deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa,
aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou
contratação.
§3º. Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior
ao previsto no plano de trabalho, a Organização da Sociedade
Civil deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com
os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de
elaboração dos relatórios de que trata o art. 73 e art. 77, quando for o caso.
Art. 53. As organizações da sociedade civil deverão obter de
seus fornecedores e prestadores de serviços as notas e comprovantes eletrônicas, devidamente preenchidas com data,
valor, nome e CNPJ/CPF, para fins de comprovação das despesas.
§ 1º. A Organização da sociedade civil deverá registrar os da-
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dos referentes às despesas realizadas na plataforma eletrônica Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com a inserção de
notas e comprovantes fiscais referentes às despesas.
§ 2º. As organizações da sociedade civil deverão manter a
guarda dos documentos originais referidos no caput pelo prazo
previsto na legislação específica.
Art. 54. Os pagamentos deverão ser realizados mediante
transferência eletrônica na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços, estando sujeitos à
identificação do beneficiário final na plataforma eletrônica do
TCE/PR.
§ 1º. O Termo de Colaboração ou de Fomento poderá admitir
a dispensa da exigência do caput e possibilitar a realização de
pagamentos em espécie, após saque à conta bancária específica da Parceria, na hipótese de impossibilidade de pagamento
mediante transferência eletrônica, devidamente justificada pela
Organização da Sociedade Civil, que poderá estar relacionada,
dentre outros motivos, com:
I - o objeto da Parceria;
II - a região onde se desenvolverão as ações da Parceria; ou
III - a natureza dos serviços a serem prestados na execução
da Parceria.
§ 2º. Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite
individual de R$400,00 (quatrocentos reais) por fornecedor ou
prestador de serviço, levando-se em conta toda a duração da
Parceria, ressalvado os casos justificados em razão da peculiaridade do objeto do pagamento e aprovados pelo Gestor da
Parceria.
Art. 55. Os custos indiretos necessários à execução do objeto,
de que trata o inciso III do caput do art. 46 da Lei Federal nº
13.019/2014, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas
com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água
e luz e remuneração de serviços contábeis e de assessoria
jurídica.
Art. 56. A Organização da Sociedade Civil somente poderá
pagar despesa em data posterior ao término da execução do
Termo de Colaboração ou de Fomento quando o fato gerador
da despesa tiver ocorrido durante sua vigência.
Art. 57. Para os fins deste Decreto, considera-se equipe de
trabalho o pessoal necessário à execução do objeto da Parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da
Organização da Sociedade Civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista
no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível
e trabalhista.
Parágrafo único. É vedado à Administração Pública praticar
atos de ingerência na seleção e na contratação de pessoal
pela Organização da Sociedade Civil ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na
referida organização.
Art. 58. Poderão ser pagas com recursos vinculados à Parceria
as despesas com remuneração da equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da Organização da Sociedade Civil, durante a vigência da Parceria, podendo contemplar as despesas
com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo-terceiro
salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais valores:
I - estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente dedicado à Parceria; e
II - sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os
acordos e as convenções coletivas de trabalho e, em seu valor
bruto e individual, o teto da remuneração do Poder Executivo.
§ 1º. Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da Parceria, a Organização da Sociedade
Civil deverá apresentar a memória de cálculo do rateio da des-
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pesa para fins de prestação de contas, vedada a duplicidade
ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma
mesma parcela da despesa.
§ 2º. Poderão ser pagas diárias referentes a deslocamento,
hospedagem e alimentação, nos casos em que a execução do
objeto da parceria assim o exigir, para a equipe de trabalho e
para os prestadores de serviço voluntário, conforme determina
a lei.
§ 3º. O pagamento das verbas rescisórias de que trata o caput,
ainda que após o término da execução da Parceria, será proporcional ao período de atuação do profissional na execução
das metas previstas no plano de trabalho.
Art. 59. A Organização da Sociedade Civil deverá dar ampla
transparência aos valores pagos, com recursos da Parceria, a
título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à
execução do objeto da Parceria.
Parágrafo único. A divulgação destas informações será feita
de maneira individualizada, devendo haver menção ao nome
completo e ao cargo ocupado por cada pessoa remunerada.
SEÇÃO III
Das Alterações na Parceria
Art. 60. O órgão ou a entidade da Administração Pública poderá autorizar ou propor a alteração do Termo de Colaboração ou
de Fomento ou do plano de trabalho, após, respectivamente,
solicitação fundamentada da Organização da Sociedade Civil
ou sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto,
da seguinte forma:
I - por termo aditivo à Parceria para:
a) ampliação de até trinta por cento do valor global;
b) redução do valor global, sem limitação de montante;
c) prorrogação da vigência, observados os limites do art. 45; ou
d) alteração da destinação dos Bens Remanescentes; ou
II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de
alteração, tais como:
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de
saldos porventura existentes antes do término da execução da
Parceria;
b) ajustes da execução do objeto da Parceria no plano de trabalho; ou
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.
§ 1º. Sem prejuízo das alterações previstas no caput, a Parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, independentemente de anuência da Organização da Sociedade Civil,
para:
I - prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o
órgão ou a entidade da Administração Pública tiver dado causa
ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado, podendo, nesta hipótese, ser excedido o prazo previsto no art. 45 em,
no máximo, montante de dias igual ao atraso; ou
II - indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros.
§ 2º. O órgão ou a entidade pública deverá se manifestar sobre
a solicitação de que trata o caput no prazo de trinta dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso
quando forem solicitados esclarecimentos à Organização da
Sociedade Civil.
§ 3º. No caso de término da execução da Parceria antes da
manifestação sobre a solicitação de alteração da destinação
dos Bens Remanescentes, a custódia dos bens permanecerá
sob a responsabilidade da Organização da Sociedade Civil até
a decisão do pedido.
Art. 61. A manifestação jurídica da Procuradoria Geral do Município ou do setor jurídico da entidade da Administração Pública Indireta poderá ser dispensada nas hipóteses de que tratam
a alínea “c” do inciso I e o inciso II do caput do art. 60 e, os
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incisos I e II do § 1º do art. 60, sem prejuízo de consulta sobre
dúvida jurídica específica apresentada no processo.
CAPÍTULO VI
DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
SEÇÃO I
Da Comissão de Monitoramento e Avaliação
Art. 62. A Comissão de Avaliação e Monitoramento é a instância administrativa responsável pelo acompanhamento da
execução das Parcerias celebradas, cujas atribuições serão
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de
objetos, custos e indicadores voltados à priorização do controle
de resultados sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
§ 1º. A Comissão deverá ser composta por cinco membros,
sendo três servidores ocupantes de cargo efetivo do quadro
de pessoal da Administração Pública Municipal, devendo ser
assegurada a participação de profissionais das áreas administrativas e relacionadas ao objeto da Parceria.
§ 2º. Aplicam-se à Comissão de Avaliação e Monitoramento os
mesmos impedimentos constantes no art. 26 deste Decreto.
§ 3º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.
§ 4º. A Administração Pública poderá estabelecer uma ou mais
comissões de monitoramento e avaliação, observado o princípio da eficiência.
§ 5º. A Comissão de Monitoramento e Avaliação se reunirá
periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias por
meio da análise das ações previstas na Seção II deste Capítulo.
Art. 63. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de controle, a execução da Parceria será
acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada
esfera de governo.
Parágrafo único. As parcerias de que trata este Decreto estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação.
SEÇÃO II
Das Ações e dos Procedimentos
Art. 64. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter
preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular das Parcerias, devendo ser registradas pela Comissão as
ações realizadas.
§ 1º. As ações de que trata o caput contemplarão a análise das
informações acerca do processamento da Parceria constantes
dos termos celebrados e planos de trabalho, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação
sobre eventuais denúncias existentes relacionadas à parceria.
§ 2º. O Termo de Colaboração ou de Fomento deverá prever
procedimentos de monitoramento e avaliação da execução de
seu objeto a serem realizados pela Comissão.
§ 3º. As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar
ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na internet, aplicativos e outros
mecanismos de tecnologia da informação.
§ 4º. O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de que
trata o art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014, será produzido na
forma estabelecida pelo art. 67 deste Decreto.
Art. 65. O Gestor deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da Parceria, nas hipóteses em que esta
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for essencial para verificação do cumprimento do objeto da
Parceria e do alcance das metas.
§ 1º. Sempre que houver visita in loco o resultado será circunstanciado em Relatório de Visita Técnica in loco, devendo ser
registrado e enviado à Organização da Sociedade Civil para
conhecimento, esclarecimentos e providências, e ainda poderá ensejar a revisão do Relatório Técnico de Monitoramento e
Avaliação, a critério da Administração.
§ 2º. A visita técnica in loco não se confunde com as ações de
fiscalização e auditoria realizadas pela Administração Pública,
pelos órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do
Estado.
Art. 66. Nas Parcerias com vigência superior a um ano será
realizado, sempre que possível, pesquisa de satisfação.
§ 1º. A pesquisa de satisfação terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e de apuração
da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela
Organização da Sociedade Civil, visando a contribuir com o
cumprimento dos objetivos pactuados e com a reorientação e
o ajuste das metas e das ações definidas.
§ 2º. A pesquisa de satisfação poderá ser realizada diretamente pela Administração Pública, com metodologia presencial ou
à distância, com apoio de terceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas
a auxiliar na realização da pesquisa.
§ 3º. Na hipótese de realização da pesquisa de satisfação, a
Organização da Sociedade Civil poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado.
§ 4º. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será circunstanciada em documento que será enviado à
Organização da Sociedade Civil para conhecimento, esclarecimentos e eventuais providências.
Art. 67. A Administração Pública, com o auxílio dos órgãos técnicos competentes e amparado nos relatórios confeccionados
no ínterim, emitirá ao menos um Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação a cada 12 (doze) meses, conforme dispuser o instrumento de Parceria, assegurando-se a realização de
ao menos um Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação
no decorrer da Parceria.
Parágrafo único. O Relatório Técnico de Monitoramento e
Avaliação obedecerá ao disposto no art. 59 da Lei Federal nº
13.019/2014, e será avaliado e homologado pela Comissão de
monitoramento e avaliação no prazo de até 30 (trinta) dias.
SEÇÃO III
Das Obrigações do Gestor
Art. 68. São obrigações do Gestor:
I - acompanhar e fiscalizar a execução da Parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou
metas da Parceria e de indícios de irregularidades na gestão
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação
de contas final, levando em consideração o conteúdo do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de que trata o
art. 59;
IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
Art. 69. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da Organização da Sociedade Civil, a Administração Pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços
essenciais à população, por ato próprio e independentemente
de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução
das metas ou atividades pactuadas:
I - retomar os bens públicos em poder da Organização da So-
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ciedade Civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade
ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação,
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na Prestação de Contas o que foi executado pela Organização da Sociedade Civil até o momento em que a Administração
assumiu essas responsabilidades.
Parágrafo único. As situações previstas no caput devem ser
comunicadas pelo Gestor ao Administrador Público.
CAPÍTULO VII
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 70. A Prestação de Contas deverá ser feita observando-se
as regras previstas neste Decreto, além de prazos e normas de
elaboração constantes do instrumento de Parceria e do plano
de trabalho.
Art. 71. A Prestação de Contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil deverá conter elementos que permitam
ao Gestor da Parceria avaliar o andamento ou concluir que o
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, com a comprovação documental, até o período de que trata a prestação
de contas.
§ 1º. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de
estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa
realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas
pertinentes, bem como a conciliação das despesas com a movimentação bancária demonstrada no extrato.
§ 2º. Serão glosados nas prestações de contas os valores
que forem aplicados em finalidades diversas das previstas no
instrumento, bem como os que não atenderem ao disposto
no caput deste artigo e nos arts. 53 e 54 da Lei Federal nº
13.019/2014.
§ 3º. A análise da prestação de contas deverá considerar a
verdade real, através do grau de satisfação do público-alvo,
que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação,
declaração de entidade pública ou privada local e declaração
do conselho de política pública setorial, entre outros, e os resultados alcançados.
Art. 72. A Prestação de Contas e todos os atos que dela decorram dar-se-á, sempre que possível, em plataforma eletrônica,
permitindo a visualização por qualquer interessado.
Art. 73. As Organizações da Sociedade Civil deverão apresentar os seguintes documentos para fins de Prestações de
Contas Parciais e Final:
I – Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organização da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal,
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados
alcançados, a partir do cronograma acordado;
II – Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado pelo
seu representante legal e o contador responsável, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua
vinculação com a execução do objeto;
III – notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos
em nome da Organização da Sociedade Civil;
IV – extrato bancário da conta específica vinculada à execução
da Parceria;
V – comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária
específica, quando houver;
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VI – material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber;
VII – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos,
quando for o caso;
VIII – lista de presença de treinados ou capacitados, quando
for o caso.
Art. 74. O Gestor da Parceria, com o apoio dos setores técnicos competentes e com base nos relatórios produzidos no
período, emitirá um parecer técnico para cada prestação de
contas apresentada, parcial ou não.
§ 1º. No caso de parcela única, será emitido Parecer Técnico
Conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto,
que será submetido à aprovação da autoridade competente.
§ 2º. Na hipótese de Parceria cuja duração exceda um ano,
a Organização da Sociedade Civil deverá apresentar Prestação de Contas Parcial ao fim de cada exercício financeiro, para
fins de monitoramento do cumprimento das metas vinculadas à
parcela liberada e de liberação da parcela subsequente.
§ 3º. A análise da Prestação de Contas de que trata o § 2º
deverá ser feita no prazo definido no plano de trabalho aprovado, e não compromete a liberação da parcela de recursos
subsequente.
Art.75. A análise da Prestação de Contas Final constitui-se das
seguintes etapas:
I – análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento
do objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano
de trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado;
II – análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas apresentadas e a execução do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e
os débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos
para a execução da parceria.
Parágrafo único. A análise prevista no caput deste dispositivo
levará em conta os documentos exigidos no art. 73 e os pareceres e relatórios de que tratam o art. 74 deste Decreto.
Art. 76. A análise das Prestações de Contas das Parcerias cujo
valor total seja abaixo de R$1.500,00 (um mil quinhentos reais)
poderá ser feita da seguinte forma, a critério do gestor:
I – análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento do
objeto e alcance dos resultados pactuados no plano de trabalho aprovado pela Administração Pública municipal, devendo o
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado;
II – análise financeira: verificação da conformidade entre o total
de recursos repassados, inclusive rendimentos financeiros, e
os valores máximos das categorias ou metas orçamentárias,
executados pela organização da sociedade civil, de acordo
com o plano de trabalho aprovado, bem como conciliação das
despesas com extrato bancário, de apresentação obrigatória.
§ 1º. Para decisão quanto à adoção do procedimento simplificado contido neste artigo, levará o gestor em consideração,
dentre outros aspectos:
a) o histórico da correção de Prestação de Contas apresentadas anteriormente, em outras Parcerias ou na mesma;
b) se a Organização da Sociedade Civil Parceira foi sancionada com alguma das penalidades previstas no art. 73 da Lei
Federal nº 13.019/2014;
c) há quanto tempo a organização da sociedade civil mantém
parceria com a Administração Municipal.
§ 2º. Para fins do disposto no inciso II deste artigo, nos casos
em que houver comprovado atendimento dos valores aprovados, bem como efetiva conciliação das despesas efetuadas
com a movimentação bancária demonstrada no extrato, a prestação de contas será considerada aprovada, sem a necessidade de verificação, pelo Gestor Público, dos recibos, documentos contábeis e outros relacionados às compras, contratações
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e pagamentos.
§ 3º. Havendo indícios de irregularidade durante a análise da
execução do objeto da Parceria, o Gestor Público poderá, mediante justificativa, rever o ato de aprovação e proceder à análise integral dos documentos fiscais da prestação de contas.
§ 4º. Para fins de cumprimento do art. 67 da Lei nº 13.019/2014,
o gestor público deverá atestar a regularidade financeira e de
execução do objeto da prestação de contas.
§ 5º. O Gestor é responsável pela decisão administrativa tratada no caput e § 1º deste artigo, inclusive sob a ótica da configuração de ato de improbidade administrativa previsto no artigo
10, inciso XX da Lei Federal nº 8.429/92, com a redação dada
pela Lei Federal nº 13.019/2014.
Art. 77. Em cada parcela de Prestação de Contas, Parcial e
Final, na hipótese de realização de despesas no valor de até
R$400,00 (quatrocentos reais) perante beneficiário ou fornecedor, a organização deverá apresentar planilha contendo informações relativas ao tipo e número do documento, à descrição
e valor da despesa, à data, nome e CPF ou CNPJ do beneficiário ou do fornecedor, sendo vedado o fracionamento da
despesa, devendo os respectivos documentos ficarem sob a
guarda da Organização pelo prazo legal estabelecido, podendo
o órgão ou entidade concedente solicitar, a qualquer tempo, a
sua apresentação.
SEÇÃO II
Dos Prazos
Art. 78. A Organização da Sociedade Civil está obrigada a
prestar as contas finais da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até 90 (noventa) dias a partir do
término da vigência da parceria, ou ao final de cada exercício
financeiro se a duração da parceria for maior que um ano, conforme estabelecido no respectivo instrumento.
§ 1º. O prazo referido no caput poderá ser prorrogado por até
30 (trinta) dias, a critério do titular do órgão ou ente da Administração parceiro, ou daquele a quem tiver sido delegada a
competência, desde que devidamente justificado.
§ 2º. O disposto no caput não impede que a Administração Pública promova a instauração de tomada de contas especial antes do término da parceria, ante evidências de irregularidades
na execução do objeto e/ou destinação dos recursos públicos.
§ 3º. Na hipótese de devolução de recursos, a guia de recolhimento deverá ser apresentada juntamente com a Prestação de
Contas.
§ 4º. Após a Prestação de Contas final, sendo apuradas pela
Administração irregularidades financeiras, o valor respectivo
deverá ser restituído ao Tesouro Municipal ou ao Fundo Municipal competente, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
§ 5º. A manifestação conclusiva sobre a Prestação de Contas
pela Administração Pública observará os prazos previstos no
plano de trabalho aprovado e no Termo de Colaboração ou de
Fomento, devendo dispor sobre:
I – aprovação da prestação de contas, quando esta expressar,
de forma clara e objetiva, o cumprimento das metas e objetivos
estabelecidos no plano de trabalho;
II – aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando
evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza
formal de que não resulte dano ao erário; ou
III – rejeição da prestação de contas, quando houver dano ao
erário, com a imediata determinação das providências administrativas e judiciais cabíveis para devolução dos valores aos
cofres públicos.
§ 6º. Sempre que cumprido o objeto e alcançados os resultados da Parceria e, desde que não haja comprovado dano
ao erário, com o desvio de recursos para finalidade diversa da
execução das metas aprovadas, a Prestação de Contas deverá

Boletim Oficial do Município - 11

ser julgada regular com ressalvas pela Administração Pública,
no caso em que a Organização da Sociedade Civil tenha incorrido em falha formal.
§ 7º. São consideradas falhas formais, para fins de aprovação
da Prestação de Contas com ressalvas, sem prejuízo de outras:
I – a ausência de atendimento às regras previstas no regulamento de compras e contratações aprovado pela Administração Pública para consecução da Parceria, desde que em
caráter excepcional e devidamente justificado em razão da peculiaridade das atividades ou da localização onde as ações da
parceria são realizadas;
II – a extrapolação, sem prévia autorização, dos valores aprovados para cada despesa prevista no plano de trabalho, desde
que justificado e que não ultrapasse 15% (quinze por cento) do
inicialmente estipulado, respeitado o valor global da Parceria;
§ 8º. As contas serão rejeitadas nos casos previstos no art. 72,
inciso III da Lei Federal nº 13.019/2014, bem como:
I – quando não for executado o objeto da parceria;
II – quando os recursos forem aplicados em finalidades diversas das previstas na Parceria.
§ 9º. No caso do parágrafo anterior, da decisão que rejeitar as
contas prestadas caberá um único recurso à autoridade hierarquicamente superior, a ser interposto no prazo de quinze dias
a contar da notificação da decisão.
§ 10. A rejeição da prestação de contas deverá ser registrada em plataforma eletrônica de acesso público, e impedirá a
celebração de futuras Parcerias com a Administração Pública
Municipal, até que seja quitado o débito.
Art. 79. Constatada irregularidade ou omissão na Prestação de
Contas, a Organização da Sociedade Civil será notificada, devendo ser concedido o prazo máximo de trinta dias, prorrogável, no máximo, por igual período, para sanar a irregularidade
ou cumprir a obrigação.
§ 1º. A notificação deverá ser dirigida também ao dirigente da
entidade indicado como responsável solidário no instrumento
celebrado, sendo-lhe garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.
§ 2º. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade
ou da omissão, não havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção
do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
§ 3º. Os valores apurados serão acrescidos de correção monetária e juros, na forma da legislação.
CAPÍTULO VIII
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES
Art. 80. Quando a execução da Parceria estiver em desacordo
com o plano de trabalho e com as normas da Lei Federal nº
13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública poderá, assegurado os direitos à ampla defesa e ao contraditório, aplicar à Organização da Sociedade Civil as seguintes
sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária;
III - declaração de inidoneidade.
§ 1º. É facultada a apresentação de defesa pelo interessado no
prazo de dez dias, contado da data de sua notificação acerca
da instauração do procedimento competente para a apuração
de eventuais irregularidades.
§ 2º. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será
aplicada quando verificadas impropriedades praticadas pela
Organização da Sociedade Civil no âmbito da parceria que não
comprometam a execução do plano de trabalho ou o dever de

04 a 10 de fevereiro de 2017, Veiculação 13/02/17

Ano XXIII - Nº 1127

prestar contas, bem como não acarretem dano patrimonial ao
Erário e não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
§ 3º. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na celebração
da Parceria, execução do plano de trabalho ou Prestação de
Contas, em que não haja a ocorrência de dano patrimonial ao
erário e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias
agravantes ou atenuantes e os danos de cunho extrapatrimonial que dela provierem para a Administração Pública.
§ 4º. A sanção de suspensão temporária impede a Organização da Sociedade Civil de participar de Chamamento Público
e celebrar Parcerias ou contratos com órgãos e entidades da
Administração Pública pelo prazo de dois anos.
§ 5º. A sanção de declaração de inidoneidade impede a Organização da Sociedade Civil de participar de Chamamento
Público e celebrar Parcerias ou contratos com a Administração
Pública Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá
quando a Organização da Sociedade Civil ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes, e após
decorrido, no mínimo, o prazo de dois anos contado da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
§ 6º. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de
declaração de inidoneidade é de competência exclusiva do Secretário da Pasta correspondente.
Art. 81. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nos incisos I a III do caput do art. 80 caberá recurso
administrativo, no prazo de quinze dias, contado da data de
ciência da decisão.
Parágrafo único. No caso da competência exclusiva do Secretário da Pasta prevista no § 6º do art. 80, o recurso cabível é o
pedido de reconsideração.
Art. 82. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão
temporária ou de declaração de inidoneidade, a Organização
da Sociedade Civil deverá ser inscrita, cumulativamente, em
Dívida Ativa do Município, enquanto perdurarem os efeitos da
punição ou até que seja promovida a reabilitação.
Art. 83. Prescrevem no prazo de cinco anos as ações punitivas da Administração Pública Municipal destinadas a aplicar as
sanções previstas neste Decreto, contado da data de apresentação da Prestação de Contas ou do fim do prazo de noventa
dias a contados do término da vigência da Parceria, no caso de
omissão no dever de prestar contas.
Parágrafo único. A prescrição será interrompida com a edição
de ato administrativo destinado à apuração da infração.
CAPÍTULO IX
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
Art. 84. No primeiro quadrimestre do ano civil a Administração
Pública fará publicar, no seu endereço eletrônico e no Boletim
Oficial do Município, em seção específica, os valores aprovados na Lei Orçamentária Anual vigente para execução de programas e ações do Plano Plurianual em vigor, que poderão ser
executados por meio de Parcerias previstas neste Decreto.
Art. 85. O Município de Guarapuava manterá em seu sítio oficial na internet a relação das Parcerias celebradas a partir da
entrada em vigor da citada lei, em ordem alfabética, pelo nome
da Organização da Sociedade Civil e o respectivo CNPJ, por
prazo não inferior a 180 (cento e oitenta) dias, contados da
apreciação da Prestação de Contas Final da Parceria.
Parágrafo único: Da relação de que trata o caput deverão constar também as seguintes informações:
I – descrição do objeto da Parceria;
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II – valor total da Parceria e valores liberados, quando for o
caso;
III – nome completo dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil parceira;
IV – data de início e término da parceria, quando for o caso;
V – identificação do instrumento de Parceria e o órgão da Administração Pública responsável;
VI – situação da Prestação de Contas da Parceria, informando
a data limite para sua apresentação e o resultado conclusivo;
VII - o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração
prevista para o respectivo exercício, quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da Parceria;
VIII – link ou anexo com a íntegra do Termo de Colaboração ou
de Fomento, respectivo plano de trabalho e eventuais termos
aditivos.
CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 86. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Guarapuava, 24 de janeiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5869/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º - Exonerar, a pedido, os seguintes servidores:
I.Claudia Harka De Souza, nomeado pelo Decreto nº 4696/2015
no cargo Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 09 de janeiro de 2017.
II.Josnieli Vanessa Rocha, nomeado pelo Decreto nº 3156/2013
no cargo Secretária Escolar, lotado na Secretaria Municipal de
Educação, a partir de 06 de janeiro de 2017.
III.Maria Eni Schinemann, nomeado pelo Decreto nº 3383/2013
no cargo Professor, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 09 de janeiro de 2017.
IV.Sebastião Walter Dos Santos, nomeado pelo Decreto nº
2692/2012 no cargo Professor, lotado na Secretaria Municipal
de Educação, a partir de 04 de janeiro de 2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 01 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 5871/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Exonerar, a pedido, os seguintes servidores, a partir de
05 de fevereiro de 2017:
I.Lucia Andréia Ortiz Pinto Almeida, nomeada pelo Decreto nº
4933/2015, no cargo de Assessor Técnico Especializado, na
Secretaria Executiva;
II.Nélio Gomes da Costa, nomeado pelo Decreto nº. 4524/2015,
no cargo de Secretário Municipal de Planejamento;
III.Denise Abreu Turco, nomeada pelo Decreto nº 3849/2014,
no cargo de Assessor Jurídico, na secretaria de Administração;
IV.Rafael Baroni, nomeado pelo Decreto 5624/2016, no cargo
de Assessor Técnico Especializado, na Procuradoria do Município;
V.Eliane Rodrigues de Souza De Carli, nomeada pelo Decreto
nº. 4354/2014, no cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
VI.Fabio Fares Decker, nomeado pelo Decreto 2857/2013, no
cargo de Procurador Geral do Município;
VII.Eva Scharan de Lima nomeada pelo Decreto nº 5818/2017,
no cargo de Secretária Municipal de Política para Mulheres;
VIII.Ivanês Joséfi nomeado pelos Decretos nº. 3664/2014 e
5474/2016, nos cargos de Secretário Municipal de Viação,
Obras e Serviços Urbanos e Secretário Municipal de Trânsito
e Transportes;
IX.Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin, nomeada pelo
Decreto nº 4805/2015, no cargo de Presidente Interina da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 03 fevereiro de 2017.
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RESOLVE
Art. 1º Nomear o Sr. João Edson de Lima para exercer o cargo
de Secretário Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos,
cumulado com o cargo de Secretário Municipal de Trânsito e
Transportes, a partir de 06 de fevereiro de 2017.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando demais disposições em contrário.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5874/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Nomear o Sr. Ari Marcos Bona para exercer o cargo de
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social,
a partir de 06 de fevereiro de 2017.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando demais disposições em contrário.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5875/2017

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETO N° 5872/2017

RESOLVE

O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

Art. 1º Nomear o Sr. Rafael Baroni, inscrito no CPF sob o nº
007.007.639-10, para exercer o cargo de Procurador Geral do
Município, a partir de 06 de fevereiro de 2017.
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Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando o Decreto nº. 5624/2016 e, demais disposições em
contrário.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5876/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Nomear o Sr. Pablo de Almeida para exercer o cargo de
Secretário Municipal de Esportes, a partir de 06 de fevereiro
de 2017.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se o Decreto nº 5373/2016 e, demais disposições
em contrário.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5877/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Nomear a Sra. Priscila Schran de Lima para exercer o
cargo de Secretária Municipal de Políticas para Mulheres, a
partir de 06 de fevereiro de 2017.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se demais disposições em contrário.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5878/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Nomear a Sra. Denise Abreu Turco para exercer o cargo de Secretária Municipal de Administração, a partir de 06 de
fevereiro de 2017.
Art.2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando demais disposições em contrário.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 5879/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Nomear a Sra. Eliane Rodrigues de Souza De Carli para
exercer o cargo de Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, a
partir de 06 de fevereiro de 2017.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando demais disposições em contrário.
Guarapuava, 03 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5881/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Exonerar, a pedido, a servidora ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA, nomeada pelo Decreto nº 3970/2014, no
cargo de Gerente de Licitações e Contratos, lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 06 de fevereiro de
2017.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 06 fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 5882/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Designar o servidor Telmo C. Passos, para responder
como Secretário Interino de Esportes e Recreação, entre os
dias 06 de janeiro de 2017 a 03 de fevereiro de 2017, no período de férias do Sr. Alexandre V. H. Danziato.			
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 06 de janeiro de 2017.
Guarapuava, 06 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5885/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º Nomear o servidor ABIMAEL DE LIMA VALENTIM, matrícula 55298/1, no cargo de Gerente de Licitações e Contra-
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tos, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir
de 07 de fevereiro de 2017.
Art. 2º Delegar poderes ao servidor ABIMAEL DE LIMA VALENTIM, para fim especial de assinar editais, erratas, comunicados, avisos de licitações, realização de processos licitatórios, contratos, aditamentos, homologações e adjudicações,
solicitações de compras e/ou serviços, revogações, rescisões
contratuais, anulações e cancelamentos de procedimentos licitatórios e contratos, bem como dispensas e inexigibilidades
de licitações, julgar recursos administrativos, impugnações de
editais de licitações e demais atividades inerentes ao cargo,
realizadas pelo Departamento de Licitações e Contratos, para
os órgãos da Administração Direta do Município de Guarapuava - Estado do Paraná.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 06 fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5887/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º – Exonerar a pedido, o Sr. Edicarlos Faria de Oliveira,
nomeado pelo decreto nº 4680/2015 , do cargo de Chefe de
Departamento de Patrimônio e Suprimentos da Fundação Proteger, a partir de 01 de fevereiro de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 09 de fevereiro de 2017.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO N° 5888/2017
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º – Exonerar a pedido, a servidora Sra. Eliane Aparecida
Mendes Warpechoski, nomeada pelo decreto nº 5842/2017, do
cargo de Secretária Executiva da Fundação Proteger, a partir
de 06 de fevereiro de 2017.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
revogando as atribuições em contrário.
Guarapuava, 09 de fevereiro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DECRETO N° 5889/2017
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DECRETO N° 5890/2017
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PORTARIAS
PORTARIA N° 115/2017
A Secretária de Administração do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar o servidor, EDILSON DREVISKI, matrícula 8464-6, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a dirigir,
eventualmente, veículos leves oficiais em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade, até 01 de junho de 2017,
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 08 de fevereiro de 2017.
DENISE ABREU TURCO
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, por meio da Portaria nº 107/2017, declaro que estou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo de passageiros.
Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação do
veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e pelos
danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamento de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.
Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de incêndio)
e que está com toda a documentação legal e atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o
presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de ___________________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ORGANIZADORA PROCESSO SELETIVO ESTAGIÁRIOS
PROCESSO SELETIVO N° 001/2017
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2017
SÚMULA: Dispõe sobre a retificação de parte do Edital nº
001/2017- Processo Seletivo para Estagiários, divulgado no
Site Oficial do Município e dá outras providências.
ELISABETH MARIA PACHECO, Presidente da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, designada pela Portaria nº
028/2017, no uso de suas atribuições legais, resolve:
TORNAR PÚBLICO:
Art. 1º – A retificação de parte do Edital de abertura nº 001/2017,
Processo Seletivo para a função de Estagiário, conforme abaixo:
Onde se - lê:
6.2. O local da prova e as listas de ensalamento serão divulgadas pelo site de município até o dia 17/12/2016
Leia-se:
6.2. O local da prova e as listas de ensalamentos serão divulgadas pelo site de Município até o dia 16/02/2017.
Guarapuava, 10 de Fevereiro de 2017
ELISABETH MARIA PACHECO
Presidente da Comissão
LICITAÇÕES
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 01/2017 - FUNREBOM
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 01/2017 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de Mobiliário para o Quartel do Corpo de
Bombeiros de Guarapuava, com Recursos Oriundos do FUNREBOM. Secretaria Municipal de Finanças.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Lote
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º
1.168/2006, e Lei Complementar n.º 123/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Ocorrerá Das 08h45 até
às 08h59 do dia 24/02/2017.
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INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do
dia 24/02/2017.
PREGOEIRA: Larissa Maria Brzezinski
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site:
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 08 de Fevereiro de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2017 - FUNREBOM
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 02/2017 – PRESENCIAL
OBJETO: Aquisição de Máquina – Serra Circular para o Quartel do Corpo de Bombeiros de Guarapuava, com Recursos
Oriundos do FUNREBOM. Secretaria Municipal de Finanças.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decreto Municipal n.º
1.168/2006, e Lei Complementar n.º 123/2006.
ABERTURA E CREDENCIAMENTO: Ocorrerá Das 13h45 até
às 13h59 do dia 24/02/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 14h00 do
dia 24/02/2017.
PREGOEIRA: Larissa Maria Brzezinski
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site:
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo, será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 08 de Fevereiro de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
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REAVISO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 163/2016
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão N.º 163/2016 – ELETRÔNICO - SRP
OBJETO: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Materiais para Procedimentos Odontológicos. Secretaria Municipal de Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Lei Federal n.º
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais n.º
1.168/2006 e 1.447/2007, e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h45 do
dia 24/02/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00min
do dia 24/02/2017.
PREGOEIRO: Matheus Augusto Frighetto
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h00min.
EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos pelo site:
<www.guarapuava.pr.gov.br> no link editais de licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o horário
de Brasília (DF).
Guarapuava, 06 de Fevereiro de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2017
OBJETO: Locação de um barracão em alvenaria localizado à
Rua Saldanha Marinho, nº 3.150, com área de 300 metros quadrados, para abrigar mobiliários para leilão. Secretaria Municipal de Administração.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 008/2017
CONTRATADA: ALCEU MORES – CONFECÇÕES ME
VALOR TOTAL: R$ 63.600,00 (Sessenta e três mil e seiscentos
reais).
PRAZO: 12(doze) meses.
DATA DO CONTRATO: 25/01/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Decreto n.º 3970/2014 de 30/06/2014
e com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93
RATIFICAÇÃO: 25/01/2017 (a)
Ethel Alita Camargo de Oliveira –
Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2017
OBJETO: Contratação emergencial de empresas especializadas para manutenção de veículos. Secretaria Municipal de
Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO: N.º 11/2017
CONTRATADA: ANTONIO VALDIR RODRIGUES & CIA LTDA
VALOR TOTAL: R$ 25.306,00 (Vinte e cinco mil trezentos e
seis reais).
CONTRATO: N.º 12/2017
CONTRATADA: CLOVIS LUIZ SCHONS PEÇAS – ME
VALOR TOTAL: R$ 1.518,00 (Um mil quinhentos e dezoito reais)
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PRAZO: 57 dias, vencimento em 01/04/2017
DATA DO CONTRATO: 03/02/2017
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XVII da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: 03/02/2017
(a) Ethel Alita Camargo de Oliveira –
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 115/2016
OBJETO: Aquisição de impressoras e filme para imagens médicas (Raio X). Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO Nº: 004/2017.
CONTRATADA: IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES
S/A.
VALOR TOTAL: R$ 96.270,00(Noventa e seis mil e duzentos e
setenta reais).
VIGÊNCIA: 30-06-2017
DATA DA ASSINATURA: 24/01/2017.
(a) Ethel Alita Camargo de Oliveira –
Gerente de Licitações e Contratos.
Pregão Eletrônico Nº 266/2016
PROCESSO Nº. 450/2016
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com base na Lei
10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a
adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Município, e
ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido sem ressalvas
pela Procuradoria Geral do Município sob nº 029/2017, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe conforme
lotes adjudicados para a empresa N.F.GRANDE & CIA.LTDA,
no valor global de R$ 12.023,70 (doze mil, vinte e três reais e
setenta centavos).
Guarapuava, 26 de janeiro de 2017
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 287/2016 - SRP
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Material de
Consumo (Fogos de Artifício para eventos no Município). Secretaria Executiva do Município.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 005/2017
CONTRATADA: E. O. L. RODRIGUES PESCA - ME
VALOR TOTAL: R$ 9.393,10 (nove mil trezentos e noventa e
três reais e dez centavos).
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 24/01/2017.
(a)Ethel Alita Camargo de Oliveira –
Gerente de Licitações e Contratos.

Pregão Presencial Nº 294/2016 - SRP
PROCESSO Nº. 488/2016
HOMOLOGAÇÃO
A Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 3970/2014 de 30 de junho de 2014, com base na
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, consideran-
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do a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Município,
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município sob nº 154/2017, HOMOLOGA o
resultado do processo licitatório em epígrafe conforme lotes
adjudicados para as empresas:
ADJUDICATÁRIA: SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO
LTDA – LOTES: 2 – VALOR: R$ 18.125,00.
ADJUDICATÁRIA: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS – LOTES:
1 – VALOR: R$ 54.375,00.
Guarapuava, 31 de janeiro de 2017.
ETHEL ALITA CAMARGO DE OLIVEIRA
GERENTE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Pregão Presencial Nº 295/2016
PROCESSO Nº. 489/2016
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto nº 5885/2017 de 06 de fevereiro de 2017, com base na
Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto pelo Pregoeiro Oficial do Município,
e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido sem ressalvas pela Procuradoria Geral do Município sob nº 180/2017,
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe
conforme lote adjudicado para as empresas:
EMPRESA: JARDIM COSMÉTICOS LTDA – LOTES: 3 e 4. –
VALOR: R$ 23.989,20.
EMPRESA: TOTAL HEALTH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA – LOTES: 1 e 2. – VALOR: R$ 115.710,00.
Guarapuava, 08 de fevereiro de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
PREGÃO PRESENCIAL N° 06/2017
AVISO DE REVOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso de suas atribuições conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme Decreto n.º 5885 de 06/02/2017, considerando que a
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA é competente para determinar a
contratação, pode revogar “ex officio” a licitação, com fulcro no
artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93:
RESOLVE: Tornar pública a REVOGAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2017, referente à contratação de Empresa
Especializada em Serviços de Calibragem de Audiômetro, Imitanciômetro e Cabine Acústica, utilizados em exames de Audiometria. Conforme pedido da Secretaria Municipal de Educação.
Guarapuava, 09 de fevereiro de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

CONSELHOS
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – PARANÁ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO
Lei n.º 1359/2004, de 02 de julho de 2004.
RESOLUÇÃO nº 001-CMDI/2017
Aprova o Plano de Trabalho, autoriza a emissão do Termo de
Cooperação Financeira e estabelece critérios ao repasse de
recursos à Instituição de Longa Permanência de Idosos SER-
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VIÇO DE OBRAS
SOCIAIS “AIRTON HAENISCH”
(SOS), por meio de convênio através do Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa Idosa -FMDPI.
Considerando a Lei nº 1359/2004, de 02 de julho de 2004, que
dispõe sobre a Política Municipal do Idoso e cria o Conselho
Municipal do Idoso - CMDI;
Considerando a Lei nº 2007/2011, de 7 de dezembro de 2011,
que institui o Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do
Município de Guarapuava e o Decreto nº 2446/2011, de 13 de
dezembro de 2011, que regulamenta a referida lei;
Considerando o Termo de Ajustamento de Conduta, de 16 de
julho de 2014, firmado pelo Ministério Público do Estado do
Paraná, SOS, Prefeitura Município de Guarapuava e CMDI-Guarapuava, que trata da: 1) Adequação de fluxo de atendimento de idosos em situação de risco/violação de direitos; 2)
Adequação da Entidade Serviço de Obras sociais “Airton Haenisch” (SOS), às Resoluções nº 12 CNDI e à RDC/ANVISA
nº 283/2005; 3) Adequação de verbas e servidores a serem
destinados à Instituição por parte do poder público;
O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso, no uso de suas
atribuições legais de acordo com a Lei Municipal n° 1359/2004,
de 02 de Julho de 2004 e, conforme deliberação da reunião
ordinária realizada no dia 07 de fevereiro de 2017, conforme
Ata nº 001/2017 (ordinária).
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho, autorizar a emissão do
Termo de Cooperação financeira e estabelecer os critérios ao
repasse de recursos no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), à Instituição de Longa Permanência de Idosos
SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS “AIRTON HAENISCH” (SOS),
por meio de convênio através do Fundo Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa – FMDPI
Art. 2º - A entidade receberá os recursos conforme cronograma
de desembolso, constante do Item 13 do Plano de Trabalho, no
valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Art. 3º - Os recursos recebidos através do Termo de Cooperação deverão ser prestados conta em conformidade com as
orientações vigentes do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme Resolução n° 028/2011, Instruções Normativas
61 e 68/2012 e Resolução nº 046/2014.
Art. 4º - A entidade deverá efetuar os lançamentos das despesas mensalmente em sistema próprio do Tribunal de Contas do
Estado (SIT).
Parágrafo Único – O não lançamento tornará a entidade inadimplente, implicando na suspensão do repasse. Os documentos,
originais ficarão arquivados na entidade e a cópia das prestações de contas deverá ser entregue na Divisão Administrativa
da Secretaria de Assistência Social.
Art. 5º - A entidade utilizará os recursos nas categorias de despesas de pagamento de pessoal.
Parágrafo Primeiro – Os recursos, para o pagamento de pessoal, que se refere o caput deste artigo, alcançarão somente
a Equipe do Programa/Projeto, constante do Item 8 do Plano
de Trabalho.
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Art. 6º - Para a realização de Termo de Fomento a Entidade
deverá apresentar, conforme Instrução Normativa nº 61/2011,
do TCE/PR, no mínimo, os seguintes documentos:
I - plano de trabalho, a que se refere o art. 8º da Resolução
28/2011, contendo a prévia e expressa aprovação por autoridade competente, e suas alterações, quando houver;
II - ato constitutivo do tomador dos recursos e comprovante de
sua inscrição no CNPJ;
III - comprovação dos poderes de representação daqueles que
firmarão o termo de transferência;
IV - certidão expedida pelo Tribunal de Contas para obtenção
de recursos
públicos;
V - certidão ou documento equivalente, atestando que o interessado está em dia com o pagamento dos tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao concedente;
VI - certidão ou documento equivalente, expedido pelo concedente, atestando que o interessado está em dia com as prestações das contas de transferências dos recursos dele recebidos;
VII - certidão negativa específica emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil quanto à inexistência de débitos perante a seguridade social;
VIII - certidão negativa conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional quanto aos demais tributos;
IX - certificado de regularidade com o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço – FGTS;
X - certidão negativa de débitos trabalhistas exigível, nos termos da Lei
12.440/2011;
XI - título de reconhecida utilidade pública no âmbito do concedente, para as entidades privadas tomadoras de recursos;
XII – certidão negativa de débitos estadual; XIII – CPF e RG do
responsável legal;
XIV– Declaração da Entidade indicando o responsável técnico
pela prestação de contas no SIT;
Art. 7º - Os documentos constantes no art 6º deverão ser protocolados junto à Secretaria Executiva dos Conselhos até as
12:00 horas do dia 10 de Fevereiro de 2017, com sede à Rua
Pedro Siqueira esquina com a Rua Senador Pinheiro Machado, n.° 1075 – Alto da XV.
Art. 8º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as demais disposições em contrário.
Guarapuava, PR, 07 de Fevereiro de 2017.

Jonilson Antônio Pires
Presidente do CMDI

Boletim Oficial do Município - 76

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 01/2017 - SEMEC
A Secretária Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal nº3.925/2014,
de 09 de junho de 2014 e, tendo em vista o disposto no Artigo
5º, §2ºe seus Incisos, conforme Emenda Aditiva do Ato Administrativo nº 02/2016,
RESOLVE:
I – Disposições Gerais
Tornar público o presente Edital que estabelece normas e procedimentos para a concessão de Ordens de Serviço, para o
ano letivo de 2017, de integrantes do Quadro Próprio dos Servidores da Educação, constituídos pelos cargos de: Professor(a),
Educador(a) Infantil, Professor(a) de 5ª a 8ª série, Professor(a)
de Atendimento Educacional Especializado, Professor(a) de
Educação Física, Professor(a) Pedagogo(a), Supervisor(a)
Pedagógico(a), Orientador(a) Educacional, Secretário(a) Escolar, Agente de Apoio Escolar, Instrutor(a) de Libras, Atendente
ao Educando e Merendeira, instruído conforme dispõe legislação supra citada e obedecidos os critérios estabelecidos no
presente Edital.
II– Ordem de Serviço
a)A Ordem de Serviço é uma concessão da Secretaria Municipal de Educação, por tempo determinado, ao servidor que necessita exercer suas funções em local diferente da sua lotação,
estando condicionada à existência de vagas disponíveis, prioritariamente observando-se os critérios apresentados no Parágrafo 2º, Inciso I, Artigo 5º, do Ato Administrativo nº02/2016
– Emenda Aditiva, de forma a suprir a totalidade de sua carga
horária do cargo efetivo no município, observando-se a compatibilidade de horário no município/instituição de ensino de destino e, sempre, na observância do interesse público;
b)Somente poderá ser atribuída Ordem de Serviço para suprimento de vagas que não sejam de substituição de licenças ou
afastamentos temporários do servidor e, sem ocasionar déficit
de Recursos Humanos na Unidade de Ensino de origem do
interessado;
c)Será mantida a lotação e disposição em quadro classificatório do servidor que obtiver Ordem de Serviço em sua Unidade
de Ensino de origem e, se for de seu interesse a transferência
definitiva de sua lotação, este deverá participar do Concurso de
Remoção do ano vigente para pleitear a alteração;
d)
Não haverá necessidade de solicitação de Ordem de
Serviço para professores que estiverem fora de suas Unidades de Ensino onde têm lotação de padrão funcional, prestando serviços na Direção, desde que tal designação ocorra
mediante Ato Oficial.
III– Cronograma
O processo seguirá o seguinte cronograma:
Inscrições:
O(a) interessado(a) na concessão de Ordem de Serviço deverá solicitá-la exclusivamente via Internet, por meio dos links
específicos para cada cargo, encaminhados ao e-mail institucional das Unidades de Ensino e também disponíveis no Portal
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da Secretaria Municipal de Educação e Cultura através do endereço eletrônico http://educacaoguarapuava.wordpress.com,
em Início.
Ao preencher o Formulário de Inscrição Eletrônico, o(a)
Servidor(a) deverá ler atentamente o Edital nº01/2017 – SEMEC, preencher um Formulário de Inscrição Eletrônico para
cada cargo que pretenda solicitar a Ordem de Serviço, observando que todos os campos em negrito no formulário são de
preenchimento obrigatório.
No campo “Justificativa”, apresentar a fundamentação necessária e, após concluir o preenchimento do formulário, o(a)
Servidor(a) deverá selecionar, obrigatoriamente, o campo
“Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras” para finalizar sua inscrição no processo.
Os links estarão disponíveis para preenchimento até às
23h59min do dia 16 de fevereiro de 2017;
Resultado Final:24 de fevereiro de 2017;
IV – Solicitação
a)As inscrições serão efetivadas exclusivamente mediante
preenchimento de Formulário de Inscrição Eletrônico pelo(a)
Servidor(a);
b)O(A) Servidor(a) também poderá inscrever-se para instituição de ensino onde não exista vaga, uma vez que esta poderá
ser aberta no decorrer do processo;
c)As opções de vaga para concessão de Ordem de Serviço serão indicadas pelo(a) Servidor(a) no ato do preenchimento do
Formulário de Inscrição, de 01 (uma) até, no máximo, 03 (três)
Instituições de Ensino, relacionadas em ordem decrescente de
prioridade;
d)O(A) Servidor(a) deverá mencionar, também, se existe interesse em vaga disponível em qualquer instituição que integre
a Rede Pública Municipal de Ensino, resguardado seu enquadramento funcional específico;
e)O(A) Servidor(a) somente poderá solicitar concessão de Ordem de Serviço para vaga em cargo de Concurso, enquadramento ou estabilidade compatível com sua habilitação, sendo
esta sua inteira responsabilidade;
f)O professor deverá aguardar a definição da solicitação em
seu local de lotação;
V – Análise
a)A análise das solicitações de Ordem de Serviço é de responsabilidade do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, que deverá seguir o disposto no
presente Edital para sua concessão;
b)O(A) Servidor(a) que sofreu afastamento de Unidade de Ensino em razão de penalidade decorrente de Processo Administrativo não poderá solicitar concessão de Ordem de Serviço
para a referida Unidade de Ensino enquanto perdurar a determinação do afastamento previsto no processo;
c)A classificação dos(as) Servidor(es) para concessão de Ordem de Serviço dar-se-á separadamente por cargo/padrão
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funcional e, serão tomados como parâmetros os critérios de
desempate que regulamentam o processo do Concurso de Remoção, conforme, o contido no §1º, Art.47, da Lei Complementar nº050/2014;
d)As informações prestadas no Formulário de Inscrição Eletrônico são de inteira responsabilidade do(a) Servidor(a), que
assumirá as consequências de eventuais erros de preenchimento;
e)O ato de inscrição implica na concordância tácita do(a)
Servidor(a) com os critérios estabelecidos no presente Edital;
f)A concessão do pedido de Ordem de Serviço ocorrerá somente nos casos onde houver a vaga na Unidade de Ensino
pretendida, porém sem gerar déficit de Recursos Humanos na
Unidade de origem. Esta condição é válida para todos os servidores do Quadro Próprio dos Servidores da Educação;
g)Não será permitida a concessão de Ordem de Serviço, sem a
apresentação pelo(a) Servidor(a), de justificativa comprovando
devidamente a real necessidade de mudança de seu local de
exercício, expondo os fatos e circunstâncias que justifiquem a
solicitação.
V – Concessão
a)O resultado das solicitações de Ordem de Serviço para o ano
letivo de 2017 será divulgado até as 18h do dia 24/02/2017 no
Portal da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: http://
educacaoguarapuava.wordpress.com, afixado em Edital físico
na sede da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e publicado no Boletim Oficial do Município;
VI – Vigência
a)As Ordens de Serviço autorizadas terão validade, no máximo, até 31/12/2017, em caráter irrevogável, devendo o(a)
Servidor(a)interessado em fixar padrão funcional na Unidade
de Ensino na qual onde encontrar-se-á prestando serviços,
participar do Concurso de Remoção do ano em vigência;
b)A concessão de Ordem de Serviço para determinada Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal não impactará no
cômputo de tempo de serviço do(a) Servidor(a) com vistas à
sua permanência nessa Unidade de Ensino mediante Concurso de Remoção;
c)Findada a vigência da Ordem de Serviço concedida, o(a)
Servidor(a) que não inscrever-se no Concurso Remoção e/ou
não obtiver homologada sua remoção de padrão funcional, encontra-se ciente que deverá retornar à sua Unidade de Ensino
de origem.
VII – Revogação
As Ordens de Serviço concedidas poderão ser revogadas a
qualquer tempo, havendo disposição funcional do(a) Servidor(a)
por sua chefia imediata, mediante análise da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e, devidamente arrazoada, porém, sempre prevalecendo o interesse da Administração. Após
a revogação, o(a)Servidor(a) deverá apresentar-se na SEMEC
para adequação de sua lotação funcional.
IX – Disposições Finais
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a)Ao Servidor(a) beneficiado(a) com concessão de Ordem de
Serviço caberá o compromisso de desempenhar com lealdade
os deveres do cargo, bem como, cumprir as Leis, a Constituição e os Regulamentos a bem do Estado e do Regime, na
observância do interesse público;
b)É vedado, sob qualquer hipótese, o suprimento de Servidor(a)
fora de seu local de lotação, sem a existência de Ordem de
Serviço;
c)Os casos omissos serão resolvidos pela SEMEC.
Guarapuava, 09 de fevereiro de 2017.
DORACI SENGER LUY
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
FUNDAÇÃO PROTEGER
Retificação
Do Extrato de Contrato da Dispensa de Licitação n° 001/2017
– publicado no Boletim Oficial do Município n° 1124 de
21/01/2017 a 27/01/207, pág. 5.
Onde se lê:
OBJETO: Locação do imóvel localizado á Rua Rio de Janeiro,
n.º 2507, Bairro dos Estados destinado a atender as necessidades dos acolhidos da Fundação Proteger, pelo período de
12 (doze) meses CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: J. LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA,
inscrita no CNPJ n.º 78.777.919/0001-83.
CONTRATO: 01/2017
VALOR CONTRATUAL: R$ 32.600,00 (trinta e dois mil e seiscentos reais).
Leia-se:
OBJETO: Locação do imóvel localizado á Rua Rio de Janeiro,
n.º 2507, Bairro dos Estados destinado a atender as necessidades dos acolhidos da Fundação Proteger, pelo período de
12 (doze) meses CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA.
CONTRATADA: J. LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA,
inscrita no CNPJ n.º 78.777.919/0001-83.
CONTRATO: 01/2017
VALOR CONTRATUAL: R$ 32.784,12 (Trinta e Dois Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Doze Centavos).
Guarapuava, 08 de Fevereiro de 2017.
Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente da Fundação Proteger
PREGÃO PRESENCIAL N.º 27/2016
HOMOLOGAÇÃO
A Presidente da Fundação Proteção Especial da Juventude e
Infância, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
através do Decreto n.º 5879 de 06 de Fevereiro de 2017, com
base na Lei n.º 10.520/2002 e demais legislações pertinentes,
considerando a adjudicação do objeto pela Senhora Pregoeira
Oficial, e ainda, considerando o Parecer Jurídico emitido pela
Procuradoria da Fundação Proteger, HOMOLOGO, o resultado
do processo licitatório em epígrafe, conforme o lote adjudicado
para a seguinte empresa:

LICITANTE ADJUDICATÁRIA
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LOTE

VALOR

SULBOX COMERCIAL
EIRELI – ME

09,10

R$ 21.550,00

AGUIA FABRICAÇÃO E
COMERCIO

03; 04; 06; 07; R$ 311.150,00
11; 12; 13; 14;
15; 16; 23 e 24

NARKA COMERCIO
EIRELI EPP

01; 02; 05; 08;
17; 18; 19; 20;
21; 22

R$ 332.170,00

Guarapuava, 09 de Fevereiro de 2017.
		
Eliane Freire Rodrigues de Souza de Carli
Presidente da Fundação Proteger

SURG
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2016
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de mão
de obra para, reforma, pintura de instalações públicas (prédios,
quadras, parques, academias da terceira idade, pontes, brinquedos infantis, bancos, floreiras, lixeiras, placas, incluso soldas, chumbamento, substituição de componentes, parafusos,
correntes) montados nas praças e parques no Município de
Guarapuava, que resultou anulado do pregão 39/2016.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições que
lhe são conferidas, COMUNICA que após análise e julgamento
das razões de recurso apresentado pela empresa José Alan
Garcia Construções Me, decidiu por sua IMPROCEDÊNCIA,
mantendo-se a decisão que a considerou inabilitada para o
certame, conforme fundamentação contida nos autos do processo licitatório, cuja íntegra encontra-se disponível para conhecimento dos interessados. Guarapuava, 07 de fevereiro de
2017.
FERNANDO DAMIANI.
Diretor Administrativo.
CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 045/2016
O Pregoeiro Oficial da SURG, no uso das atribuições que lhe
são conferidas e tendo em vista o julgamento dos recursos
apresentados pelas empresas participantes do Pregão Presencial n. 045/2016, que tem por objeto o registro de preços
para eventual contratação de mão de obra para, reforma, pintura de instalações públicas (prédios, quadras, parques, academias da terceira idade, pontes, brinquedos infantis, bancos,
floreiras, lixeiras, placas, incluso soldas, chumbamento, substituição de componentes, parafusos, correntes) montados nas
praças e parques no Município de Guarapuava, em atendimento à decisão emanada da autoridade superior, CONVOCA as
empresas interessadas para participar da 2º Sessão Pública
para abertura do (s) envelope (s) de habilitação da (s) empresa
(s) remanescentes (s) conforme a ordem de classificação das
propostas, na forma do art. 4º, XVI da Lei n. 10.520/2002, o
que ocorrerá no dia 16 de fevereiro de 2017 às 14h00m, na
sede administrativa da SURG. Guarapuava, 09 de fevereiro de
2017. PAULO CEZAR TRACZ. Pregoeiro Oficial da SURG.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 026/2016 – Sistema de Registro
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de Preços.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço
mensal com caminhões (toco com carroceria) e motorista, detalhamento descrito no termo de referência.
CONTRATO: Nº 011/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 09 (nove) meses
CONTRATADA: G. BATISTA TERRAPLANAGENS – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 19.023.960/0001-03.
VALOR TOTAL: R$ 79.984,00 (setenta e nove mil, novecentos
e oitenta e quatro reais)
DATA DA ASSINATURA: 24 de janeiro de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2016 – Sistema de Registro
de Preços.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços
com trator de esteira, incluindo operador.
CONTRATO: Nº 012/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 03 (três) meses
CONTRATADA: J.C. CHAGAS LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
CAMINHÕES, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 75.018.069/000141.
VALOR TOTAL: R$ 99.600,00 (noventa e nove mil e seiscentos
reais).
DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2016 – Sistema de Registro
de Preços.
OBJETO: Aquisição de peças para veículos leves.
CONTRATO: Nº 013/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
CONTRATADA: SELL AUTO PEÇAS LTDA - EPP, inscrita no
CNPJ/MF sob o n. 02.495.382/0001-05.
VALOR TOTAL: R$ 4.928,00 (quatro mil novecentos e vinte e
oito reais).
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2017.
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de Guarapuava
PREGÃO PRESENCIAL N. 030/2016 – Sistema de Registro
de Preços.
OBJETO: Aquisição de peças para veículos pesados.
CONTRATO: Nº 014/2017
PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias
CONTRATADA: D.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 77.887.248/0001-40.
VALOR TOTAL: R$ 20.170,67 (vinte mil cento e setenta reais e
sessenta e sete centavos).
DATA DA ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2017.
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