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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 13 de abril de 2018
Veiculação: 13 de abril de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1326

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 6646/2018

DECRETOS

LICITAÇÕES
II TERMO DE SUSPENSÃO

TOMADA DE PREÇOS N.º 10/2017

Processo n.º 349/2017
O Gerente do Departamento de Licitações e Contratos do Mu-
nicípio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são con-
feridas, determina a SUSPENSÃO, temporária, do processo li-
citatório, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS n.º 10/2017, 
de acordo com o pedido formulado pela secretaria requisitante, 
devido à necessidade de melhor análise da qualificação técnica 
exigida em decorrência de incoerência no 2º Termo de Retifi-
cação.
Publique-se.
Guarapuava, 12 de abril de 2018.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Formalização e Contratos

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Designar a servidora Maria Thereza Vitorassi Teixeira 
Massoqueti, matrícula nº 12968-2, para responder interinamen-
te pela Secretaria Municipal de Saúde, durante o período de 16 
a 18 de abril de 2018.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 16 de abril de 2018.

Guarapuava, 13 de abril de 2018.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO

04-2018

CREDOR: ANTONIO STANG COMERCIO DE COMBUSTÍVEL
CNPJ: 11.828.81/0001-91
OBJETO: Fornecimento de Combústível
 VALOR: R$ 94.124,02 (Noventa e Quaro Mil Cento e Vinte  e 
Quatro Reais e Dois Centavos).
PROCESSO: Fornecimento de combustível tipo gasolina co-
mum. No período de setembro a dezembro de 2015 para a 
Secretaria de Saúde.
PARECER JURÍDICO: 2166/2017 folhas 1215 a 1226.

PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 06/2018 
(portaria nº 141/2014), folhas 1229 a 1236.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 09 
de abril de 2018, folha 1237.

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2018

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e o CLUBE ATLÉ-
TICO DEPORTIVO (CAD).

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura situada na Rua Brigadeiro Rocha, n°. 
2777, cidade de Guarapuava/PR, neste ato representado por 
seu Prefeito Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO 
SILVESTRI FILHO, RG n°. 6.258.062-35 SSP-PR e inscrito no 
CPF sob o nº 032.157.469-99, e de outro lado o CLUBE ATLÉ-
TICO DEPORTIVO, Associação desportiva sem fins lucrativos, 
de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 01.880.179/0001-81, 
com sede na Rua Brigadeiro S/N, CEP 85012-260, Bairro Tria-
non, Guarapuava/PR, neste ato representado por seu Presi-
dente o Sr. ANDERSOM GNAP, RG n° 7.166.882-7 e CPF nº 
027.117.799-39, de ora em diante denominados somente MU-
NICÍPIO E ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláu-
sulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organizações Sociais sem fins 
lucrativos, abrangidos pela Lei Municipal n° 2270/2014 de 
06/05/2014, regulamentada pelo Decreto 3957 de 11 de Agosto 
de 2014 e Chamamento Público 001/2018.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até va-
lor de R$ 150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), que deverá 
ser depositado e movimentado em conta específica e utilizado 
conforme Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho 
apresentado e aprovado pelo Município.
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o 
objeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, 
independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
150.000,00 (Cento e cinqüenta mil reais), sendo liberado con-
forme plano de trabalho apresentado pela Entidade. 
A ENTIDADE aplicará os recursos financeiros recebidos, con-
forme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo 
para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, obser-
vando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Nor-
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I - os extratos bancários da conta específica e das aplicações 
financeiras a ela vinculadas;
II - os comprovantes dos pagamentos realizados pelo tomador 
aos fornecedores e/ou prestadores de serviços, nos termos do 
art. 13, § 5º da Resolução 28/2011;
III - os documentos de comprovação das despesas realizadas, 
nos termos do art. 19 da Resolução 28/2011;
IV - guias de recolhimento ou comprovantes de depósito relati-
vos à devolução de valores ou recolhimento de saldos;
V - demonstrativo da movimentação financeira informada no 
SIT.
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto, pelo 
tomador, se dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços; 
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Re-
solução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o atingimento das metas propostas.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fo-
mento o Senhor Robson Prestes, CPF 486.989.709-15, que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo de Coopera-
ção, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e emis-
são de relatórios e solicitação de documentos que comprovem 
a correta execução da aplicação dos recursos. 
Parágrafo Primeiro. A fiscalização, nos termos do art. 20 da 
Resolução 28/2011, poderá ocorrer a qualquer momento pelo 
Gestor/Fiscal, órgãos e sistemas de controle.
Parágrafo Segundo. Os responsáveis pelos trabalhos de 
acompanhamento e fiscalização, ao terem conhecimento de 
quaisquer desvios ou irregularidades, deverão informar imedia-
tamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relató-
rios de Fiscalização realizados no período de execução e o 
Termo de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de 
Transferências – SIT. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este Termo de Cooperação poderá ser rescindido automatica-
mente independente da formalização de instrumento, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especial-
mente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo Gestor/Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, 
além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ain-
da, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍ-
PIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo 

mativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse a ENTIDADE 
deverá: Apresentar Recibo de Pagamento com as Certidões 
Negativas constantes no Art. 3° da IN 61/2011 do TCE/PR e re-
gistrar todas as informações mensais necessárias no Sistema 
Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta 
corrente especifica para este Termo de Cooperação, sendo: 
Banco CEF – Caixa Econômica Federal, Agência 0389, Conta 
Corrente 7486-2.
Parágrafo Terceiro. Enquanto não empregados na sua finali-
dade, os recursos repassados deverão ser aplicados financei-
ramente nos termos do art. 116, § 4º, da Lei nº. 8.666, de 21 de 
junho de 1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de dezembro de 2018, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise da procuradoria e apro-
vado pelo Município.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.99 - Subvenções So-
ciais, da Secretaria de Esportes e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A ENTIDADE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos, através de relatórios, Notas Fiscais, 
Processos de compra e demais documentos que sejam solici-
tados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmen-
te ao Tribunal de Constas do Estado do Paraná, INCLUINDO 
AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências 
– SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução n° 
028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR, e demais legislações da área.
Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal. (ex., nota fiscal, avisos de débitos bancários, 
etc.). 
Parágrafo Segundo. As despesas deverão estar em confor-
midade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado jun-
tamente com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade. 
Despesas estranhas ao Plano de Aplicação serão considera-
das irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplica-
ção dos recursos deverão ser formalizadas com antecedência 
de 30 dias para análise e aprovação do Município. 
Parágrafo Quarto. As despesas realizadas com recursos de 
transferência deverão ser precedidas do regular processo li-
citatório, ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver 
desobrigada desta formalidade legal, deverão ser obedecidos 
os princípios aplicáveis à administração pública por meio da 
formalização de processos de compras que comprovem a ob-
servância dos princípios da moralidade, impessoalidade, da 
economicidade, da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos 
termos do art. 18 da Resolução 28/2011.
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira, 
pela Entidade dos recursos, os seguintes documentos:
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de recursos ao MUNICÍPIO na data de encerramento, denún-
cia ou rescisão deste Termo de Fomento, realizando em nome 
MUNICIPIO o recolhimento dos valores não utilizados e os ren-
dimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamen-
te;
Parágrafo Único. A ENTIDADE deverá ainda restituir ao MU-
NICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente desde 
a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo de Cooperação.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.

Guarapuava, 13 de abril de 2018.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Pablo de Almeida

Secretário Municipal de Esportes

CLUBE ATLÉTICO DEPORTIVO
Anderson Gnap

Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 045/2018

A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
Art. 1º – Conceder à Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, instituída pela Portaria nº 079/2017, dilação de pra-
zo por 90 (noventa) dias, a partir de 17 de abril de 2018.
Art. 2º- Concessão de prazo com a conditio sine qua non, para 
apresentação de relatório final até o dia 17 de julho de 2018, 
prazo esse improrrogável.
Art.3º– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Gabinete da Presidente da Fundação Proteger, em 12 de abril 
de 2018.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente 

PORTARIA Nº 046/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E

Art. 1º – Conceder à Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar, instituída pela Portaria nº 007/2018, dilação de pra-
zo por 30 (trinta) dias, a partir de 07 de abril de 2018.
Art. 2º- Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art.3º– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Gabinete da Presidente da Fundação Proteger, em 12 de abril 
de 2018.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente 

PORTARIA Nº 047/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º – Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 023/2018, dilação de prazo por 60 (sessenta) dias, 
a partir de 24 de março de 2018.
Art. 2º- Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deve-
rá apresentar relatório final.
Art.3º– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Gabinete da Presidente da Fundação Proteger, em 11 de abril 
de 2018.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente 

PORTARIA Nº 048/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 222 da Lei 
Complementar Municipal nº 060/2016,

R E S O L V E
 
Art. 1º – Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela 
Portaria nº 093/2017, dilação de prazo por 30 (trinta) dias, a 
partir de 02 de abril de 2018.
Art. 2º- Findo o prazo de 30 (trinta) dias, a comissão deverá 
apresentar relatório final.
Art.3º– Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Gabinete da Presidente da Fundação Proteger, em 11 de abril 
de 2018.

Lidiane de Cássia Martins Andrade Vatrin
Presidente 
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PORTARIA Nº 049/2018
A Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER, no Município de Guarapu-
ava, Estado do Paraná, no uso das  atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º - Estabelecer recesso da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger, no dia 30 de abril 
de 2018, segunda-feira, referente ao feriado nacional de 1° de maio, Dia do Trabalhador                   
Parágrafo único – O expediente retornará ao normal dia 02 de maio de 2018.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
                  
Guarapuava, 12 de abril de 2018.

LIDIANE DE CÁSSIA MARTINS A. VATRIN
Presidente

SURG



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  513 de abril de 2018, Veiculação 13/04/18 Ano XXIV - Nº 1326 Boletim Oficial do Município -  5



23/03 de2315, Veiculação 23/03/15 Ano XIX - Nº 974 Boletim Oficial do Município -  613 de abril de 2018, Veiculação 13/04/18 Ano XXIV - Nº 1326 Boletim Oficial do Município -  6


