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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 27 de abril de 2018
Veiculação: 27 de abril de 2018

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXIV Nº 1334

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 6638/2018

DECRETOS

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

Art. 1º Nomear em virtude de habilitação em Concurso Público, 
de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da Constituição 
Federal de 1988, c/c o inciso I, do Art. 6º, da Lei Complementar 
Municipal nº 060, de 01 de abril de 2016, conforme segue:

 I – A partir de 24 de abril de 2018.
Cargo: EDUCADOR INFANTIL
CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO
LIDIANE APARECIDA MARTINS 
FASSINI

375º

MARIA FERNANDA DE AZEVEDO 
RICHARD

376º

IREANA DA COSTA MARTINS 377º
CRISTIANE BARBOSA DORNEL-
LES DE ALMEIDA

378º

ELIANA ROLAK 379º
VANESSA DE OLIVEIRA NOGUEI-
RA

382º

AMELIA TELEGA 383º
TATIANE APARECIDA MARIANO 384º
MARIZETE DE LIMA RAVANELO 385º
SILVANA ORTIZ BECKER 386º
GESSICA SOARES DE CARVALHO 387º
EDENILZA AGNER DE LIMA 388º

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 25 de abril de 2018. 

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
O DRH do Município de Guarapuava, no uso de suas atribui-
ções, torna pública a relação da Candidata, que NÃO COMPA-
RECEU ou NÃO PREENCHEEU os requisitos exigidos para 
assumir suas funções, conforme abaixo:

Concurso nº 001/2016

Edital nº: 009/2018

Cargo: Educador Infantil

INSC. NOME CLAS.
0151999 ALDAÍZA APARECIDA THEODORO 

DA SILMA
374º

Guarapuava, 25 de abril de 2018.

DRH

DEPARTAMENTO CONTÁBIL
TERMO DE FOMENTO Nº 04/2017

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
DE TENIS DE MESA DE GUARAPUAVA.
 
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 a ASSOCIAÇÃO 
DE TENIS DE MESA DE GUARAPUAVA, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 
21.708.023/0001-25, com sede na Rua Barão de Capanema, 
2426, CEP 85015-420, Guarapuava/PR, neste ato representa-
do por seu Presidente a Sr. ANDRÉ CESAR MIRANDA LIMA 
DA SILVA, RG n° 6.255.520-3 e CPF nº 033.154.349-48, de 
ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDA-
DE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas 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 
valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), que deverá ser deposi-
tado e movimentado em conta específica e utilizado conforme 
Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresenta-
do 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$ 
20.000,00 (Vinte mil reais), sendo liberado conforme plano de 
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TERMO DE FOMENTO Nº 04/2017

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
DE TENIS DE MESA DE GUARAPUAVA.
 
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 a ASSOCIAÇÃO 
DE TENIS DE MESA DE GUARAPUAVA, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ nº 
21.708.023/0001-25, com sede na Rua Barão de Capanema, 
2426, CEP 85015-420, Guarapuava/PR, neste ato representa-
do por seu Presidente a Sr. ANDRÉ CESAR MIRANDA LIMA 
DA SILVA, RG n° 6.255.520-3 e CPF nº 033.154.349-48, de 
ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDA-
DE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas 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 
valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), que deverá ser deposi-
tado e movimentado em conta específica e utilizado conforme 
Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresenta-
do 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$ 
20.000,00 (Vinte mil reais), sendo liberado conforme 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-
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 do Brasil – Agência 0299-2, Conta Corrente 80717-6.
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 - Subvenções Sociais, 
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:
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.
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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 rela-
tórios 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.

TERMO DE FOMENTO Nº 05/2018

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e o GRÊMIO RE-
CREATIVO ESPORTIVO MADERIT.

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 GRÊMIO 
RECREATIVO ESPORTIVO MADERIT, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
nº 76.908.755/0001-50, com sede na Rua Leonardo Coblinski, 
2301, CEP 85023-300, Guarapuava/PR, neste ato representa-
do por seu Presidente a Sr. ADÃO PADUCH KUBLINSKI, RG 
n° 592.514 SSP/PR e CPF nº 025.886.339-00, de ora em dian-
te denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, respec-
tivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO 
DE FOMENTO, mediante as cláusulas 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$ 5.000,00 (Cinco 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$ 
5.000,00 (Cinco Mil reais), sendo liberado conforme 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-
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 do Brasil – Agência 5795-9, Conta Corrente 15872-0.
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 - Subvenções Sociais, 
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.). 
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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:
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 rela-
tórios 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 
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 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetaria-
mente;
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, 20 de abril de 2018.

MUNICíPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Pablo de Almeida

Secretário Municipal de Esportes

GRÊMIO RECREATIVO ESPORTIVO MADERIT
Adão Paduch Kublisnki
Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

TERMO DE FOMENTO Nº 06/2017

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
DE CORREDORES DE RUA DE GUARAPUAVA.
 
O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
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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 a ASSO-
CIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE GUARAPUAVA, 
Associação desportiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, 
inscrito no CNPJ nº 09.645.058/0001-67, com sede na Rua Na-
gibe Fagundes Schier, 603, Bairro Santana CEP 85070-260, 
Guarapuava/PR, neste ato representado por seu Presidente a 
Sr. JOÃO CARLOS PACHECO, RG n° 3.290.219-7 e CPF nº 
448.817119-20, 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 
valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), que deverá ser deposi-
tado e movimentado em conta específica e utilizado conforme 
Plano de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresenta-
do 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$ 
20.000,00 (Vinte mil reais), sendo liberado conforme 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-
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 do Brasil – Agência 5795-9, Conta Corrente 17566-8.
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 - Subvenções Sociais, 
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:
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 
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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 rela-
tórios 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 
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 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetaria-
mente;
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, 20 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

ASSOCIAÇÃO DE CORREDORES DE RUA DE GUARAPU-
AVA.

JOÃO CARLOS PACHECO
Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

TERMO DE FOMENTO Nº 07/2018

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
GUARAPUAVANA DE HANDEBOL – AGH.

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 a ASSOCIA-
ÇÃO GUARAPUAVANA DE HANDEBOL, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
nº 07.711.836/0001-43, com sede na Rua Paraná 1390, Bairro 
dos Estados, CEP 85035-010, Guarapuava/PR, neste ato re-
presentado por seu Presidente a Sr. ROOSEVELT MARQUES, 
RG n° 3.403.067-7 e CPF nº 510.976.649-53, de ora em diante 
denominados somente MUNICÍPIO E ENTIDADE, respectiva-
mente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE 
FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a seguir esta-
belecidas:

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 
valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco 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$ 
25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), sendo liberado conforme 
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-
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 
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nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta 
corrente especifica para este Termo de Cooperação, sendo: 
Banco do Brasil – Agência 5795-9, Conta Corrente 11548-7.
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 - Subvenções Sociais, 
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:
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 Coope-
ração, conforme legislação do TCE/PR, através de visitas e 
emissão de relatórios e solicitação de documentos que com-
provem 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 rela-
tórios 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 repassa-
dos, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá 
ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MU-
NICÍPIO.

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE de eventual saldo 
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 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetaria-
mente;
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
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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, 24 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

ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE HANDEBOL - AGH.
Roosevelt Marques

Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio

TERMO DE FOMENTO Nº 08/2018

Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES e a ASSOCIAÇÃO 
GUARAPUAVA FUTSAL FEMININO .
 
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 a ASSOCIAÇÃO 
GUARAPUAVA DE FUTSAL FEMININO, Associação despor-
tiva sem fins lucrativos, de Direito Privado, inscrito no CNPJ 
nº 07.928,311/0001-64, com sede na Rua Brigadeiro Rocha 
anexo ao Ginásio Joaquim Prestes, CEP 85012-260, Guara-
puava/PR, neste ato representado por seu Presidente a Sra. 
CAMILA ALMEIDA DA SILVA, RG n° 13.066.966-2 e CPF nº 
105.645.719-89, 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 
valor de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco 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$ 
25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), sendo liberado conforme 
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-
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: 
Caixa Econômica Federal – Agência 0389, Conta Corrente 
8072-2.
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 - Subvenções Sociais, 
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 
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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:
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 rela-
tórios 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 
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 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetaria-
mente;
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, 24 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

ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA DE FUTSAL FEMININO.
Camila Almeida da Silva
Presidente da Entidade

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
Robson Prestes 

Gestor / Fiscal do Convênio
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CONSELHOS
Edital n.º 004/2018

DISPOE SOBRE CHAMADA DE CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – COMDICA DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 139, da Lei Federal nº 8.069 (ECA), Lei Municipal nº 1644/2007, 
através de seu presidente, publica este edital:

 I – DO CHAMAMENTO
Art. 1º - Fica chamado o suplente de conselheiro tutelar do Município de Guarapuava: 
Edilson Guilherme Gasparello – para suplência no Conselho Tutelar Polo II, durante o período de 04/05/2018 até 02/06/2018, 
referente ao período de férias da conselheira Irene Ramos R. dos Santos.
Art 2º - O suplente acima descrito, terá o prazo de 5 (cinco) dias (após a data de publicação deste), para comparecer no Depar-
tamento Pessoal da Prefeitura Municipal de Guarapuava, acompanhado de toda a documentação exigida conforme o anexo I, 
deste edital.
 
Guarapuava, 25 de abril  de 2018.

Karine Cavallin
Presidente COMDICA

ANEXO I
DOCUMENTOS 
• Carteira de Trabalho (Fotocópia páginas 1 e 2). 
• Certificado Militar (Fotocópia). 
• Título de Eleitor e o último comprovante de votação (Fotocópia autenticada). 
• Cédula de Identidade (Fotocópia autenticada). 
• C.P.F. (Fotocópia autenticada). 
• Extrato do NIS – Retirar na Caixa Econômica. 
• Certidão de Casamento / Nascimento (Fotocópia).
 • Certidão de Nascimento dos Filhos até 16 anos (Fotocópia). 
• 01 Foto 3x4 – Recente.
 • Comprovante de Residência com CEP (Fotocópia)
 • Declaração de Imposto de Renda.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA
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SURG
AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2018
OBJETO: Registro de preços para aquisição de flores, mudas, sementes, grama, fertilizantes e demais insumos para o plantio 
nos canteiros, avenidas, rotatórias, praças e outros logradouros públicos do Município de Guarapuava. O Diretor Administrativo 
da SURG, no uso das atribuições que lhe são conferidas, COMUNICA que após análise e julgamento das razões de recurso apre-
sentadas no Pregão acima referido, decidiu por JULGAR IMPROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa LPF COMÉR-
CIO DE SEMENTES EIRELI, tendo em vista a legalidade dos atos do Pregoeiro realizados durante a sessão pública da presente 
licitação e JULGAR PROCEDENTE o recurso apresentado pela empresa JULCIMAR ANDRÉ BORDIGNON & CIA LTDA, para o 
fim de desclassificar a proposta apresentada pela empresa MERCOSUL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS E CONFEC-
ÇÕES EIRELI EPP, relativamente aos lotes 12 e 13, conforme fundamentação contida nos autos do processo licitatório, cuja 
íntegra encontra-se disponível para conhecimento dos interessados. Guarapuava, 26 de abril de 2018. 

FERNANDO DAMIANI. Diretor Administrativo. 

CONVOCAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2018

O Pregoeiro Oficial da SURG, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo em vista o julgamento dos recursos apresen-
tados pelas empresas participantes do Pregão Presencial n. 14/2018, que tem por objeto o registro de preços para aquisição de 
flores, mudas, sementes, grama, fertilizantes e demais insumos para o plantio nos canteiros, avenidas, rotatórias, praças e outros 
logradouros públicos do Município de Guarapuava, em atendimento à decisão emanada da autoridade superior, CONVOCA as 
empresas interessadas para participar da 2º Sessão Pública para abertura do envelope de habilitação da empresa JULCIMAR 
ANDRÉ BORDIGNON & CIA LTDA, em atendimento à ordem de classificação das propostas relativamente aos lotes 12 e 13, 
na forma do art. 4º, XVI da Lei n. 10.520/2002, o que ocorrerá no dia 02 de maio de 2018 às 14h00m, na sede administrativa da 
SURG. Guarapuava, 26 de abril de 2018. 

PAULO CEZAR TRACZ. Pregoeiro Oficial da SURG. 

FUNDAÇÃO PROTEGER
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CÂMARA MUNICIPAL
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