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DECRETO N° 6357/2017
5864/2017
Prorroga prazo para solicitação de campos de atuação do COAPES Guarapuava, e estabelece outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidos pelo Inciso
I do artigo 85, da Lei Orgânica do Município de Guarapuava,
CONSIDERANDO Decreto nº 6196/2017, que Institui diretrizes para a celebração do Contrato Organizativo de Ação Pública
Ensino-Saúde no município de Guarapuava/PR;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 6197/2017 que fixa normas para formalização do COAPES e concessão de campo
de atuação para estágios obrigatórios e residências nas unidades da Rede de Assistência da Secretaria Municipal da Saúde de
Guarapuava/PR
DECRETA
Art. 1º Fica prorrogado o prazo descrito no artigo 7º do Decreto 6197/2017, para até 30 de novembro de 2017, excepcionalmente
para solicitação dos campos de atuação para o exercício de 2018.
Art. 2º Em decorrência da prorrogação do prazo estabelecido no art. 1º, caberá a Comissão de análise, emitir parecer até dia 15
de janeiro de 2018, excepcionalmente para adesão dos campos de atuação para o exercício de 2018.
Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de setembro de 2017, revogadas
as disposições em contrário.
Guarapuava, 19 de outubro de 2017.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
DECRETO N° 6358/2017
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PORTARIAS
PORTARIA N° 829/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 429/2017, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta)
dias, a partir de 12 de outubro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 12 de outubro de 2017.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 830/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 439/2017, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta)
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dias, a partir de 12 de outubro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 12 de outubro de 2017.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 831/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 634/2016, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 05 de outubro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 05 de outubro de 2017.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 832/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 514/2017, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 29 de setembro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 29 de setembro de 2017.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 833/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 656/2017, dilação de prazo pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de 28 de setembro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 90 (noventa) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 28 de setembro de 2017.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA N° 834/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 465/2017, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 26 de setembro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 26 de setembro de 2017.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 835/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Sindicância, instituída pela
Portaria nº 603/2017, dilação de prazo pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir de 07 de setembro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a Comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 07 de setembro de 2017.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 836/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo Administrativo, instituída pela Portaria nº 724/2016, dilação de prazo por mais 60
(sessenta) dias, a partir de 17 de setembro de 2017.
Art. 2º Findo o prazo de 60 (sessenta) dias, a comissão deverá
apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a 17 de setembro de 2017.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA N° 837/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar as servidoras, abaixo relacionadas, sob a pre-
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sidência da primeira, para compor uma Comissão de Sindicância, a fim de apurar supostas irregularidades administrativas, causadas pelo não pagamento dentro do prazo contratual da Nota de Prestação de Serviços nº 201600000000001 da Empresa T.M
de Araújo - Me, com subsídio no Parecer Jurídico nº 1.687/2016, emitido pela Procuradoria Geral do Município, assegurando-lhe
o contraditório e ampla defesa:
I - Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
II - Vilma de Fátima Machado – Cargo: Oficial Administrativo;
III – Anne Mayara Macedo Silva – Cargo: Oficial Administrativo.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 838/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 141 da Lei Complementar nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Conceder licença, sem remuneração, para tratar de assuntos particulares, ao servidor Lineu Domingues Carleto Junior,
cargo Médico Generalista de Pronto Atendimento, matrícula nº 14826-1, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, por 02 (dois)
anos, a partir de 01 de novembro de 2017.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 839/2017
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo Art. 219 da Lei Complementar Municipal nº 060/2016,
RESOLVE
Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a presidência da primeira, para compor uma Comissão de Sindicância,
a fim de apurar supostas irregularidades administrativas, apontados no Parecer Jurídico Nº 1183/2015, emitido pela Procuradoria
Geral do Município, pela contratação de aluguel, junto a Empresa Evidência Empreendimentos Imobiliários Ltda, sem a devida
cobertura contratual, assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa:
I - Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
II - Tania Cristina Ferreira – Cargo Secretária Escolar;
III - Carlos Alberto Schimanski Junior - Cargo: Fiscal de Vigilância Sanitária.
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação, para apresentação do relatório final.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 18 de outubro de 2017.
Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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ATA 02/2017 - COAPES
No dia 17 de outubro de 2017, a Comissão de seleção de adesão ao COAPES Guarapuava designada pela Portaria 716/2017
reuniu-se para analisar os protocolos nº 2017/8/16792 Faculdade Campo Real Educacional SA; 2017/8/16828 UNICENTRO –
Universidade Estadual do Centro Oeste; 2017/8/17191 SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial e 2017/9/17684
Futura Educação Profissional LTDA; 2017/10/19166 Sociedade de Educação Superior Guairacá Ltda. – Faculdade Guairacá e
2017/10/19081 Colégio Estadual Ana Vanda Bassara, e após análise documental, conforme prazos estabelecidos, estando em
conformidade emitiu parecer favorável a adesão das instituições de ensino ao COAPES Guarapuava, e encaminhou o processo à
Secretaria Municipal de Saúde, para assinatura de Termo de Parceria, para posterior publicação no Boletim Oficial do Município.
Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

Anderson Vinicius Kugler Fadel
Portaria 716/2017
Denise Abreu Turco
Portaria 716/2017
Paulo Dirceu Rosa de Souza
Portaria 716/2017
DEPARTAMENTO DE ESTÁGIO
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LICITAÇÕES
I TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/2017
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Processo n.º 357/2017
O Gerente do Departamento de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, determina a SUSPENSÃO, por tempo indeterminado,
do processo licitatório, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 215/2017, devido à necessidade de análise e retificação do Termo de Referência que o consubstancia.
Publique-se.
Guarapuava, 18 de Outubro de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
I AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 220/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO Nº 362/2017
O Gerente de Licitações e Contratos, no uso de atribuições
que lhe são inerentes, COMUNICA: Fica PRORROGADA A
DATA DE ABERTURA do PREGÃO PRESENCIAL – SRP n.º
220/2017, o qual tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS
PARA AQUISIÇÃO DE CARNES E FRIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o dia 09/11/2017
às 09h00, devido á retificações no Edital Convocatório.
Guarapuava, 17 de Outubro de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
EXTRATO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 303/2016
TOMADA DE PREÇO N.º 020/2016
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a reforma do terminal rodoviário municipal, conforme projetos, planilhas, memorial descritivo e cronograma, com recursos oriundos
do contrato de repasse nº 815155/2014- Ministério do Turismo
e Contrapartida do Munícipio.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: PRIMORDIAL EMPREENDIMENTOS LTDA.
REPRESENTANTE: JOSÉ MARIA MACHADO MARTINS.
OBJETO DO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência
do contrato em epigrafe por mais 120 dias a contar da data de
06/10/2017 até 03/02/2018.
DATA DA ASSINATURA: 06/10/2017 – ABIMAEL DE LIMA VALENTIM - Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 161/2017 - SRP
OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de cestas básicas para distribuição gratuita. Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 270/2017
CONTRATADA: PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS ME
VALOR TOTAL: 95.112,00(Noventa e cinco mil cento e doze
reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2017.
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
REAVISO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 202/2017
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO N.º 320/2017
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 320/2017
OBJETO: Registro de Preços para a Eventual Locação de Veículos. Administração Pública Municipal.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores, Decretos Municipais nº
1.168/2006 e 1.447/2007, e Lei Complementar n.º 123/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Ocorrerá Das 08h45 até
às 08h59 do dia 06/11/2017.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: Às 09h00 do
dia 06/11/2017.
PREGOEIRA: 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 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, 18 de Outubro de 2017.
PUBLIQUE-SE.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
PREGÃO PRESENCIAL N.º 196/2017
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO N.º: 317/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto n.º 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, considerando ainda o parecer jurídico emitido pela
Procuradoria do Município sob o Nº 1706/2017, HOMOLOGA
o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme lote
adjudicado para a seguinte empresa:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

FRUSTRADO

1 e 2.

-

Guarapuava, 17 de outubro de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
Pregão Presencial n.º 191/2017
PROCESSO Nº. 306/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com base
na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, pela Pregoeira Oficial do
Município, considerando ainda o parecer jurídico emitido pela
Procuradoria do Município sob o Nº 1700/2017, HOMOLOGA
o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme lote
adjudicado para a seguinte empresa:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

DESERTO

1

-
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Guarapuava, 17 de outubro de 2017.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
PREGÃO Nº 205/2017
PROCESSO Nº. 333/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando
a adjudicação do objeto, pela Pregoeira Oficial do Município, considerando ainda o parecer jurídico emitido pela Procuradoria
do Município sob o Nº 1710/2017, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme lote adjudicado para a
seguinte empresa:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

GUILHERME CARVALHO

1,2,3 E 4

25.560,00

FRUSTRADO

5,6 E 7

Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 190/2017
PROCESSO N.º: 305/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando
a adjudicação do objeto, pela Pregoeira Oficial do Município, considerando ainda o parecer jurídico emitido pela Procuradoria
do Município sob o Nº 1695/2017, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme lote adjudicado para a
seguinte empresa:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

DESERTO

1 e 2.

-

Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 189/2017
PROCESSO N.º: 304/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando
a adjudicação do objeto, pela Pregoeira Oficial do Município, considerando ainda o parecer jurídico emitido pela Procuradoria
do Município sob o Nº 1689/2017, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme lote adjudicado para a
seguinte empresa:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

DESERTO

1 e 2.

-

Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos

PREGÃO PRESENCIAL N.º 174/2017
PROCESSO N.º: 281/2017
HOMOLOGAÇÃO
O Gerente de Licitações e Contratos do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do
Decreto n.º 5885/2017, de 06 de fevereiro de 2017, com base na Lei 10.520/2002 e demais legislações pertinentes, considerando
a adjudicação do objeto, pela Pregoeira Oficial do Município, considerando ainda o parecer jurídico emitido pela Procuradoria
do Município sob o Nº 1712/2017, HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme lote adjudicado para a
seguinte empresa:
ADJUDICATÁRIA

LOTES

VALOR

SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA - ME

2

23.760,00

1

-

FRUSTRADO
Guarapuava, 17 de outubro de 2017.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Gerente de Licitações e Contratos
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EXTRATO DE ATA
PREGÃO PRESENCIAL N.º 185/2017
OBJETO: Registro de preços para eventual contratação de empresa para Transportes de Passageiros. Secretaria Municipal de
Esportes e Recreação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA N.º 271/2017
CONTRATADA: ANTONIO STANG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA ME
VALOR TOTAL: R$ 946.000,00 (Novecentos e quarenta e seis mil reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 05/10//2017.
(o) Abimael de Lima Valentim –
Gerente de Licitações e Contratos.
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DEPARTAMENTO CONTÁBIL
EXTRATO DE INDENIZAÇÃO
016-2017
CREDOR: ONSEG SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
CNPJ: 83.411.025/0079-75
OBJETO: Serviços de Vigilância e Monitoramento.
VALOR: R$ 297.700,00 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Setecentos Reais).
PROCESSO: Monitoramento no Aterro Sanitário Municipal entre outubro de 2015 a outubro de 2016.
PARECER JURÍDICO:
PARECER COMISSÃO: Favorável, conforme Relatório 017/2017 (portaria nº 141/2014), folhas 395 a 399.
DEFERIMENTO: Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho, em 28 de setembro de 2017, folha 400.
TERMO DE CONVÊNIO Nº 01/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e o CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE.
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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS
CENTRO OESTE, inscrito no CNPJ nº 03.601.519/0001-13, com sede na Rua Professora Leonídia, 1203, CEP 85010-230, Bairro
Centro, Guarapuava/PR, neste ato representado por seu Presidente a Sr. GELSON KRUK DA COSTA, RG n° 7.043.389-3 SSP/
PR e CPF nº 028.115.829-08, de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E CIS CENTRO OESTE, respectivamente,
partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Convênio tem como objeto o repasse de recursos financeiros, para a Manutenção dos Serviços desenvolvidos pelo CIS CENTRO OESTE, no desenvolvimento de ações em saúde mental, para atendimento no CAPS ADIII ADULTO.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até valor de R$ 3.780.000,00 (Três milhões e setecentos e oitenta mil
reais), que deverá ser utilizado conforme o Plano de Trabalho aprovado pelo Município.
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o objeto deste Termo de Fomento passa a fazer parte integrante do
termo, independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará ao CIS CENTRO OESTE até o valor de R$ 3.780.000,00 (Três milhões e setecentos e oitenta mil reais),
sendo liberado conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Município. Os recursos para o repasse estão vinculados
aos valores recebidos pelo Município oriundos do MINISTÉRIO DA SAÚDE e da SESA – Secretaria de Estado da Saúde, específicos para os programas desenvolvidos.
O Município de Guarapuava não é integrante do Consórcio CIS CENTRO OESTE, mas aderiu ao Projeto do CAPS ADIII ADULTO, como partícipe da assistência para a população do Município, atuando também como repassador dos recursos recebidos do
Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde – SESA.
O CIS CENTRO OESTE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município, atendendo para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução
Normativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da área competente.
O CIS CENTRO OESTE é habilitado a oferecer à população dos municípios que integram serviços em saúde, no âmbito no Programa de Saúde Mental do Governo Federal, com amparo na portaria 3088/GM/MS de 23/12/2011 que institui a rede a Rede de
Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, e com necessidades decorrentes do uso de drogas e
álcool, no âmbito do SUS e pela Portaria 3089/GM de 23/12/2011 que dispõe, no âmbito da Rede de Atenção Psicossocial, sobre
o financiamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta corrente
especifica para este Termo de Convênio, sendo: Banco 001 Brasil, Agência 0299-2, Conta Corrente 89071-5.
Parágrafo Segundo. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 outubro de 2019, oficializado após a data da assinatura de
ambas as partes. Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando através de Termo Aditivo, após análise da procu-

19 de outubro de 2017, Veiculação 19/10/17

Ano XXIII - Nº 1223

radoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº 3.3.71.70 – Rateio pela participação em Consórcio, da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CIS CENTRO OESTE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO dos recursos recebidos, através de relatórios, Notas
Fiscais, Processos de compra e demais documentos que sejam solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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.
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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado
juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pelo CIS
CENTRO OESTE. Despesas estranhas ao Plano de Aplicação
serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, por meio da formalização de processos de compras
que comprovem a observância dos princípios da moralidade,
impessoalidade, economicidade, isonomia, eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 da Resolução 28/2011.
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira,
pelo CIS CENTRO OESTE 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 relativos à devolução de valores ou recolhimento de saldos;
V - demonstrativo da movimentação financeira informada no
SIT.
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto, se
dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento a Senhora Monica da Silva Tavares, Psicóloga, CPF
054.592.389-16, Matricula 16.449-6, que deverá fiscalizar e
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avaliar a execução do Termo de Convênio, conforme legislação
do TCE/PR, através de visitas e relatórios, solicitando para sua
análise os documentos necessários para comprovar a correta
execução e 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios de Fiscalização realizados no período de execução, Termo
de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de Transferências – SIT e Termo de Instalação e Funcionamento dos
Equipamentos Adquiridos.
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 Convênio poderá ser rescindido automaticamente, independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa
da estabelecida no Plano de Trabalho, atestado pelo Gestor/
Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste
Termo de Convênio importará na suspensão dos repasses de
verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a devolução saldo de recursos ao MUNICÍPIO na
data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de
Fomento, atualizados monetariamente.
Parágrafo Único. O CIS CENTRO OESTE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 – DA DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS
Os Equipamentos, adquiridos com recursos financeiros transferidos pelo Município, passarão a incorporar o Patrimônio da
Entidade, após aprovada a prestação de contas final deste
Termo de Convênio, desde que assegurada à continuidade do
projeto proposto.
Parágrafo Único. Sendo o presente Termo rescindido por
quaisquer dos motivos constantes na Cláusula Oitava, bem
como o projeto deixar de seguir seu curso regular, interrompendo a sua continuidade, os bens acima referidos serão, a critério
do Município, redirecionados a uma entidade congênere, com
programa similar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o
que concordam expressamente as partes.
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E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo
de Convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 05 de outubro de 2017.
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA
Renata Cristina Freitas Brito Araújo
Secretária Municipal de Saúde
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO
OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE
Gelson Kruk da Costa
Presidente do CIS CENTRO OESTE
TERMO DE CONVÊNIO Nº 02/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE.
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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE
DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE, inscrito no CNPJ nº
03.601.519/0001-13, com sede na Rua Professora Leonídia,
1203, CEP 85010-230, Bairro Centro, Guarapuava/PR, neste
ato representado por seu Presidente a Sr. GELSON KRUK DA
COSTA, RG n° 7.043.389-3 SSP/PR e CPF nº 028.115.82908, de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E CIS
CENTRO OESTE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Convênio tem como objeto o repasse de
recursos financeiros, para a Manutenção dos Serviços desenvolvidos pelo CIS CENTRO OESTE, no desenvolvimento de
ações em saúde mental, para atendimento no CAPS ADIII INFANTO JUVENIL.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até valor de R$ 3.780.000,00 (Três milhões e setecentos e oitenta mil
reais), que deverá ser utilizado conforme o Plano de Trabalho
aprovado pelo Município.
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o
objeto deste Termo de Fomento passa a fazer parte integrante
do termo, independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará ao CIS CENTRO OESTE até o valor
de R$ 3.780.000,00 (Três milhões e setecentos e oitenta mil
reais), sendo liberado conforme plano de trabalho apresentado
e aprovado pelo Município. Os recursos para o repasse estão
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vinculados aos valores recebidos pelo Município oriundos do
MINISTÉRIO DA SAÚDE e da SESA – Secretaria de Estado da
Saúde, específicos para os programas desenvolvidos.
O Município de Guarapuava não é integrante do Consórcio
CIS CENTRO OESTE, mas aderiu ao Projeto do CAPS ADIII
INFANTO JUVENIL, como partícipe da assistência para a população do Município, atuando também como repassador dos
recursos recebidos do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde – SESA.
O CIS CENTRO OESTE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município,
atendendo para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da
área competente.
O CIS CENTRO OESTE é habilitado a oferecer à população
dos municípios que integram serviços em saúde, no âmbito no
Programa de Saúde Mental do Governo Federal, com amparo
na portaria 3088/GM/MS de 23/12/2011 que institui a rede a
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento
ou transtorno mental, e com necessidades decorrentes do uso
de drogas e álcool, no âmbito do SUS e pela Portaria 3089/
GM de 23/12/2011 que dispõe, no âmbito da Rede de Atenção
Psicossocial, sobre o financiamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta
corrente especifica para este Termo de Convênio, sendo: Banco 001 Brasil, Agência 0299-2, Conta Corrente 89073-1.
Parágrafo Segundo. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 outubro de 2019, oficializado após a data da assinatura
de ambas as partes. Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando através de Termo Aditivo, após análise
da procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº 3.3.71.70 – Rateio pela participação em Consórcio, da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CIS CENTRO OESTE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO dos recursos recebidos, através de relatórios, Notas
Fiscais, Processos de compra e demais documentos que sejam solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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.
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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado
juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pelo CIS
CENTRO OESTE. Despesas estranhas ao Plano de Aplicação
serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
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Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, por meio da formalização de processos de compras
que comprovem a observância dos princípios da moralidade,
impessoalidade, economicidade, isonomia, eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 da Resolução 28/2011.
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira,
pelo CIS CENTRO OESTE 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 relativos à devolução de valores ou recolhimento de saldos;
V - demonstrativo da movimentação financeira informada no
SIT.
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto, se
dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.

Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste
Termo de Convênio importará na suspensão dos repasses de
verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento a Senhora Monica da Silva Tavares, Psicóloga, CPF
054.592.389-16, Matricula 16.449-6, que deverá fiscalizar e
avaliar a execução do Termo de Convênio, conforme legislação
do TCE/PR, através de visitas e relatórios, solicitando para sua
análise os documentos necessários para comprovar a correta
execução e 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios de Fiscalização realizados no período de execução, Termo
de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de Transferências – SIT e Termo de Instalação e Funcionamento dos
Equipamentos Adquiridos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento
no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo de Convênio poderá ser rescindido automaticamente, independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa
da estabelecida no Plano de Trabalho, atestado pelo Gestor/

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a devolução saldo de recursos ao MUNICÍPIO na
data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de
Fomento, atualizados monetariamente.
Parágrafo Único. O CIS CENTRO OESTE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 – DA DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS
Os Equipamentos, adquiridos com recursos financeiros transferidos pelo Município, passarão a incorporar o Patrimônio da
Entidade, após aprovada a prestação de contas final deste
Termo de Convênio, desde que assegurada à continuidade do
projeto proposto.
Parágrafo Único. Sendo o presente Termo rescindido por
quaisquer dos motivos constantes na Cláusula Oitava, bem
como o projeto deixar de seguir seu curso regular, interrompendo a sua continuidade, os bens acima referidos serão, a critério
do Município, redirecionados a uma entidade congênere, com
programa similar.

Guarapuava, 05 de outubro de 2017.
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA
Renata Cristina Freitas Brito Araújo
Secretária Municipal de Saúde
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO
OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE
Gelson Kruk da Costa
Presidente do CIS CENTRO OESTE
TERMO DE CONVÊNIO Nº 03/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE.
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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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE
DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE, inscrito no CNPJ nº
03.601.519/0001-13, com sede na Rua Professora Leonídia,
1203, CEP 85010-230, Bairro Centro, Guarapuava/PR, neste
ato representado por seu Presidente a Sr. GELSON KRUK DA
COSTA, RG n° 7.043.389-3 SSP/PR e CPF nº 028.115.82908, de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E CIS
CENTRO OESTE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Convênio tem como objeto o repasse de
recursos financeiros, para a Manutenção dos Serviços desenvolvidos pelo CIS CENTRO OESTE, no desenvolvimento de
ações em saúde mental, para atendimento no CAPS ADIII UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até valor de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), que deverá ser
utilizado conforme o Plano de Trabalho aprovado pelo Município.
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o
objeto deste Termo de Fomento passa a fazer parte integrante
do termo, independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará ao CIS CENTRO OESTE até o valor
de R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), sendo liberado conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pelo Município. Os recursos para o repasse estão vinculados aos valores
recebidos pelo Município oriundos do MINISTÉRIO DA SAÚDE
e da SESA – Secretaria de Estado da Saúde, específicos para
os programas desenvolvidos.
O Município de Guarapuava não é integrante do Consórcio CIS
CENTRO OESTE, mas aderiu ao Projeto do CAPS ADIII – UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO, como partícipe da assistência para a população do Município, atuando também como
repassador dos recursos recebidos do Ministério da Saúde e
Secretaria de Estado da Saúde – SESA.
O CIS CENTRO OESTE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município,
atendendo para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da
área competente.
O CIS CENTRO OESTE é habilitado a oferecer à população
dos municípios que integram serviços em saúde, no âmbito no
Programa de Saúde Mental do Governo Federal, com amparo
na portaria 3088/GM/MS de 23/12/2011 que institui a rede a
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento
ou transtorno mental, e com necessidades decorrentes do uso
de drogas e álcool, no âmbito do SUS e pela Portaria 3089/
GM de 23/12/2011 que dispõe, no âmbito da Rede de Atenção
Psicossocial, sobre o financiamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta
corrente especifica para este Termo de Convênio, sendo: Ban-
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co 001 Brasil, Agência 0299-2, Conta Corrente 89074-X.
Parágrafo Segundo. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 outubro de 2019, oficializado após a data da assinatura
de ambas as partes. Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando através de Termo Aditivo, após análise
da procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº 3.3.71.70 – Rateio pela participação em Consórcio, da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CIS CENTRO OESTE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO dos recursos recebidos, através de relatórios, Notas
Fiscais, Processos de compra e demais documentos que sejam solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente 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.
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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado
juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pelo CIS
CENTRO OESTE. Despesas estranhas ao Plano de Aplicação
serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, por meio da formalização de processos de compras
que comprovem a observância dos princípios da moralidade,
impessoalidade, economicidade, isonomia, eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 da Resolução 28/2011.
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira,
pelo CIS CENTRO OESTE 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 relativos à devolução de valores ou recolhimento de saldos;
V - demonstrativo da movimentação financeira informada no
SIT.
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto se
dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Re-
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solução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento a Senhora Monica da Silva Tavares, Psicóloga, CPF
054.592.389-16, Matricula 16.449-6, que deverá fiscalizar e
avaliar a execução do Termo de Convênio, conforme legislação
do TCE/PR, através de visitas e relatórios, solicitando para sua
análise os documentos necessários para comprovar a correta
execução e 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios de Fiscalização realizados no período de execução, Termo
de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de Transferências – SIT e Termo de Instalação e Funcionamento dos
Equipamentos Adquiridos.
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 Convênio poderá ser rescindido automaticamente, independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa
da estabelecida no Plano de Trabalho, atestado pelo Gestor/
Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste
Termo de Convênio importará na suspensão dos repasses de
verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a devolução saldo de recursos ao MUNICÍPIO na
data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de
Fomento, atualizados monetariamente.
Parágrafo Único. O CIS CENTRO OESTE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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 – DA DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS
Os Equipamentos, adquiridos com recursos financeiros transferidos pelo Município, passarão a incorporar o Patrimônio da
Entidade, após aprovada a prestação de contas final deste
Termo de Convênio, desde que assegurada à continuidade do
projeto proposto.
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Parágrafo Único. Sendo o presente Termo rescindido por
quaisquer dos motivos constantes na Cláusula Oitava, bem
como o projeto deixar de seguir seu curso regular, interrompendo a sua continuidade, os bens acima referidos serão, a critério
do Município, redirecionados a uma entidade congênere, com
programa similar.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o
que concordam expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo
de Convênio em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 05 de outubro de 2017.
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA
Renata Cristina Freitas Brito Araújo
Secretária Municipal de Saúde
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO
OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE
Gelson Kruk da Costa
Presidente do CIS CENTRO OESTE
TERMO DE CONVÊNIO Nº 04/2017
Termo de Fomento que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE.
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 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE
DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE, inscrito no CNPJ nº
03.601.519/0001-13, com sede na Rua Professora Leonídia,
1203, CEP 85010-230, Bairro Centro, Guarapuava/PR, neste
ato representado por seu Presidente a Sr. GELSON KRUK DA
COSTA, RG n° 7.043.389-3 SSP/PR e CPF nº 028.115.82908, de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO E CIS
CENTRO OESTE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo de Convênio tem como objeto o repasse de
recursos financeiros, para a Manutenção dos Serviços desenvolvidos pelo CIS CENTRO OESTE, no desenvolvimento de
ações em saúde mental, para atendimento no CAPS ADIII UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL.
Parágrafo Primeiro: O Município repassará a Entidade até
valor de R$ 1.020.000,00 (Um milhão e vinte mil reais), que
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deverá ser utilizado conforme o Plano de Trabalho aprovado
pelo Município.
Parágrafo Segundo. O Plano de Trabalho a que se refere o
objeto deste Termo de Fomento passa a fazer parte integrante
do termo, independentemente de suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará ao CIS CENTRO OESTE até o valor
de R$ 1.020.000,00 (Um milhão e vinte mil reais), sendo liberado conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pelo
Município. Os recursos para o repasse estão vinculados aos
valores recebidos pelo Município oriundos do MINISTÉRIO DA
SAÚDE e da SESA – Secretaria de Estado da Saúde, específicos para os programas desenvolvidos.
O Município de Guarapuava não é integrante do Consórcio CIS
CENTRO OESTE, mas aderiu ao Projeto do CAPS ADIII – UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, como partícipe da assistência para a população do Município, atuando também como repassador dos recursos recebidos do Ministério da
Saúde e Secretaria de Estado da Saúde – SESA.
O CIS CENTRO OESTE aplicará os recursos financeiros recebidos, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Município,
atendendo para o cumprimento dos objetivos e metas propostos, observando a Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa 61/2011 do TCE/PR, e demais legislações da
área competente.
O CIS CENTRO OESTE é habilitado a oferecer à população
dos municípios que integram serviços em saúde, no âmbito no
Programa de Saúde Mental do Governo Federal, com amparo
na portaria 3088/GM/MS de 23/12/2011 que institui a rede a
Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com sofrimento
ou transtorno mental, e com necessidades decorrentes do uso
de drogas e álcool, no âmbito do SUS e pela Portaria 3089/
GM de 23/12/2011 que dispõe, no âmbito da Rede de Atenção
Psicossocial, sobre o financiamento do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS.
Parágrafo Primeiro. A parcela remuneratória especificada
nesta cláusula deverá ser depositada e movimentada Conta
corrente especifica para este Termo de Convênio, sendo: Banco 001 Brasil, Agência 0299-2, Conta Corrente 89075-8.
Parágrafo Segundo. Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 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 outubro de 2019, oficializado após a data da assinatura
de ambas as partes. Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando através de Termo Aditivo, após análise da
procuradoria e aprovado pelo Município.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº 3.3.71.70 – Rateio pela participação em Consórcio, da Secretaria Municipal de Saúde.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O CIS CENTRO OESTE prestará contas mensalmente ao MUNICÍPIO dos recursos recebidos, através de relatórios, Notas
Fiscais, Processos de compra e demais documentos que sejam solicitados pelo Município. Prestará, também, Contas Bimestralmente ao Tribunal de Constas do Estado do Paraná,
INCLUINDO AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de
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Transferências – SIT de acordo com as exigências contidas
na Resolução n° 028/2011, 046/2014 e na Instrução Normativa
61/2011 do TCE/PR.
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 conformidade com o Plano de Aplicação de Recursos, aprovado
juntamente com o Plano de Trabalho apresentado pelo CIS
CENTRO OESTE. Despesas estranhas ao Plano de Aplicação
serão consideradas irregulares e sujeitas a estorno e glosa.
Parágrafo Terceiro. Eventuais alterações no plano de aplicação 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 licitatório, por meio da formalização de processos de compras
que comprovem a observância dos princípios da moralidade,
impessoalidade, economicidade, isonomia, eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 da Resolução 28/2011.
Parágrafo Quinto. Farão prova da movimentação financeira,
pelo CIS CENTRO OESTE 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 relativos à devolução de valores ou recolhimento de saldos;
V - demonstrativo da movimentação financeira informada no
SIT.
Parágrafo Sexto. A regularidade da execução do objeto se
dará mediante os seguintes documentos:
I - processos de compras realizadas por intermédio de procedimento licitatório ou pesquisa de preços;
II - os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III - informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos processos de compras;
IV - documentos que comprovem a realização das atividades
previstas e o atingimento das metas propostas.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
O MUNICÍPIO nomeia como Gestor/Fiscal do Termo de Fomento a Senhora Monica da Silva Tavares, Psicóloga, CPF
054.592.389-16, Matricula 16.449-6, que deverá fiscalizar e
avaliar a execução do Termo de Convênio, conforme legislação
do TCE/PR, através de visitas e relatórios, solicitando para sua
análise os documentos necessários para comprovar a correta
execução e 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 imediatamente ao Município, sob pena de responsabilidade solidária.
Parágrafo Terceiro. O Gestor/Fiscal deverá registrar os relatórios de Fiscalização realizados no período de execução, Termo
de Cumprimento de Objetivos no Sistema Integrado de Transferências – SIT e Termo de Instalação e Funcionamento dos
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Equipamentos Adquiridos.
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 Convênio poderá ser rescindido automaticamente, independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa
da estabelecida no Plano de Trabalho, atestado pelo Gestor/
Fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo Único. A inexecução total ou parcial do objeto deste
Termo de Convênio importará na suspensão dos repasses de
verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a devolução saldo de recursos ao MUNICÍPIO na
data de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo de
Fomento, atualizados monetariamente.
Parágrafo Único. O CIS CENTRO OESTE deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO 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.
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Secretária Municipal de Saúde
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO
OESTE DO PARANÁ – CIS CENTRO OESTE
Gelson Kruk da Costa
Presidente do CIS CENTRO OESTE
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2017
OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE, PARA A MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS PELO CIS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
DE SAÚDE MENTAL, PARA ATENDIMENTO NO CAPS ADIII
ADULTO .
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 4° DO DECRETO FEDERAL 6170; ART. 116 DA LEI 8666/93; ART. 25 DA LEI 8666/93
BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO CENTRO OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE
CNPJ: 03.601.519/0001-13.
PROCESSO: TERMO CONVÊNIO 001/2017
PARECER JURÍDICO: 1648/2017
VALOR REPASSE: R$ 3.780.000,00 (Três milhões e setecentos e oitenta mil reais)
JUSTIFICATIVA:

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

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO
OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE é a única organização devidamente credenciada pelo Ministério da Saúde e
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para a prestação de
serviços e ações de Saúde Mental na cidade de Guarapuava e
demais municípios da região.
O problema situacional com o uso de drogas tem sido cada
dia mais desgastante e preocupante, a população de adultos e
jovens é a maior consumidora de bebidas alcoólicas e drogas
ilícitas. O usuário de álcool e drogas é visto na sociedade como
uma figura perigosa, ora como um doente, estes estigmas são
frutos do duelo entre a criminologia e a psiquiatria. Os agravos
oriundos da dependência comprometem a saúde, a dinâmica
familiar e social do usuário.
Neste contexto, o CIS – CENTRO OESTE se enquadra como
de interesse público e recíproco por viabilizar a execução de
projetos visando o atendimento desta clientela, mantendo uma
equipe técnica compatível com a legislação da área de Saúde
Mental (Portaria 130/2012) e manutenção de leitos para abrigamento noturno.
O objetivo é ser um projeto de intervenção com vistas à redução do uso de drogas lícitas e ilícitas, com ações de curto,
médio e longo prazo. O projeto desenvolvido pelo CIS Centro
Oeste foi aprovado pelo Ministério da Saúde, tornando-se um
serviço regional de alta relevância para os municípios atendidos pelo programa.

Guarapuava, 05 de outubro de 2017.

Guarapuava, 05 de outubro de 2017.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS
Os Equipamentos, adquiridos com recursos financeiros transferidos pelo Município, passarão a incorporar o Patrimônio da
Entidade, após aprovada a prestação de contas final deste
Termo de Convênio, desde que assegurada à continuidade do
projeto proposto.
Parágrafo Único. Sendo o presente Termo rescindido por
quaisquer dos motivos constantes na Cláusula Oitava, bem
como o projeto deixar de seguir seu curso regular, interrompendo a sua continuidade, os bens acima referidos serão, a critério
do Município, redirecionados a uma entidade congênere, com
programa similar.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
César Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARAPUAVA
Renata Cristina Freitas Brito Araújo

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Renata Cristina Freitas Brito Araújo
Secretária Municipal de Saúde

19 de outubro de 2017, Veiculação 19/10/17
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TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2017
OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA – CIS CENTRO OESTE, PARA A MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS PELO CIS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
DE SAÚDE MENTAL, PARA ATENDIMENTO NO CAPS ADIII
INFANTO-JUVENIL.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 4° DO DECRETO FEDERAL 6170; ART. 116 DA LEI 8666/93; ART. 25 DA LEI 8666/93
BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO CENTRO OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE
CNPJ: 03.601.519/0001-13.
PROCESSO: TERMO CONVÊNIO 002/2017 – CIS CENTRO
OESTE
PARECER JURÍDICO: 1648/2017
VALOR REPASSE: R$ 3.780.000,00 (Três milhões e setecentos e oitenta mil reais)
JUSTIFICATIVA:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO
OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE é a única organização devidamente credenciada pelo Ministério da Saúde e
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para a prestação de
serviços e ações de Saúde Mental na cidade de Guarapuava e
demais municípios da região.
O problema situacional com o uso de drogas tem sido cada
dia mais desgastante e preocupante, a população de adultos e
jovens é a maior consumidora de bebidas alcoólicas e drogas
ilícitas. O usuário de álcool e drogas é visto na sociedade como
uma figura perigosa, ora como um doente, estes estigmas são
frutos do duelo entre a criminologia e a psiquiatria. Os agravos
oriundos da dependência comprometem a saúde, a dinâmica
familiar e social do usuário.
Neste contexto, o CIS – CENTRO OESTE se enquadra como
de interesse público e recíproco por viabilizar a execução de
projetos visando o atendimento desta clientela, mantendo uma
equipe técnica compatível com a legislação da área de Saúde
Mental (Portaria 130/2012) e manutenção de leitos para abrigamento noturno.
O objetivo é ser um projeto de intervenção com vistas à redução do uso de drogas lícitas e ilícitas, com ações de curto,
médio e longo prazo. O projeto desenvolvido pelo CIS Centro
Oeste foi aprovado pelo Ministério da Saúde, tornando-se um
serviço regional de alta relevância para os municípios atendidos pelo programa.
Guarapuava, 05 de outubro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Renata Cristina Freitas Brito Araújo
Secretária Municipal de Saúde
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2017
OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA – CIS CENTRO OESTE, PARA A MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS PELO CIS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
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DE SAÚDE MENTAL, PARA ATENDIMENTO NO CAPS ADIII
UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 4° DO DECRETO FEDERAL 6170; ART. 116 DA LEI 8666/93; ART. 25 DA LEI 8666/93
BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO CENTRO OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE
CNPJ: 03.601.519/0001-13.
PROCESSO: TERMO CONVÊNIO 003/2017 – CIS CENTRO
OESTE
PARECER JURÍDICO: 1648/2017
VALOR REPASSE: R$ 900.000,00 (Novecentos mil reais).
JUSTIFICATIVA:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO
OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE é a única organização devidamente credenciada pelo Ministério da Saúde e
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para a prestação de
serviços e ações de Saúde Mental na cidade de Guarapuava e
demais municípios da região.
O problema situacional com o uso de drogas tem sido cada
dia mais desgastante e preocupante, a população de adultos e
jovens é a maior consumidora de bebidas alcoólicas e drogas
ilícitas. O usuário de álcool e drogas é visto na sociedade como
uma figura perigosa, ora como um doente, estes estigmas são
frutos do duelo entre a criminologia e a psiquiatria. Os agravos
oriundos da dependência comprometem a saúde, a dinâmica
familiar e social do usuário.
Neste contexto, o CIS – CENTRO OESTE se enquadra como
de interesse público e recíproco por viabilizar a execução de
projetos visando o atendimento desta clientela, mantendo uma
equipe técnica compatível com a legislação da área de Saúde
Mental (Portaria 130/2012) e manutenção de leitos para abrigamento noturno.
O objetivo é ser um projeto de intervenção com vistas à redução do uso de drogas lícitas e ilícitas, com ações de curto,
médio e longo prazo. O projeto desenvolvido pelo CIS Centro
Oeste foi aprovado pelo Ministério da Saúde, tornando-se um
serviço regional de alta relevância para os municípios atendidos pelo programa.
Guarapuava, 05 de outubro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Renata Cristina Freitas Brito Araújo
Secretária Municipal de Saúde
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMO DE CONVÊNIO Nº 004/2017
OBJETO: TERMO DE CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO OESTE DO PARANA – CIS CENTRO OESTE, PARA A MANUTENÇÃO DOS
SERVIÇOS PELO CIS, NO DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
DE SAÚDE MENTAL, PARA ATENDIMENTO NO CAPS ADIII
UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTO-JUVENIL.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 4° DO DECRETO FEDERAL 6170; ART. 116 DA LEI 8666/93; ART. 25 DA LEI 8666/93
BENEFICIÁRIO: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
DO CENTRO OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE
CNPJ: 03.601.519/0001-13.
PROCESSO: TERMO CONVÊNIO 003/2017 – CIS CENTRO
OESTE

19 de outubro de 2017, Veiculação 19/10/17
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PARECER JURÍDICO: 1648/2017
VALOR REPASSE: R$ 1.020.000,00 (Um milhão e vinte mil
reais).
JUSTIFICATIVA:
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO
OESTE DO PARANA – CIS-CENTRO OESTE é a única organização devidamente credenciada pelo Ministério da Saúde e
Secretaria de Saúde do Estado do Paraná para a prestação de
serviços e ações de Saúde Mental na cidade de Guarapuava e
demais municípios da região.
O problema situacional com o uso de drogas tem sido cada
dia mais desgastante e preocupante, a população de adultos e
jovens é a maior consumidora de bebidas alcoólicas e drogas
ilícitas. O usuário de álcool e drogas é visto na sociedade como
uma figura perigosa, ora como um doente, estes estigmas são
frutos do duelo entre a criminologia e a psiquiatria. Os agravos
oriundos da dependência comprometem a saúde, a dinâmica
familiar e social do usuário.
Neste contexto, o CIS – CENTRO OESTE se enquadra como
de interesse público e recíproco por viabilizar a execução de
projetos visando o atendimento desta clientela, mantendo uma
equipe técnica compatível com a legislação da área de Saúde
Mental (Portaria 130/2012) e manutenção de leitos para abrigamento noturno.
O objetivo é ser um projeto de intervenção com vistas à redução do uso de drogas lícitas e ilícitas, com ações de curto,
médio e longo prazo. O projeto desenvolvido pelo CIS Centro
Oeste foi aprovado pelo Ministério da Saúde, tornando-se um
serviço regional de alta relevância para os municípios atendidos pelo programa.
Guarapuava, 05 de outubro de 2017.
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Renata Cristina Freitas Brito Araújo
Secretária Municipal de Saúde
CÂMARA MUNICIPAL
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2017
O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do
Paraná, por meio de seu Presidente torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
Modalidade: Pregão Presencial nº 006/2017
Objeto: aquisição de materiais e serviços de decoração natalina interna e externa do prédio da Câmara Municipal de Guarapuava - PR, incluindo o fornecimento do projeto de decoração,
montagem, desmontagem, manutenção corretiva no período
de permanência da decoração e instalação de todos os acessórios necessários, conforme quantitativos e especificações
contidas no instrumento convocatório.
Tipo: Menor Preço Global.
Suporte legal: Lei Federal 10.520/02; Lei Federal 8666/93; Decreto Municipal nº 1168/2006 e Decreto Municipal 1447/2007.
Data de abertura e julgamento: 01/11/2017.
Horário: 14h (Horário de Brasília).
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guarapuava
- Rua Pedro Alves nº. 431 - Centro.
Pregoeiro: Kauê Hansen Gapski Pereira
Informações: Setor de Licitações – telefone: (42) 3630-3800 de
segunda a sexta–feira das 13:00 às 19:00 horas.
Edital: O edital poderá ser adquirido no setor de licitações, ou

Boletim Oficial do Município - 24

pelo e-mail: licitacao@guarapuava.pr.leg.br
Guarapuava, 19 de outubro de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017
O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do
Paraná, por meio de seu Presidente torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
Modalidade: Pregão Presencial nº 007/2017
Objeto: Aquisição de tintas, materiais e mão-de-obra para a
pintura interna e externa do Prédio do Poder Legislativo de
Guarapuava – PR
Tipo: Menor Preço Global.
Suporte legal: Lei Federal 10.520/02; Lei Federal 8666/93; Decreto Municipal nº 1168/2006 e Decreto Municipal 1447/2007.
Data de abertura e julgamento: 01/11/2017.
Horário: 17h (Horário de Brasília).
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Guarapuava
- Rua Pedro Alves nº. 431 - Centro.
Pregoeiro: Kauê Hansen Gapski Pereira
Informações: Setor de Licitações – telefone: (42) 3630-3800 de
segunda a sexta–feira das 13:00 às 19:00 horas.
Edital: O edital poderá ser adquirido no setor de licitações, ou
pelo e-mail: licitacao@guarapuava.pr.leg.br
Guarapuava, 19 de outubro de 2017.
João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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