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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DECRETO N° 2739/2012

DECRETO Nº 2748/2012

DECRETO Nº 2749/2012

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

 R E S O L V E

 Art. 1° - Nomear, em virtude de habilitação em Concurso 
Público, de acordo com o que dispõe o Art. 37, inciso II, da 
Constituição Federal de 1988, Inciso I, da Lei Complementar 
Municipal nº 01, de 23 de dezembro de 1991 e Lei Municipal nº 
950, de 27 de abril de 2000, conforme seguem:

A PARTIR DE 09 DE OUTUBRO DE 2012

 Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 29 de 
outubro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e no 
Art. 6º, da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011.

 D E C R E T A

 Art. 1º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de 
R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para as Dotações 
Orçamentárias abaixo relacionadas:

 Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo 
anterior os recursos indicados são provenientes da Anulação 
Parcial e ou total de dotações, conforme o contido no Artigo 43, § 
1º, incisos III, da Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com a 
discriminação abaixo:

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 07 de 
novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Guarapuava e dá outras providências.

 O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e 
considerando o contido no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64, e no 
Art. 6º da Lei Municipal nº 2003, de 30 de novembro de 2011.

 D E C R E T A

 Art. 1º – Fica aberto no orçamento vigente do Município 
Guarapuava um Crédito Adicional Suplementar, no valor de 
R$663.000,00 (seiscentos e sessenta e três mil reais), para as 
Dotações Orçamentárias abaixo relacionadas:
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 Art. 2º - Para cobertura do Crédito aberto no Artigo 
anterior os recursos indicados são provenientes da Anulação 
Parcial e ou total de dotações, conforme o contido no Artigo 43, § 
1º, incisos III, da Lei Federal nº. 4.320/64, de acordo com a 
discriminação abaixo:

 Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, 
revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 07 de 
novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

(a) ANA PAULA SILVA POLLI FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações e Contratos

A V I S O
TOMADA DE PREÇOS N.º 012/2012

OBJETO: Tem por Objeto a contratação de empresa 
especializada na construção de muro em alvenaria, calçadas 
em cimento desempenado e assentamento de meio fio. 
Recurso: Ordinários – Livre – Exercício e 40% FUNDEB – 
Exercício Corrente. Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. 
VALOR DO EDITAL: R$100,00 (cem reais). 
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Dia 
29 de novembro de 2012 até às 13h30min., no Protocolo Geral 
da Prefeitura Municipal de Guarapuava-PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 29 de novembro de 
2012 às 14h00.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 - 2.º 
andar - CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 - ramal 3110, 
de segunda à sexta-feira das 13h00 às 17h30 horas. 
Guarapuava, 08 de novembro de 2012.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 006/2012 - FUNREBOM

PROCESSO Nº. 0042/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de aparelho condicionador de ar. Recurso: Taxa de 
combate a incêndio. Secretária Municipal de Finanças”, marcada 
para 24.09.2012 às 09h30m:

Guarapuava, 30 de setembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº. 0201/2012 

PROCESSO Nº. 0872/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de material para expediente. Recurso: 33759 - Índice 
de Gestão Descentral izada – IGD/Programa Bolsa 
Família/GOVERNO FEDERAL.  Secretaria Municipal de 
Assistência Social”, marcada para 12.09.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 08 de novembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 203/2012

PROCESSO Nº 903/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de material para expediente. Secretarias Municipais de 
Viação, Obras e Serviços Urbanos e Assistência Social.”, marcada 
para o dia 13/09/2012 às 10h00m:

Guarapuava, 07 de novembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 232/2012

PROCESSO Nº 1005/2012
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de material de limpeza e higienização. Recursos: Bloco 
de Financiamento da Proteção Social Especial/PVMC/Governo 
Federal. Secretaria Municipal de Assistência Social.”, marcada 
para o dia 19/09/2012 às 14h00m:

Guarapuava, 05 de novembro de 2012.
(a) TIAGO MARIGLIANI DE CAMARGO

Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 0257/2012 

PROCESSO Nº. 01222/2012
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela Portaria nº. 
0128/2012, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente o dia 
à “aquisição de central telefônica. Recurso: Ordinário (Livre) 
Exercício. Secretaria Municipal de Assistência Social”, marcada 
para 08.11.2012 às 09h00m:

Guarapuava, 08 de novembro de 2012.
(a) DUNIA KAMILA SILVA FERREIRA

Pregoeira Oficial do Município

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 183/2012 

PROCESSO Nº. 795/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 05 de novembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 228/2012

PROCESSO Nº. 968/2012
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O Assessor Especial de Gabinete da Prefeitura Municipal de 
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições 
conferidas pelo Sr. Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme 
Decreto nº 2583/2012 de 24/05/2012, com base na Lei nº 
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 05 de novembro de 2012.
(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES

Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 156/2012 – ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de 
material educativo e esportivo. Recurso: Programa Minha Casa 
Minha Vida – Empreendimento Residencial Nova Vida. Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 644/2012
CONTRATADA: NELSON EDMUNDO TEDERKE & CIA LTDA - 
EPP. 
VALOR TOTAL: R$ 1.831,20 ( Hum mil, oitocentos e trinta e um 
reais e vinte centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 156/2012 – ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de 
material educativo e esportivo. Recurso: Programa Minha Casa 
Minha Vida – Empreendimento Residencial Nova Vida. Secretaria 
Municipal de Assistência Social.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: Nº645/2012
CONTRATADA:  VOLTOO LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 713,90 ( Setecentos e treze reais e noventa 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 08 de outubro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 158/2012 – ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de 
material de expediente, material de limpeza e extensão elétrica. 
Recurso: Programa Minha Casa Minha Vida – Empreendimento 
Residencial Nova Vida. Secretaria Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 682/2012 
CONTRATADA:  J. W. BLASCZYK & CIA LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$ 1.836,17 ( Hum mil, oitocentos e trinta e seis 
reais e dezessete centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 2012.
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 158/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
expediente, material de limpeza e 
extensão elétrica. Recurso: Programa 
M i n h a  C a s a  M i n h a  V i d a  –  
Empreendimento Residencial Nova Vida. 
Secretaria Municipal de Assistência Social
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 683/2012
CONTRATADA:  NELSON EDMUNDO 
TEDERKE & CIA LTDA - EPP.
VALOR TOTAL: R$ 707,47 ( Setecentos e 
sete reais e quarenta e sete centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 181/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material elétrico. 
Recursos: Ordinários – Livre - Exercício. 
Secretaria Municipal Viação, Obras e 
Serviços Urbanos e Secretaria Municipal 
de Esportes e Recreação.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 676/2012
CONTRATADA:  CASA DAS LÂMPADAS 
LTDA - EPP.
VALOR TOTAL: R$ 59.235,59 (Cinquenta 
e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e 
cinqüenta e nove centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 185/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de vestuário e 
calçado. Recurso: Piso Fixo de Média 
Complexidade – PFMC/GOVERNO 
FEDERAL. Secretaria Municipal de 
Assistência Social.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 692/2012
CONTRATADA:  REOLON E FILHO LTDA 
ME.
VALOR TOTAL: R$ 5.680,00 (Cinco mil, 
seiscentos e oitenta reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 01 de novembro  
de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 193/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
instrumento a contratação de empresa 
especializada em confeccionar óculos de 
grau. Recurso: Atenção Básica – Exercício 
Corrente. Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 681/2012
CONTRATADA:  ACC COMERCIAL 
LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 75.855,00 ( Setenta e 
cinco mil, oitocentos e cinqüenta e cinco 
reais)

VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 29 de outubro de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 198/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contratos a aquisição de material de 
l i m p e z a .  R e c u r s o :  B l o c o  d e  
Financiamento da Proteção especial 
Básica – Piso Básico Fixo de Apoio a 
Família/Governo Federal; e piso Fixo 
Média Complexidade Sentinela 2 – 
Governo Federal. Secretaria Municipal de 
Assistência Social.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 636/2012
CONTRATADA:  LOGVEM COMERCIAL 
LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 2.143,06 ( Dois mil, 
cento e quarenta e três reais e seis 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 01 de outubro de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 198/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contratos a aquisição de material de 
l i m p e z a .  R e c u r s o :  B l o c o  d e  
Financiamento da Proteção especial 
Básica – Piso Básico Fixo de Apoio a 
Família/Governo Federal; e piso Fixo 
Média Complexidade Sentinela 2 – 
Governo Federal. Secretaria Municipal de 
Assistência Social.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 637/2012
CONTRATADA:  T. R. CARPES EPP.
VALOR TOTAL: R$ 1.143,16 ( Hum mil, 
cento e quarenta e três reais e dezesseis 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 01 de outubro de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 217/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em serviços de confecção 
de adesivos, chaveiros, sacolas tipo lixo-
car. Recurso: Piso Fixo de Média 
Complexidade – PFMC/Governo Federal. 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 658/2012
CONTRATADA:  A. AUGUSTO S. 
ELVEDOSA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 7.400,00 ( Sete mil e 
quatrocentos reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 16 de outubro de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 221/2012 – ELETRÔNICO
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de material de 
expediente. Recurso: FUNDEB 40% - 

exercício corrente, 5% sobre transferência 
constitucional e ordinário (livre) exercício. 
Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 670/2012
CONTRATADA:  3T COMÉRCIO DE 
UTENSÍLIOS LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 42.701,40 (Quarenta e 
dois mil, setecentos e um reais e quarenta 
centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 23 de outubro  de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 229/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente 
contrato a aquisição de peças para o 
equipamentos de raio-x e processadora de 
filmes. Recuso: Programa de Atenção 
Básica - PAB. Secretaria Municipal de 
Saúde.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 665/2012
CONTRATADA:  TECNOLON ELETRO-
ELETRÔNICOS LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$29.144,00 (vinte e nove 
mil, cento e quarenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 247/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: A Contratação de empresa 
especializada na Manutenção e Instalação 
de semáforos. Recuso: Ordinário (Livre) 
Exercício.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 677/2012
CONTRATADA:  H. SCHULZE & CIA. 
LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$ 29.500,00 (Vinte e 
nove mil e quinhentos reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 24 de outubro de 
2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 248/2012 – PRESENCIAL
OBJETO: Locação de Caminhão com 
mecânica operacional Guindauto e 
caminhão equipado com guindaste 
articulado, linha viva e com cesto aéreo 
para içamento de pessoas. Recuso: 
Ordinário (Livre) Exercício.
CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 664/2012
CONTRATADA:  H. SCHULZE & CIA. 
LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$ 33.034,00 ( Trinta e 
três mil e trinta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 
2012
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EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 253/2012 – PRESENCIAL

OBJETO: Aquisição de Alimentos para Equipes Interiores. 
Recuso: Ordinário (Livre) Exercício. Secretaria Municipal de 
Viação, Obras e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 680/2012
CONTRATADA:  COMÉRCIO DE CARNES ANJOS & 
TACHEVSKI LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$53.926,00 (cinqüenta e três mil, novecentos e 
vinte e seis reais)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 26 de outubro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 255/2012 – PRESENCIAL

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de marmitas. Secretaria 
Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 688/2012
CONTRATADA:  RESTAURANTE CENTRO OESTE LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 190.787,26 (Cento e noventa mil, setecentos e 
oitenta e sete reais e vinte e seis centavos)
VIGÊNCIA: 31/12/2012
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2012.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 255/2012 – PRESENCIAL

OBJETO: Tem por objeto o presente instrumento a contratação de 
empresa especializada no fornecimento de marmitas. Secretaria 
Municipal de Saúde.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 687/2012
CONTRATADA:  RESTAURANTE E PIZZARIA KAING GANG - 
ME.
VALOR TOTAL: R$ 187.255,34 ( Cento e oitenta e sete mil, 
duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavo)
VIGÊNCIA: 31/12/2
DATA DA ASSINATURA: 1 de outubro de 2012.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
CONVITE 007/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada na execução de 
instalação de rede lógica, elétrica e telefônica nas unidades de 
saúde do município de Guarapuava. Recurso: Fundo Municipal de 
Saúde – FMS. Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATO N.º 458/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: H. SCHULZE & CIA. LTDA.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito à Cláusula Segunda, será 
aditado no patamar de aproximadamente 12,7% (doze vírgula sete 
por cento), com fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da 
Lei Federal n.º 8.666/93, gerando, desta feita, acréscimo na 
monta de R$ 17.679,15 (dezessete mil seiscentos e setenta e nove 
reais e quinze centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 04 de outubro de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO nº 064/2012 – ELETRÔNICO

OBJETO: Tem por objeto o presente contrato a aquisição de 
gêneros alimentícios. Recurso: CAPS – Centro de Atenção 
Psicossocial. Secretaria Municipal de Saúde.
CONTRATO N.º 384/2012
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: Z. C. LOPES – PANIFICAÇÃO - ME.
MOTIVO: 1) O valor contratual, descrito a Cláusula Segunda do 
contrato celebrado, será majorado, na margem de 25% (vinte e 
cinco por cento), consoante as disposições presentes no artigo 
65, inciso I, alínea “b” e § 1.º da Lei Federal n.º 8.666/93, 

gerando, desta feita, um acréscimo na monta de R$ 4.183,75 
(quatro mil cento e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos).
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DE ASSINATURA: 28 de setembro de 2012.

(a) LAFFITE GUIMARÃES RODRIGUES
Assessor Especial de Gabinete

NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

 O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas 
atribuições, torna pública a lista dos Candidatos, que NÃO 
COMPARECERAM ou NÃO PREENCHERAM os requisitos 
exigidos para assumir suas funções, conforme abaixo:

Concurso nº 001/12

Edital nº: 49/12

Guarapuava, 07 de Novembro de 2012.

NDRH

NDRH – NÚCLEO DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

 O NDRH do Município de Guarapuava, no uso de suas 
atribuições, torna pública a lista do Candidato, que NÃO 
COMPARECEU ou NÃO PREENCHEU os requisitos exigidos 
para assumir suas funções, conforme abaixo:

Concurso nº 001/12

Edital nº: 51/12

Guarapuava, 07 de Novembro de 2012.

NDRH
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 55/12
                      O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do 
Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
atendendo o contido no Edital nº 001/2012, CONVOCA a 
candidata classificada para o cargo abaixo relacionado, a 
comparecer no período de 07/11/2012 à 06/12/2012, no Setor de 
Perícia Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do 
Município (Paço Municipal), munida dos exames médicos 
constantes do Edital nº 56/2012, para realizar avaliação médica 
pré-admissional e caso esteja apta, deverá comparecer no 
Departamento de Pessoal do Município, acompanhada da 
documentação exigida no item 8.6 do Edital do Concurso para 
posse de seu cargo, na  vaga constante no   Anexo I.

 O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica 
na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem posterior 
recurso.

Guarapuava, 07  de novembro  de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL Nº 56/12

 O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
atendendo o contido no Edital nº 001/2012, item 3.1.7, convoca a 
candidata aprovada para o cargo relacionado no Edital 55/12, a 
realizar os exames de saúde que constituirá em análise de exames 
laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:

a) EXAMES LABORATORIAIS:
     Hemograma completo;
     Glicose;
     Uréia;
     Creatinina;
     Parcial de Urina com Sedimento Corado
     Raio X de Tórax PA com laudo

 b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
     Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
     Avaliação otorrinolaringológica com áudiometria;
     Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
     Avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, constante 
do anexo I ;
     Avaliação ortopédica com Raio X  de coluna lombo-sacra, com 
laudo;

 De posse dos exames e avaliações mencionadas acima 
neste Edital, a candidata deverá comparecer no Setor de Perícia 
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município 
(Paço Municipal), no período  de 07/11/2012 à 06/12/2012,  para 
avaliação clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município. 
 As despesas com os exames e avaliações clínicas 
correrão por conta do candidato.
 O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica 
na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem posterior 
recurso.

Guarapuava, 07 de novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA
Nº 007/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICPAL PARA A 
INFÂNCIA E ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – COMDICA E A FUNDAÇÃO PROTEGER
  
O Fundo Municipal Para a Infância e Adolescência – FIA de 
Guarapuava, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, com sede e Prefeitura, na 
Rua Brigadeiro Rocha, nº. 2777, Centro, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, neste ato representada por sua 
secretária, Sra. HELENA APARECIDA PEREIRA, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de Interveniente, 
representado neste ato por seu presidente Sra. DANIELE DE 
FÁTIMA SOSTISSO, de um lado, e de outro a Fundação Proteger, 
(ENTIDADE BENEFICIADA), com sede na Rua Barão do Rio 
Branco, 1393 - Guarapuava, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
79.262.341/0001-95, representada neste ato por sua Presidente, 
Sra. MARIA DO CARMO ABREU, ajustam entre si o presente 
Termo de Cooperação Técnica e Financeira, aprovado pelos 
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Conselheiros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, de 
acordo com a Lei Municipal nº 1644/2007, 
e em conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 5.958,45 (cinco mil 
novecentos e cinqüenta oito e quarenta 
cinco centavos), para Fundação Proteger 
(ENTIDADE BENEFIC IADA) ,  na  
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº 007/2012 de 
25/06/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 007/2012, 
de 25/06/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 007/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 

por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/02 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Fundação Proteger, a 
importância de R$ 5.958,45 (cinco mil 
novecentos e cinqüenta oito e quarenta 
cinco centavos) em parcela única, de 
acordo com o plano de aplicação 
constante no projeto anexo ao protocolado 
sob o nº 007/2012, que será aplicada na 
seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

PARÁGRAFO ÚNICO

É vedada à utilização destes recursos 
financeiros na capacitação de pessoal.

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio da 
Fundação Proteger. 

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Fundação Proteger. 

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, 
composta pelos membros: Mirian das 
Graças Vasco RG 3.369.444-0 e CPF 
957.226.109-68; Helena Francisca Alves, 
RG 20.318.169-4, CPF 093.557.928-16; 
Maria Cristina Amaral Santos RG 
3.875.603-6, CPF 597.248.469-20, que 
contribuirão com o MUNICÍPIO para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente. 

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pela Fundação Proteger em 
ordem cronológica, em sua sede, onde 
ficará à disposição do órgão de controle 
interno, COMDICA. Para o caso de 
recursos disponibilizados em várias 
parcelas, a cada trimestre a Fundação 
Proteger, encaminhará ao COMDICA 
d e m o n s t r a t i v o  d e  d e s p e s a  e  
disponibilidade financeira dos recursos 
recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A Fundação Proteger, prestará contas ao 
COMDICA dos recursos recebidos e 
aplicados segundo o plano de aplicação 
que faz  par te  in tegrante  des te  
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instrumento, independentemente de 
transcrição e dentro dos prazos 
estabelecidos na Cláusula segunda “II”, 
que a encaminhará ao egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome da Fundação Proteger.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços ou recibos 
de pagamento de autônomos, desde que 
observado o recolhimento dos impostos 
incidentes.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 

Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pela Fundação Proteger;
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Fundação Proteger as seguintes 
penalidades, graduadas conforme sua 
gravidade e reincidência, a serem 
aplicadas pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, a Fundação Proteger for penalizada 
de acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA deste Termo, for extinta ou, por 
qualquer motivo, modificar ou perder a 
finalidade que a qualifica a firmar este 
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 

da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA 

(a) MARIA DO CARMO ABREU
Presidente da Fundação Proteger

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 010/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO AOS MENORES.

O Fundo Municipal Para a Infância e 
Adolescência – FIA de Guarapuava, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, 
com sede e Prefeitura, na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº. 2777, Centro, neste ato 
representado por sua presidente, Sra.   
HELENA APARECIDA PEREIRA, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
sua presidente Sra. DANIELE DE FÁTIMA 
SOSTISSO, de um lado, e de outro a 
Associação Canaã de Proteção aos 
Menores, com sede Colônia Cachoeira, 
Distrito de Entre Rios, Fazenda Canaã, 
s/n, caixa postal 2061, nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 76.907.443/0001-22, 
representado neste ato por seu 
Presidente, Sr. KEVIN SAMUEL KING, 
ajustam entre si o presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun ic i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
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auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.291,98 (Doze mil duzentos 
e noventa e um reais e noventa e oito 
centavos) para a Associação Canaã de 
Proteção aos Menores (ENTIDADE 
BENEFICIADA), Agência Bancária Banco 
do Brasil, agência 2157-1, Conta 11692-0 
para execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº 010/2012 de 
09/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 010/2012 
de 09/10/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 010/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 

processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Associação Canaã de 
Proteção aos Menores, a importância de 
R$ 12.291,98 (Doze mil duzentos e 
noventa e um reais e noventa oito 
centavos) em parcela única, de acordo 
com o plano de aplicação constante no 
projeto anexo ao processo protocolado 
sob o nº 010/2012, que será aplicada na 
seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

PARÁGRAFO ÚNICO

É vedada à utilização destes recursos 
financeiros na capacitação de pessoal.

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio da 
Associação Canaã de Proteção aos 

Menores.

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas diretrizes 
nos programas, com anuência da Política 
do Governo Municipal, cabendo-lhe ainda, 
as atribuições de acompanhar, fiscalizar e 
avaliar a execução dos programas, tendo 
com subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Associação Canaã de 
Proteção aos Menores.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por fiscalizar 
e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, 
composta pelos membros Fábio Caldas 
RG 7.127.791-7 e CPF 032.507.369-45; 
Bethany Barbara Shurance Villalba, RNE 
V507895-K, CPF 011.353.289-00; Lidiane 
de Cássia Martins Andrade Vatrin RG 
6.439.668-4, CPF 926.147.879-49, que 
contribuirão com o MUNICÍPIO para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente. 

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pela Associação Canaã de 
Proteção aos Menores em ordem 
cronológica, em sua sede, onde ficará à 
disposição do órgão de controle interno, 
COMDICA. Para o caso de recursos 
disponibilizados em várias parcelas, a 
cada trimestre a Associação Canaã de 
Proteção aos Menores, encaminhará ao 
COMDICA demonstrativo de despesa e 
disponibilidade financeira dos recursos 
recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A Associação Canaã de Proteção aos 
Menores prestará contas ao COMDICA 
dos recursos recebidos e aplicados 
segundo o plano de aplicação que faz 
parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição e 
dentro dos prazos estabelecidos na 
Cláusula segunda “II”, que a encaminhará 
ao egrégio Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO
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As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome da Associação Canaã 
de Proteção aos Menores.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços ou recibos 
de pagamento de autônomos, desde que 
observado o recolhimento dos impostos 
incidentes.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pela Associação Canaã de Proteção aos 
Menores;
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Associação Canaã de Proteção aos 
Menores as seguintes penalidades, 
graduadas conforme sua gravidade e 
reincidência, a serem aplicadas pelo 
COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, a Associação Canaã de Proteção 
aos Menores for penalizada de acordo 
com a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
deste Termo, for extinta ou, por qualquer 
motivo, modificar ou perder a finalidade 
que a qualifica a firmar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 

Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) KEVIN SAMUEL KING
Presidente da Associação Canaã

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 011/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE.

O Fundo Municipal Para a Infância e 
Adolescência – FIA de Guarapuava, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, 
com sede e Prefeitura, na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº. 2777, Centro, neste ato 
representado por sua presidente, Sra. 
HELENA APARECIDA PEREIRA, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
sua presidente Sra. DANIELE DE FÁTIMA 
SOSTISSO, na condição de Interveniente, 
representado neste ato por sua presidente 
DARCI PRETTI, de um lado, e de outro a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE, com sede na Rua 
Luis Ciscato, nº75, Santa Cruz, nesta 
cidade de Guarapuava, Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF nº. 75.643.585/0001-67, 
representado neste ato por seu Presidente 
VALDENEY JORGE DOMINGUES DA 
SILVA, ajustam entre si o presente Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun ic i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.291,98 (doze mil duzentos 



Ano XVIII - Nº 821Guarapuava, 03 a 09 de Novembro de 2012

e noventa e um reais e noventa oito 
centavos), para a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE 
(ENTIDADE BENEFICIADA), que será 
depositado na Agencia bancária Banco do 
Brasil, Banco 001 – Agencia 0299-2, Conta 
3699-4 para execução das atividades 
inerentes ao atendimento da criança e do 
adolescente, conforme proposta realizada 
no projeto e plano de aplicação constante 
no processo protocolado sob nº. 011/2012 
de 09/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 011/2012 
de 09/10/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 011/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 

Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).
i) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE, a importância de 
R$ 12.291,98 (doze mil duzentos e 
noventa e um reais e noventa oito 
centavos) em parcela única, de acordo 
com o plano de aplicação constante no 
projeto anexo ao processo protocolado 
sob o nº 011/2012, que será aplicada na 
seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

PARÁGRAFO ÚNICO

É vedada à utilização destes recursos 
financeiros na capacitação de pessoal.

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio da 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE.

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais – APAE.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, 
composta pelos membros Mário Guelbert 
RG 365.409 e CPF113.547.399-49; Irineu 
Maitschuk, RG 2.917.612 , CPF 
285.809.079-34 ; Natália Gonçalves RG 
906.46 , CPF 098.540.459-00 , que 
contribuirão com o MUNICÍPIO para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente.

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pela Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE em 
ordem cronológica, em sua sede, onde 
ficará à disposição do órgão de controle 
interno, COMDICA. Para o caso de 
recursos disponibilizados em várias 
parcelas, a cada trimestre a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
encaminhará ao COMDICA demonstrativo 
de despesa e disponibilidade financeira 
dos recursos recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE, prestará contas ao 
COMDICA dos recursos recebidos e 
aplicados segundo o plano de aplicação 
que faz  par te  in tegrante  des te  
instrumento, independentemente de 
transcrição e dentro dos prazos 
estabelecidos na Cláusula segunda “II”, 
que a encaminhará ao egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
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q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – APAE.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 

justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pela Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE;
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE as seguintes 
penalidades, graduadas conforme sua 
gravidade e reincidência, a serem 
aplicadas pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, a Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE for penalizada de 
acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA deste Termo, for extinta ou, por 
qualquer motivo, modificar ou perder a 
finalidade que a qualifica a firmar este 
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 

mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) VALDENEY JORGE DOMINGUES 
DA SILVA

Presidente da APAE

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 012/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E O CENTRO DE NUTRIÇÃO 
RENASCER.
 
O Fundo Municipal Para a Infância e 
Adolescência – FIA de Guarapuava, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, 
neste ato representado por sua 
presidente, Sra.   HELENA APARECIDA 
PEREIRA, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado COMDICA, na 
condição de Interveniente, representado 
neste ato por seu presidente Sra. 
DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO, de um 
lado, e de outro o Centro de Nutrição 
Renascer, com sede à Rua Frei Caneca, 
25 Vila Santana, nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 77.124.311/0001-97, 
representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. ADRIANA CRISTINE 
LUCCHIN, ajustam entre si o presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, aprovado pelos Conselheiros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1644/2007, e em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.260,19 (doze mil duzentos 
e sessenta reais e dezenove centavo), 
para Centro de Nutrição Renascer 
(ENTIDADE BENEFICIADA), Agencia 
bancária Caixa Econômica Federal, 
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Agência 0389, Conta 5141-2 para 
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº 012/12 de 
10/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 012/12, de 
10/10/2012, passa a fazer parte integrante 
deste Termo, independentemente de suas 
transcrições, poderá ser ajustado de 
comum acordo, entre os partícipes, ao 
longo de sua execução, sempre que se 
evidenciar necessário e desde que não se 
altere o objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 012/12, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 

específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, Centro de Nutrição Renascer, 
a importância de R$ de R$ 12.260,19 
(doze mil duzentos e sessenta reais e 
dezenove centavo) em parcela única, de 
acordo com o plano de aplicação 
constante no projeto anexo ao processo 
protocolado sob o nº 012/12, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio do Centro 
de Nutrição Renascer. 

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 

elaborados pelo Centro de Nutrição 
Renascer.

PARÁGRÁFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência , 
composta pelos membros Anna Paula 
Ca i l l o t  RG 5 .945 .200-2  e  CPF 
008.569.549-18; Sinone Luizia Hoffmann, 
RG 8.728.902-8, CPF 044.208.329-75; 
Susani Seguro RG 7.294.866-1, CPF 
030.469.419-35, que contribuirão com o 
MUNICÍPIO para que a fiscalização ocorra 
de forma correta e transparente. 

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pelo Centro de Nutrição 
Renascer em ordem cronológica, em sua 
sede, onde ficará à disposição do órgão de 
controle interno, COMDICA. Para o caso 
de recursos disponibilizados em várias 
parcelas, a cada trimestre a Centro de 
Nutrição Renascer, encaminhará ao 
COMDICA demonstrativo de despesa e 
disponibilidade financeira dos recursos 
recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

O Centro de Nutrição Renascer, prestará 
contas ao COMDICA dos recursos 
recebidos e aplicados segundo o plano de 
aplicação que faz parte integrante deste 
instrumento, independentemente de 
transcrição e dentro dos prazos 
estabelecidos na Cláusula segunda “II”, 
que a encaminhará ao egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome do Centro de Nutrição 
Renascer.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 
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A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços ou recibos 
de pagamento de autônomos, desde que 
observado o recolhimento dos impostos 
incidentes.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 

Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pelo Centro de Nutrição Renascer;
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará ao 
Centro de Nutrição Renascer as seguintes 
penalidades, graduadas conforme sua 
gravidade e reincidência, a serem 
aplicadas pelo COMDICA:

a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, o Centro de Nutrição Renascer for 
penalizada de acordo com a CLÁUSULA 
DÉCIMA TERCEIRA deste Termo, for 
extinta ou, por qualquer motivo, modificar 
ou perder a finalidade que a qualifica a 
firmar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA 

(a) ADRIANA CRISTINE LUCCHIN,
Presidente do Centro de Nutrição 

Renascer

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 013/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
C O M D I C A  E  O  I N S T I T U T O  
EDUCACIONAL DOM BOSCO
 
O Fundo Municipal Para a Infância e 
Adolescência – FIA de Guarapuava, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, 
neste ato representado por sua 
presidente, Sra.  HELENA APARECIDA 
PEREIRA, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado COMDICA, na 
condição de Interveniente, representado 
neste ato por sua presidente Sra. 
DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO, de um 
lado, e de outro o Instituto Educacional 
D o m  B o s c o ,  ( E N T I D A D E  
BENEFICIADA), com sede na Rua 
Guaicuru, 763, Vila Carli - Guarapuava, 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
92.822.741/0003-38, representado nesta 
ato por seu diretor administrativo, DÁCIO 
ELÍSIO BONA ajustam entre si o presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, aprovado pelos Conselheiros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1644/2007, e em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.291,98 (doze mil duzentos 
e noventa um reais e noventa e oito 
centavos), para Instituto Educacional Dom 
Bosco-IEDB (ENTIDADE BENEFICIADA), 
Agência Bancária HSBC Bank do Brasil, 
agência 0069, Conta 15.286-83 para 
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº 013/2012 de 
10/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 013/2012, 
de 10/10/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
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entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 013/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 

8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira ao Instituto Educacional Dom 
Bosco, a importância de R$ R$ 12.291,98 
(doze mil duzentos e noventa um reais e 
noventa e oito centavos) em parcela única, 
de acordo com o plano de aplicação 
constante no projeto anexo ao processo 
protocolado sob o nº 013/2012, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio do 
Instituto Educacional Dom Bosco. 

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pelo Instituto Educacional 
Dom Bosco.

PARÁGRÁFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 

E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência , 
composta pelos membros Valdirene 
Aparecida de Lima RG 5659021-8 e CPF 
975.467.639-91; Paulo César Kohler, RG 
698.353.50, CPF 042.669.039-79; Carina 
Silva RG 901.597.80, CPF 049.265.459-
00, que contribuirão com o MUNICÍPIO 
para que a fiscalização ocorra de forma 
correta e transparente.

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pelo Instituto Educacional 
Dom Bosco em ordem cronológica, em 
sua sede, onde ficará à disposição do 
órgão de controle interno, COMDICA. 
Para o caso de recursos disponibilizados 
em várias parcelas, a cada trimestre o 
Instituto Educacional Dom Bosco, 
encaminhará ao COMDICA demonstrativo 
de despesa e disponibilidade financeira 
dos recursos recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

O Instituto Educacional Dom Bosco, 
prestará contas ao COMDICA dos 
recursos recebidos e aplicados segundo o 
plano de aplicação que faz parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  i n s t r u m e n t o ,  
independentemente de transcrição e 
dentro dos prazos estabelecidos na 
Cláusula segunda “II”, que a encaminhará 
ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emi t idos  em nome do  Ins t i tu to  
Educacional Dom Bosco.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços ou recibos 
de pagamento de autônomos, desde que 
observado o recolhimento dos impostos 
incidentes.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO
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Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pelo COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pelo IEDB;
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará o 
Instituto Educacional Dom Bosco as 
seguintes penalidades, graduadas 

conforme sua gravidade e reincidência, a 
serem aplicadas pelo COMDICA:

a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, o Instituto Educacional Dom Bosco, 
for penalizada de acordo com a 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste 
Termo, for extinta ou, por qualquer motivo, 
modificar ou perder a finalidade que a 
qualifica a firmar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) DÁCIO ELÍSIO BONA 
Diretor Administrativo

Instituto Educacional Dom Bosco

O Fundo Municipal Para a Infância e 
Adolescência – FIA de Guarapuava, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, 
neste ato representada por sua 
presidente, Sra. HELENA APARECIDA 
PEREIRA, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado COMDICA, na 
condição de Interveniente, representado 
neste ato por seu presidente Sra. 
DANIELE DE FATIMA SOSTISSO, de um 
lado, e de outro a Caritas Socialis, com 
sede à Rua Rubens Fleury da Rocha, 
1312, Bonsucesso, nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 77.905.784/0001-21, 
representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. LAURA MARCELINO, 
ajustam entre si o presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun ic i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.291,98(doze mil duzentos e 
noventa e um e noventa oito centavos), 
para Caritas Socialis (ENTIDADE 
BENEFICIADA), depositada na agencia 
Bancária Caixa Econômica Federal, Ag 
0389 – OP: 003 – Conta: 5726-7, para 
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº. 014/2012 de 
10/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº. 014/2012, 
de 10/10/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 0014/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A CARITAS SOCIALIS.
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objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 014/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 8069/90 
(Estatuto da Criança e do Adolescente);
i) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira a Cari tas Social is,  a 
importância de R$ 12.291,98(doze mil 
duzentos e noventa e um e noventa oito 
centavos) em parcela única, de acordo 
com o plano de aplicação constante no 
projeto anexo ao processo protocolado 
sob o nº 014/2012, que será aplicada na 

seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio da 
Caritas Socialis. 

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Caritas Socialis.

PARÁGRÁFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem a execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, 
composta pelos membros ; Marcelo 
Marcondes Pereira, RG 6.265.458-9 e 
CPF 019.236.569-02; Lucineri Vandresen 
RG 5.973.116-5 e CPF 849.527.259-87 e 
Maristela Staciaki da Silva, CPF 
809.162.289-91 e CRC/PR 037711/0-0 
que contribuirão com o MUNICÍPIO para 
que a fiscalização ocorra de forma correta 
e transparente.

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 

despesas realizadas deverão ser 
arquivados pela Caritas Socialis em ordem 
cronológica, em sua sede, onde ficará à 
disposição do órgão de controle interno, 
COMDICA. Para o caso de recursos 
disponibilizados em várias parcelas, a 
cada trimestre a Caritas Socialis, 
encaminhará ao COMDICA demonstrativo 
de despesa e disponibilidade financeira 
dos recursos recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A Caritas Socialis, prestará contas ao 
COMDICA dos recursos recebidos e 
aplicados segundo o plano de aplicação 
que faz  par te  in tegrante  des te  
instrumento, independentemente de 
transcrição e dentro dos prazos 
estabelecidos na Cláusula segunda “II”, 
que a encaminhará ao egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome da Caritas Socialis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA
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Financeira, aprovado pelos Conselheiros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1644/2007, e em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.291,81 (Doze mil duzentos 
e noventa e um reais e oitenta e um 
centavos), para Fundação Proteger 
(ENTIDADE BENEFIC IADA) ,  na  
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº 015/2012 de 
11/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 015/2012, 
de 11/10/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 015/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 

deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, a Caritas Socialis for penalizada de 
acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA deste Termo, for extinta ou, por 
qualquer motivo, modificar ou perder a 
finalidade que a qualifica a firmar este 
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FATIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) LAURA MARCELINO
Presidente da Caritas Socialis

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pela Caritas Socialis;
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Caritas Socialis as seguintes penalidades, 
graduadas conforme sua gravidade e 
reincidência, a serem aplicadas pelo 
COMDICA:

a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 015/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A FUNDAÇÃO PROTEGER
 
 O Fundo Municipal Para a 
Infância e Adolescência – FIA de 
Guarapuava, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 
1 5 . 3 0 2 . 2 7 0 / 0 0 0 1 - 2 4 ,  n e s t e  a t o  
representada por sua secretária, Sra. 
HELENA APARECIDA PEREIRA, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DANIELE DE FÁTIMA 
SOSTISSO, de um lado, e de outro a 
Fundação Proteger,  (ENTIDADE 
BENEFICIADA), com sede na Rua Barão 
do Rio Branco, 1393 - Guarapuava, 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
79.262.341/0001-95, representada neste 
ato por sua Presidente, Sra. MARIA DO 
CARMO ABREU, ajustam entre si o 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
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mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/02 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Fundação Proteger, a 
importância de R$ 12.291,81 (Doze mil 
duzentos e noventa e um reais e oitenta 
um centavos) em parcela única, de acordo 
com o plano de aplicação constante no 
constante no projeto anexo ao processo 
protocolado sob o nº 015/2012, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

PARÁGRAFO ÚNICO

É vedada à utilização destes recursos 
financeiros na capacitação de pessoal.

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio da 
Fundação Proteger. 

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Fundação Proteger.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, 
composta pelos membros: Mirian das 
Graças Vasco RG 3.369.444-0 e CPF 
957.226.109-68; Helena Francisca Alves, 
RG 20.318.169-4, CPF 093.557.928-16; 
Maria Cristina Amaral Santos RG 
3.875.603-6, CPF 597.248.469-20, que 
contribuirão com o MUNICÍPIO para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente. 

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pela Fundação Proteger em 
ordem cronológica, em sua sede, onde 
ficará à disposição do órgão de controle 
interno, COMDICA. Para o caso de 
recursos disponibilizados em várias 
parcelas, a cada trimestre a Fundação 
Proteger, encaminhará ao COMDICA 
d e m o n s t r a t i v o  d e  d e s p e s a  e  
disponibilidade financeira dos recursos 
recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A Fundação Proteger, prestará contas ao 
COMDICA dos recursos recebidos e 
aplicados segundo o plano de aplicação 
que faz  par te  in tegrante  des te  

instrumento, independentemente de 
transcrição e dentro dos prazos 
estabelecidos na Cláusula segunda “II”, 
que a encaminhará ao egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome da Fundação Proteger.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços ou recibos 
de pagamento de autônomos, desde que 
observado o recolhimento dos impostos 
incidentes.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO
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O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pela Fundação Proteger;
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Fundação Proteger as seguintes 
penalidades, graduadas conforme sua 
gravidade e reincidência, a serem 
aplicadas pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, a Fundação Proteger for penalizada 
de acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA deste Termo, for extinta ou, por 
qualquer motivo, modificar ou perder a 
finalidade que a qualifica a firmar este 
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA 

(a) MARIA DO CARMO ABREU
Presidente da Fundação Proteger

a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.279,46, 00 (doze mil 
duzentos e setenta e nove reais e quarenta 
seis centavos) para a Associação de 
Amigos da Pastoral  da Cr iança 
(ENTIDADE BENEFICIADA), Agência 
Bancária Banco do Brasil, agência 0299-2, 
conta 70471-7 para execução das 
atividades inerentes ao atendimento da 
criança e do adolescente, conforme 
proposta realizada no projeto e plano de 
aplicação constantes no processo 
protocolado sob nº 016/2012 de 
11/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 016/2012, 
de 11/10/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 016/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 016/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS 
DA PASTORAL DA CRIANÇA – 
DIOCESE DE GUARAPUAVA.

O Fundo Municipal Para a Infância e 
Adolescência – FIA de Guarapuava, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, 
neste ato representado por sua 
presidente, Sra,  HELENA APARECIDA 
PEREIRA, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado COMDICA, na 
condição de Interveniente, representado 
neste ato por sua presidente Sra. 
DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO, de um 
lado, e de outro a Associação de Amigos 
da Pastoral da Criança – Diocese de 
Guarapuava, com sede na Rua: Xv de 
Novembro, 7466, nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 02.407.890/0001-86, 
representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. MARIA INÊS DA SILVA, 
ajustam entre si o presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun ic i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
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processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente);
i) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios, a importância de 
$ 12.279,46,00 (doze mil duzentos e 
setenta e nove reais e quarenta seis 
centavos) em parcela única, de acordo 
com o plano de aplicação constante no 
projeto anexo ao processo protocolado 
sob o nº 016/2012, que será aplicada na 
seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão por conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio da 
Associação Beneficente das Senhoras de 
Entre Rios.

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  

A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Associação Beneficente 
das Senhoras de Entre Rios. 

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, 
composta pelos membros Celso Denardi 
CPF 213.889.899-72; Marcelo Marcondes 
Pereira, CPF 019.236.569-02; Sonia 
Terezinha Paz, CPF 599.810.329-72, que 
contribuirão com o MUNICÍPIO para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente. 

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pela Associação DE Amigos da 
Pastora l  da  Cr iança em ordem 
cronológica, em sua sede, onde ficará à 
disposição do órgão de controle interno, 
COMDICA. Para o caso de recursos 
disponibilizados em várias parcelas, a 
cada trimestre a Associação de Amigos da 
Pastoral da Criança, encaminhará ao 
COMDICA demonstrativo de despesa e 
disponibilidade financeira dos recursos 
recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A Associação de Amigos da Pastoral da 
Criança prestará contas ao COMDICA dos 
recursos recebidos e aplicados segundo o 
plano de aplicação que faz parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  i n s t r u m e n t o ,  
independentemente de transcrição e 
dentro dos prazos estabelecidos na 
Cláusula segunda “II”, que a encaminhará 
ao egrégio Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 

emitidos em nome da Associação de 
Amigos da Pastoral da Criança – Diocese 
de Guarapuava.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
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com antecedência mínima de 30 (trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pela Associação de Amigos da Pastoral da 
Criança;
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Associação de Amigos da Pastoral da 
Criança as seguintes penalidades, 
graduadas conforme sua gravidade e 
reincidência, a serem aplicadas pelo 
COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, a Associação de Amigos da 
Pastoral da Criança for penalizada de 
acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA deste Termo, for extinta ou, por 
qualquer motivo, modificar ou perder a 
finalidade que a qualifica a firmar este 
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) MARIA INÊS CORDEIRO DA SILVA 
Presidente da Associação de Amigos 

da Pastoral da Criança

Bancária Banco do Brasil, agência 2157-1, 
conta 6480-7 para execução das 
atividades inerentes ao atendimento da 
criança e do adolescente, conforme 
proposta realizada no projeto e plano de 
aplicação constantes no processo 
protocolado sob nº 017/2012 de 
11/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 017/2012, 
de 11/10/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 017/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada mediante 
cheques nominais, assinados por quem 
ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 017/2012

 C E L E B R A D O  E N T R E  O  
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, O 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
C O M D I C A  A S S O C I A Ç Ã O  
BENEFICENTE DAS SENHORAS DE 
ENTRE RIOS.

O Município de Guarapuava, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura, na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº. 2777, Centro, por meio do 
Fundo  Mun ic ipa l  da  In fânc ia  e  
A d o l e s c ê n c i a  ( F I A ) ,  n e s t e  a t o  
representado por sua presidente, Sra,  
HELENA APARECIDA PEREIRA, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
sua presidente Sra. DANIELE DE FÁTIMA 
SOSTISSO, de um lado, e de outro a 
Associação Beneficente das Senhoras de 
Entre Rios, com sede Colônia Vitória, Rua 
Pe. Josef Stefan, s/n, Distrito de Entre 
Rios, nesta cidade de Guarapuava, 
Paraná, inscri ta no CNPJ/MF nº 
81.644.320/0001- 86, representado neste 
a t o  p o r  s u a  P r e s i d e n t e ,  S r a .  
HILDEGARDT VICTORIA REINHOFER, 
ajustam entre si o presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun i c i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.291,00 (doze mil duzentos e 
noventa e um reais) para a Associação 
Beneficente das Senhoras de Entres Rios 
(ENTIDADE BENEFICIADA), Agência 
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Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h )  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente);
i) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios, a importância de 
R$ 12.291,00 (doze mil duzentos e 
noventa e um reais) em parcela única, de 
acordo com o plano de aplicação 
constante no projeto anexo ao processo 
protocolado sob o nº 017/2012, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão por conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: – Subvenções 
sociais 335043.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na data 
de sua conclusão ou extinção, passarão a 
compor o patrimônio da Associação 
Beneficente das Senhoras de Entre Rios.

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas diretrizes 
nos programas, com anuência da Política 
do Governo Municipal, cabendo-lhe ainda, 
as atribuições de acompanhar, fiscalizar e 
avaliar a execução dos programas, tendo 
com subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Associação Beneficente 
das Senhoras de Entre Rios.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por fiscalizar 
e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, 
composta pelos membros Méris Gutjahr 
RG 3.732.542 e CPF 025.660.209-30; 
Kelin Rosana Sander, RG 4.291.934, CPF 
038.395.789-30; Ilse Klein RG 3970665-5, 
CPF 646.492.029-49, que contribuirão 
com o MUNICÍPIO para que a fiscalização 
ocorra de forma correta e transparente. 

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pela Associação Beneficente 
das Senhoras de Entre Rios em ordem 
cronológica, em sua sede, onde ficará à 
disposição do órgão de controle interno, 
COMDICA. Para o caso de recursos 
disponibilizados em várias parcelas, a 
cada trimestre a Associação Beneficente 
das Senhoras de Entre Rios, encaminhará 
ao COMDICA demonstrativo de despesa e 
disponibilidade financeira dos recursos 
recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A Associação Beneficente das Senhoras 
de Entre Rios, prestará contas ao 
COMDICA dos recursos recebidos e 
aplicados segundo o plano de aplicação 
que faz parte integrante deste instrumento, 
independentemente de transcrição e 
dentro dos prazos estabelecidos na 
Cláusula segunda “II”, que a encaminhará 
ao egrégio Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome da Associação 
Beneficente das Senhoras de Entre Rios.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documen tos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.
PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou órgão 
equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 de 
setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pela Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios;
b) utilização dos recursos com finalidades 
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distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Associação Beneficente das Senhoras de 
Entre Rios as seguintes penalidades, 
graduadas conforme sua gravidade e 
reincidência, a serem aplicadas pelo 
COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, a Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios for penalizada de 
acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCEIRA deste Termo, for extinta ou, por 
qualquer motivo, modificar ou perder a 
finalidade que a qualifica a firmar este 
instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) HILDEGARDT VICTORIA 
REINHOFER 

Presidente da Associação das 
Senhoras de Entre Rios

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 018/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E O CENTRO EDUCACIONAL 
JOÃO PAULO II.

O Fundo Municipal Para a Infância e 
Adolescência – FIA de Guarapuava, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, 
neste ato representado por sua 
presidente, Sra.  . HELENA APARECIDA 
PEREIRA, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado COMDICA, na 
condição de Interveniente, representado 
neste ato por sua presidente Sra. 
DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO, de um 
lado, e de outro o Centro Educacional João 
Paulo II com sede na Rua Bernardino 
Roseira – Morro Alto nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscri to no 
CNPJ/MF nº. 01.009.617/0001-30, 
representado neste ato por sua Presidente 
HELENA DALMONICO , ajustam entre si 
o presente Termo de Cooperação Técnica 
e  F i n a n c e i r a ,  a p r o v a d o  p e l o s  
Conselheiros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, de 
acordo com a Lei Municipal nº 1644/2007, 
e em conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.291,99 (doze mil duzentos 
e noventa e um e noventa nove centavos) 
para o Centro Educacional João Paulo II 
(ENTIDADE BENEFICIADA), Agência 
Bancária 001 – Banco do Brasil, agência 
0299-2, Conta 53.531-1 para execução 
das atividades inerentes ao atendimento 
da criança e do adolescente, conforme 
proposta realizada no projeto e plano de 
aplicação constantes no processo 
protocolado sob nº. 018/12 de 11/10/2012

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 018/12 de 
11/10/2012, passa a fazer parte integrante 
deste Termo, independentemente de suas 
transcrições, poderá ser ajustado de 
comum acordo, entre os partícipes, ao 
longo de sua execução, sempre que se 
evidenciar necessário e desde que não se 
altere o objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 

Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 004, inclusive quanto 
a eventuais importâncias que lhe forem 
acrescentadas, sendo vedada a utilização 
dos recursos em finalidade diversa da ali 
consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE
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O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, ao Centro Educacional João 
Paulo II, a importância de R$ 12.291,99 
(doze mil duzentos e noventa e um e 
noventa nove centavos) em parcela única, 
de acordo com o plano de aplicação 
constante no projeto anexo ao processo 
protocolado sob o nº018/12, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
previstos ou não, e remanescentes na 
data de sua conclusão ou extinção, 
passarão a compor o patrimônio do Centro 
Educacional João Paulo II.
 
C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pelo Centro Educacional João 
Paulo II.

PARÁGRAFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência, 
composta pelos membros Celina Staciaki 
RG 8.737.619-2 e CPF 056.232.309-03; 
Rosalina Farias Lemos, RG 12.455.631-7, 
CPF 463.301.430-72; Marta Schwarz RG 
6.069.279.708, CPF 220.996.039-87, que 

contribuirão com o MUNICÍPIO para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente. 

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 
arquivados pelo Centro Educacional João 
Paulo II em ordem cronológica, em sua 
sede, onde ficará à disposição do órgão de 
controle interno, COMDICA. Para o caso 
de recursos disponibilizados em várias 
parcelas, a cada trimestre o Centro 
Educacional João Paulo II encaminhará ao 
COMDICA demonstrativo de despesa e 
disponibilidade financeira dos recursos 
recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

O Centro Educacional João Paulo II 
prestará contas ao COMDICA dos 
recursos recebidos e aplicados segundo o 
plano de aplicação que faz parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  i n s t r u m e n t o ,  
independentemente de transcrição e 
dentro dos prazos estabelecidos na 
Cláusula segunda “II”, que a encaminhará 
ao egrégio Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome do Centro Educacional 
João Paulo II.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviços ou recibos 
de pagamento de autônomos, desde que 
observado o recolhimento dos impostos 
incidentes.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 

órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  
c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pela COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pelo Centro Educacional João Paulo II.
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará ao 
Centro Educacional João Paulo II as 
seguintes penalidades, graduadas 
conforme sua gravidade e reincidência, a 
serem aplicadas pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
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(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, 
de comum acordo entre os convenentes, 
desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por 
escrito, em tempo hábil para tramitação do 
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material 
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64 
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura 
deste, ao Centro Educacional João Paulo 
II for penalizada de acordo com a 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste 
Termo, for extinta ou, por qualquer motivo, 
modificar ou perder a finalidade que a 
qualifica a firmar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro 
da Comarca de Guarapuava, para dirimir 
qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, com 
expressa renúncia de qualquer outro, por 
mais privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, 
assinam este instrumento em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, perante as 
testemunhas abaixo para que surtam os 
efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência - FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) HELENA DALMONICO
Presidente do Centro Educacional 

João Paulo II

presidente, Sra. HELENA APARECIDA 
PEREIRA, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, 
doravante denominado COMDICA, na 
condição de Interveniente, representado 
neste ato por sua presidente Sra. 
DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO, de um 
lado, e de outro a Associação de Pais e 
Amigos dos Def ic ientes Visuais  
(APADEVI), (ENTIDADE BENEFICIADA), 
com sede na Rua Capitão Frederico 
Virmond, 3494, Santa Cruz - Guarapuava, 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 
80.620.750/0001-03, representado nesta 
ato por seu diretor administrativo, 
SUZANA DAS GRAÇAS AMARO ajustam 
entre si o presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, aprovado pelos 
Conselheiros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, de 
acordo com a Lei Municipal nº 1644/2007, 
e em conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 12.291,00 (doze mil duzentos 
e noventa e um reais), para Associação 
dos Pais e Amigos dos Deficientes Visuais 
(ENTIDADE BENEFICIADA), Agencia 
Bancária Banco do Brasil, agência 0299-2, 
Conta 52.704-1 para execução das 
atividades inerentes ao atendimento da 
criança e do adolescente, conforme 
proposta realizada no projeto e plano de 
aplicação constantes no processo 
protocolado sob nº 019/2012 de 
11/10/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 019/2012, 
de 11/10/2012, passa a fazer parte 
i n t e g r a n t e  d e s t e  T e r m o ,  
independentemente de suas transcrições, 
poderá ser ajustado de comum acordo, 
entre os partícipes, ao longo de sua 
execução, sempre que se evidenciar 
necessário e desde que não se altere o 
objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:

a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 019/2012, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).
i) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

C L Á U S U L A  T E R C E I R A :  D O S  
RECURSOS FINANCEIROS E DA 
FINALIDADE

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira a Associação dos Pais e 
Amigos dos Def ic ientes Visuais  
(APADEVI), a importância de R$ R$ 
12.291,00 (doze mil duzentos e noventa e 
um reais) em parcela única, de acordo com 
o plano de aplicação constante no 
constante no projeto anexo ao  processo 
protocolado sob o nº 0019/2012, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 019/2012

 CELEBRADO ENTRE O FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA – FIA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A ASSOCIAÇÃO DO PAIS E 
AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS 
(APADEVI)
 
O Fundo Municipal Para a Infância e 
Adolescência – FIA de Guarapuava, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, 
neste ato representado por sua 
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C L Á U S U L A  Q U A R T A :  D A  
C L A S S I F I C A Ç Ã O ,  R E C U R S O S  
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: 
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.00.0
0 – Subvenções Sociais
31.001.08.243.0019.6001.3.3.50.43.99.9
9 – Demais Entidades do Terceiro Setor.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

Todos os bens patrimoniais adquiridos 
e/ou produzidos em função deste Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira 
prevista ou não, e remanescentes na data 
de sua conclusão ou extinção, passarão a 
compor o patrimônio da Associação de 
Pais e Amigos dos Deficientes Visuais 
(APADEVI). 

C L Á U S U L A  S E X T A :  D O  
A C O M P A N H A M E N T O  E  
FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Associação de Pais e 
Amigos dos Def ic ientes Visuais  
(APADEVI). 

PARÁGRÁFO ÚNICO

Fica o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
representado por seu fiscal nomeado a 
Sra. Hilde Kaun Marcondes, Matricula nº 
9697-0, RG nº 1.829.741- 0 e CPF nº 
020.534.989-78, responsável por 
fiscalizar e avaliar a execução do termo de 
Cooperação, através de visitas e emissão 
de relatórios que comprovem e execução 
da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pelo preenchimento das 
planilhas do SIT- Sistema Integrado de 
transferência. 
E a ENTIDADE, através da sua UGT – 
Unidade Gestora de Transferência , 
composta pelos membros Ângela Maria 
Rodakoski de Onogre RG 2195890-5 e 
CPF 411015379-49; Eglecy do Rocio 
L ippmann,  RG 1423714-3 ,  CPF 
374024539-34; Marilene Kokotem RG 
7152225-3, CPF 019427549-30, que 
contribuirão com o MUNICÍPIO para que a 
fiscalização ocorra de forma correta e 
transparente. 

C L Á U S U L A  S É T I M A :  D O S  
DOCUMENTOS

Os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas deverão ser 

arquivados pela Associação de Pais e 
Amigos dos Def ic ientes Visuais  
(APADEVI) em ordem cronológica, em sua 
sede, onde ficará à disposição do órgão de 
controle interno, COMDICA. Para o caso 
de recursos disponibilizados em várias 
parcelas, a cada trimestre a pela 
Associação de Pais e Amigos dos 
De f i c ien tes  Visua is  (APADEVI ) ,  
encaminhará ao COMDICA demonstrativo 
de despesa e disponibilidade financeira 
dos recursos recebidos.

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

A Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Visuais (APADEVI), prestará 
contas ao COMDICA dos recursos 
recebidos e aplicados segundo o plano de 
aplicação que faz parte integrante deste 
instrumento, independentemente de 
transcrição e dentro dos prazos 
estabelecidos na Cláusula segunda “II”, 
que a encaminhará ao Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
q u a i s q u e r  o u t r o s  d o c u m e n t o s  
comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome da Associação de Pais 
e Amigos dos Deficientes Visuais 
(APADEVI). 

PARÁGRAFO SEGUNDO

Não se rão  ace i tos  documentos  
comprobatórios que contenham rasuras 
ou borrões em qualquer de seus campos e 
cujas despesas forem efetivadas fora do 
prazo de aplicação.

PARÁGRAFO TERCEIRO 

A documentação para a comprovação de 
eventuais serviços de terceiros deverá ser 
mediante nota fiscal de serviço.

PARÁGRAFO QUARTO

As despesas deverão ser comprovadas 
com cópia dos documentos relativos às 
despesas realizadas, acompanhadas dos 
originais, para conferência.

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:
a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
p e r í o d o  o s  e x t r a t o s  b a n c á r i o s  

c o r r e s p o n d e n t e s  à  r e s p e c t i v a  
movimentação bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

Os serviços de auditoria serão realizados 
pelo COMDICA, sem elidir a competência 
dos demais órgãos de controle.

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2012, não havendo 
possibilidade de aditivo de prazo, 
conforme edital do COMDICA 002 de 24 
de setembro de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

O COMDICA providenciará a publicação 
deste instrumento no prazo e na forma da 
Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
d i a s ,  f i c a n d o  o s  c o n v e n e n t e s  
responsáveis pelas obrigações e 
beneficiando-se das vantagens somente 
em relação ao tempo em que participaram 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

Constitui motivo para rescisão do presente 
Termo, o descumprimento de qualquer 
uma das cláusulas pactuadas, nas 
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo 
com o plano de aplicação apresentado 
pela Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Visuais (APADEVI); 
b) utilização dos recursos com finalidades 
distintas à do seu objetivo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Deficientes Visuais (APADEVI) as 
seguintes penalidades, graduadas 
conforme sua gravidade e reincidência, a 
serem aplicadas pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 
subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto 

Boletim Oficial do Município - 27



Ano XVIII - Nº 821Guarapuava, 03 a 09 de Novembro de 2012

ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, de comum acordo entre 
os convenentes, desde que tal interesse seja manifestado 
previamente por um dos partícipes, por escrito, em tempo hábil 
para tramitação do Termo Aditivo, dentro do prazo de validade 
deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Os equipamentos considerados material permanente, conforme a 
Lei nº. 4.320/64 reverterão ao COMDICA se, no prazo de 05 
(Cinco) anos, a contar da assinatura deste, a Associação de Pais e 
Amigos dos Deficientes Visuais (APADEVI) for penalizada de 
acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste Termo, for 
extinta ou, por qualquer motivo, modificar ou perder a finalidade 
que a qualifica a firmar este instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

Os convenentes, neste ato, elegem o Foro da Comarca de 
Guarapuava, para dirimir qualquer dúvida ou litígio que porventura 
possa surgir da execução deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiada que seja.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo 
para que surtam os efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 17 de outubro de 2012.

(a) HELENA APARECIDA PEREIRA
Presidente do Fundo Municipal da Infância e Adolescência - 

FIA

(a) DANIELE DE FÁTIMA SOSTISSO
Presidente do COMDICA

(a) SUZANA DAS GRAÇAS AMARO 
Presidente da Associação dos Pais e Amigos dos 

Deficientes Visuais 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 57/12
 O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
atendendo o contido no Edital nº 001/2012,  CONVOCA os 
candidatos classificados para o cargo abaixo relacionado, a 
comparecerem no período de 09/11/2012 à 08/12/2012, no Setor 
de Perícia Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do 
Município (Paço Municipal), munidos dos exames médicos 
constantes do Edital nº 58/2012, para realizarem avaliações 
médicas pré-admissionais e caso estejam aptos, deverão 
comparecer no Departamento de Pessoal do Município, 
acompanhados da documentação exigida no item 8.6 do Edital do 
Concurso para posse de seus cargos. A escolha de vagas será 
realizada no Departamento de Pessoal – Paço Municipal, dia 
14/11/2012, as 14h , conforme Anexo I.

Guarapuava, 09 de Novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

 DEMONSTRATIVO DE VAGAS 

EDITAL Nº 58/12

 O Prefeito Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, 
usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e 
atendendo o contido no Edital nº 001/2012, item 3.1.7, convoca os 
candidatos aprovados para o cargo relacionado no Edital 57/12, a 
realizarem os exames de saúde que constituirá em análise de 
exames laboratoriais e avaliações clínicas, conforme segue:

a) EXAMES LABORATORIAIS:
     Hemograma completo;
     Glicose;
     Uréia;
     Creatinina;
     Parcial de Urina com Sedimento Corado
     Raio X de Tórax PA com laudo

 b) AVALIAÇÕES CLÍNICAS:
     Avaliação oftalmológica com acuidade visual;
     Avaliação otorrinolaringológica com áudiometria;
     Avaliação cardiovascular com eletrocardiograma;
     Avaliação psiquiátrica, de acordo com o formulário, constante 
do anexo I ;
     Avaliação ortopédica com Raio X  de coluna lombo-sacra, com 
laudo;

 De posse dos exames e avaliações mencionadas acima 
neste Edital, os candidatos devem comparecer no Setor de Perícia 
Médica, anexo ao Núcleo de Recursos Humanos do Município 
(Paço Municipal), no período 09/11/2012 à 08/12/2012, para 
avaliação clínica a ser feita pelo Médico Perito do Município. 
 As despesas com os exames e avaliações clínicas 
correrão por conta do candidato.
             O não comparecimento no prazo pré-estabelecido implica 
na tácita aceitação da desistência da vaga, bem como, de todos os 
direitos decorrentes de sua aprovação no concurso, sem posterior 
recurso.

Guarapuava, 09 de Novembro de 2012.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
PREFEITO MUNICIPAL

Boletim Oficial do Município - 28



Ano XVIII - Nº 821Guarapuava, 03 a 09 de Novembro de 2012

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE 
GUARAPUAVA – SURG 

EXTRATO DOS CONTRATOS
CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 016/2011 – Registro de Preço. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de peças e 
serviços para o maquinário da SURG.
CONTRATO N.º 051/2012
ASSINATURA: 23/10/2012
VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2012.
CONTRATADA: FABIO CRESTANI - ME
VALOR TOTAL: R$12.718,49 (doze mil, setecentos e dezoito reais 
e quarenta e nove centavos).

EXTRATO DOS CONTRATOS
CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 020/2012. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
reparação e conserto de Caminhões de Coleta de lixo do município 
de Guarapuava/PR.
CONTRATO N.º 037/2012
ASSINATURA: 27/08/2012
VIGENCIA: 05 meses 
CONTRATADA: PESADA COMÉRCIO SERVIÇOS MECANICOS 
E MANUTENÇÃO LTDA
VALOR TOTAL: R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos 
reais).

AVISO DE DISPONIBILIDADE DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO

A SURG torna publico através de seu Diretor Administrativo, de 
acordo com a quadricentésima trigésima quinta reunião do 
conselho de administração, torna publico que está disponível para 
a consulta a ata de registro de preços ref. ao pregão 22 - sistema 
Registro de preços. 
Objeto: Aquisição de equipamentos de segurança.
Data da assinatura da ata: 25 de setembro de 2012. Validade da 
ata 31 de dezembro de 2012
Os interessados em verificar o inteiro teor da referida ata, poderão 
consulta – lá  através do site http://surg.com.br/
Guarapuava, 25 de setembro de 2012.

(a)SANDRO ALEX RUSSO VALLERA
Diretor Administrativo da SURG

AVISO DE DISPONIBILIDADE DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO

A SURG torna publico através de seu Diretor Administrativo, de 
acordo com a quadricentésima trigésima quinta reunião do 
conselho de administração, torna publico que está disponível para 
a consulta a ata de registro de preços ref. ao pregão 23 - sistema 
Registro de preços. 
Objeto: Aquisição de grama e materiais para efetuar serviços de 
jardinagens no parque lagoa dourada e rótula Avenida Bento 
Camargo Ribas com tenente Flavio B. Dias.
Data da assinatura da ata: 03 de outubro de 2012. Validade da ata 
31 de dezembro de 2012
Os interessados em verificar o inteiro teor da referida ata, poderão 
consulta – lá através do site http://surg.com.br/.
Guarapuava, 05 de novembro de 2012.

(a)SANDRO ALEX RUSSO VALLERA
Diretor Administrativo da SURG

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 025/2012

O Pregoeiro da SURG, torna público para conhecimento dos 
interessados, a PRORROGAÇÃO DA ABERTURA DE LICITAÇÃO 
sob a modalidade Pregão Presencial, tipo “Menor Preço”, unitário 
por item, para a Aquisição de tubos de concreto para execução 
de galerias pluviais. A sessão de abertura será realizada no dia 
21 de novembro de 2012 às 09h30m. Da obtenção do Edital: 
gratuitamente através do site: jurídico@surg.com.br, contato pelo 

fone 42 3630 0500, no horário dás 13:30 às 18:00, de segunda à 
sexta-feira. 
Guarapuava, 07 de novembro de 2012.

(a)Valdecir Esteves Ribeiro
Pregoeiro

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°016/2012

OBJETO: Aquisição de equipamentos de segurança, que 
resultaram desertos dos pregoes 19, 22 e 24/2012.
CONTRATANTE: Cia. de Serviços Urbanos de Guarapuava - 
SURG.
CONTRATADA: RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO LTDA ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II e V, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 05/11/2012 – Guarapuava,

(a) SANDRO ALEX RUSSO VALLERA
Diretor Administrativo da SURG

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços Urbanos de Guarapuava - 
SURG
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 016/2012. 
OBJETO: Aquisição de equipamentos de segurança, que 
resultaram desertos dos pregoes 19, 22 e 24/2012.
CONTRATO N.º 053/2012
PRAZO: 20 / 12 /2012 
CONTRATADA: RECITECH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO LTDA ME 
VALOR TOTAL: R$ 1.998,00 (um mil, novecentos e noventa e oito 
reais).
DATA DA ASSINATURA: 05/11/2012.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 
035/2012

CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG.
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 015/2012 
OBJETO: Aquisição de tubos de concreto para execução de 
galerias pluviais.
ASSINATURA: 06 de novembro de 2012.  
CONTRATADA: PATRICIA MANENTE MELHEM - ME
VALOR: R$7.393,75 (sete mil, trezentos e noventa e três reais e 
setenta e cinco centavos).
Fundamento Legal: Artigo 65, inciso I, alínea “b” e §1 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas atualizações.

EXTRATO DO 1.º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.º 
018/2012

CONTRATANTE:  COMPANHIA DE SERVIÇOS DE 
URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA – SURG.
PREGÃO PRESENCIAL – Nº 007/2012 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
mão de obra, colocação e assentamento de meio fio.
ASSINATURA: 02 de outubro de 2012.  
CONTRATADA: MARCOS LUIZ FERREIRA - ME
Fundamento Legal: Artigo 57, § 1o, inciso II, da Lei Federal n.º 
8.666/93, e suas atualizações.

EDITAL DE DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DO CONCURSO 
PÚBLICO 001/2012

ANACIR ALVES PRZYGOCKI VANZ, Presidente da Comissão 
Especial de Concursos Públicos Municipais, do Município de 
Guarapuava, Estado do Paraná, torna pública a relação dos 
aprovados no Concurso Público, realizado no dia 16 de setembro e 
reaplicado parcialmente no dia 28 de outubro de 2012, para o 
cargo: Psicólogo, classificados em ordem decrescente de notas, 
conforme Edital de Concurso Público 001/2012 de 08 de agosto de 
2012, a saber:
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A nota por disciplina dos candidatos aprovados e não aprovados, 
estará à disponível para consulta na sede da Fundação de 
Proteção Especial da Juventude e Infância e no site 
www.consesp.com.br .

Guarapuava - PR, 07 de novembro de 2012
(a) Anacir Alves Przygocki Vanz - Presidente da CECPM

DECRETO nº 65/2012 

 O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava no 
uso de suas atribuições legais e em conformidade com disposto no 
Art. 37, da Lei Complementar 01/1991 e amparado no Parecer 
Jurídico 037/2012, resolve o seguinte:

 Art. 1º. – Determinar a Readaptação Funcional da 
Servidora Ioneide Helena Martimiano da Conceição, CPF 
020.84l.919-55, RG 17/R-1.698.782, matrícula 219-1, nomeada 
em 10/05/2004 pelo Decreto 13/2004,  ocupante do cargo efetivo 
de Auxiliar de Serviços Gerais, permanecendo no mesmo cargo de 
origem, sendo, no entanto excluídas as atribuições de 
higienização de pisos, janelas, vidros e sanitários e concentrado o 
aproveitamento de suas funções nas atribuições de menor 
impacto como higienização de mobiliário e equipamentos, 
remoção de entulhos e lixo, apoio ao serviço de copa e outras 
funções correlatas.
         
 Art. 2º. – Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, 
em 30 de outubro de 2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

PORTARIA Nº. 105/2012 

 O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava,  
Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE: 

 RETIFICAR a lotação funcional da servidora efetiva 
Abigail Duarte Petrini, matrícula funcional 530-1, ocupante do 
cargo efetivo de Assistente Técnico, nomeada pelo Decreto 
54/2012, ficando temporariamente lotada na Diretoria de Gestão 
Legislativa – Departamento Legislativo/Secretaria Geral, a 
partir desta data.
                                                                                                                        
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Guarapuava, 
em 05 de novembro de 2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
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PORTARIA Nº. 106/2012 

 O Presidente da Câmara Municipal 
de Guarapuava,  Estado do Paraná, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

RESOLVE: 

 Designar os servidores, Carlos 
Ribas de Campos Pinto – Analista de 
S is temas ,  El isangela  de  Fát ima 
Marquezine – Coordenadora de Gabinete 
da Presidência e Kauê Hansen Gapski 
Pereira – Coordenador de Serviços 
Administrat ivos,  para efetuarem o 
Recebimento de Matérias /e ou Serviços 
para o exercício 2012, a partir desta data, 
revogando-se as Portarias anteriores. 

Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 05 de 
novembro de 2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício.

PORTARIA Nº. 107/2012 

 O Presidente da Câmara Municipal 
de Guarapuava,  Estado do Paraná, usando 
de suas atribuições que lhe são conferidas 
por Lei,

RESOLVE: 

 Nomear os servidores Marcelo do 
Nascimento Cerqueira – Motorista, 
Jhonatan de Lara Silva – Assistente de 
Manutenção/Serviços e Sebastião Valmir 
de Souza – Assessor de Gabinete da 
Presidência, para comporem a Comissão de 
Licitação para o exercício 2012 sob a 
presidência da primeira, a partir desta data, 
revogando-se a Portaria 90/2012 e 
anteriores.   

Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 05 de 
novembro de 2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

PORTARIA Nº. 108/2012

 O Presidente em exercício da 
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE

 NOMEAR os servidores Kauê 
Hansen Gapski Pereira – Coordenador de 
Serviços Administrativos, Elisangela de 
Fátima Marquezine – Coordenadora de 
Gabinete da Presidência e Carlos Ribas de 
Campos Pinto – Analista de Sistemas para 
assinarem as liquidações das despesas 
referentes a compras e serviços em geral 
para o exercício 2012.

Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 05 de 
novembro de 2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

PORTARIA Nº. 109/2012

 O Presidente em exercício da 
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE

 NOMEAR os servidores Abigail 
Duarte Petrini – Assistente Técnico, José 
Aguinaldo Regiane de Souza – 
Motorista, Rubens Rodrigues Galvão – 
Chefe de Serviços Gerais e Marcelo do 
Nascimento Cerqueira -  Motorista,  para 
comporem a Comissão de Levantamento 
e Reavaliação de Bens Patrimoniais para 
o exercício 2012.

Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 05 de 
novembro de 2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício

PORTARIA Nº. 110/2012

 O Presidente em exercício da 
Câmara Municipal de Guarapuava, Estado 
do Paraná, no uso de suas atribuições 
legais que lhe são conferidas por Lei, 

RESOLVE

 DESIGNAR o servidor José 
Aguinaldo Regiane de Souza – 
Motorista, para executar os serviços 
referente a alimentação de dados no 
sistema de Controle de Frotas a partir 
desta data, exercício 2012.

Gabinete da Presidência da Câmara 
Municipal de Guarapuava, em 05 de 
novembro de 2012.

(a) João Carlos Gonçalves
Presidente em exercício
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 Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho 
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela, 
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas 
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar 
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação, 
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do 
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito 
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do 
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do 
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1770, data em que se comemorava a 
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que 
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.

 Outra data muito importante é a de 17 de junho de 1810, quando o Comandante Diogo Pinto de Azevedo Portugal e mais 
300 pessoas que formavam a Real Expedição Colonizadora, efetivaram a conquista e povoação dos campos de Guarapuava. Uma 
história de luta e conquistas de mais de 200 anos.
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