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Ano XIX

DECRETO 3298/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas e tendo
em vista o que determina o Art. 6º. da Constituição Federal de
1988 (com redação dada pela Ementa Constitucional nº 41/03),
Art. 12, Inciso III, alínea “a” da Lei Complementar Municipal nº
012/2004, e determinações do Tribunal de Contas.
RESOLVE
Art. 1° - Conceder APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, à Servidora ELIZABETH
APARECIDA XAVIER, matrícula nº.66010, ocupante do Cargo
de Professora de 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental, Classe
V, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com
proventos em R$1.613,35 (Um mil seiscentos e treze reais
centavos), mensais e integrais, a partir de 05 de agosto de
2013.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em
05 de agosto de 2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANES JOSEFI
Secretário de Administração
DECRETO N°. 3318/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado
do Paraná, no uso de suas atribuições legais e conforme
autorização contida na Lei nº 2136/2013;
DECRETA
Art.1º - Fica aberto no orçamento do Município de
Guarapuava, para o exercício financeiro de 2013, um crédito
adicional ESPECIAL, na importância de R$ 230.000,00
(Duzentos e trinta mil reais), conforme se especifica a seguir:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

09.01
15.606.0011.2158
3.1.71.70
Livre
R$........................

Unidade Orçamentária

09.01

Sec. Viação Obras e Urbanismo

Classificação funcional

15.606.0011.2158

Consorcio Vale do Jordão

Natureza da despesa

3.3.90.30

Material de Consumo

Fonte de recursos

Livre

000

R$........................

130.000,00

Valor

Sec. Viação Obras e Urbanismo
Consorcio Vale do Jordão
Rateio Consórcios Públicos
000
100.000,00
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Art.2º - Os recursos indicados para a cobertura do
crédito ESPECIAL aberto no artigo anterior são resultantes do
cancelamento parcial da seguinte dotação:
Unidade Orçamentária
Classificação funcional
Natureza da despesa
Fonte de recursos
Valor

09.01
15.452.0011.2067
3.3.90.39
Livre
R$........................

Sec.Viação Obras e Urbanismo
Conserv. e Manutenção Estradas
Outros Serviços de Terceiros - PJ
000 – conta 436
230.000,00

Art.3º - Este decreto entra em vigor nesta data,
revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em
13 de agosto de 2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSEFI
Secretário Municipal de Administração
DECRETO N°. 3322/2013
Dispõe sobre exigência do LITV (Laudo de Inspeção
Técnica Veicular), para todos os veículos que dependem
de autorização municipal para transitar em serviço, como
os transportes: escolar, táxi, de aluguel, coletivo urbano e
distrital, turismo e outros.
O Prefeito Municipal de Guarapuava, no uso de suas
atribuições legais, e considerando:
1. - Que os serviços de transportes supras citados, dependem
de autorização municipal para seu funcionamento;
2. - Que o Município de Guarapuava já dispõe da infra estrutura
necessária para exigir o cumprimento de legislação específica,
com a Municipalização de Trânsito e existência de Organismo
de Inspeção Veicular, credenciado pelo DENATRAN (DEPT0
NACIONAL DE TRÂNSITO) e INMETRO;
3. - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu
artigo 30, inciso II; A Lei Federal 9.503/97, em seus artigos: 24,
inciso XXI, 106 e107.
4. - E ainda, a Lei Municipal n° 535/95, no artigo 15° incisos IV
e VI e no artigo 16°, inciso I.
D E C R E TA
Art. 1º - Todo o serviço de transportes utilizando
veículos cadastrados no RENAVAM e que dependem de
autorização municipal para seu funcionamento, deverá atender
as normas estabelecidas neste decreto.
Art. 2º - Os veículos destinados aos serviços de
transportes citados, em circulação no sistema viário do
município, deverão apresentar laudo de inspeção técnica
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veicular (LITV), além das demais exigências já estabelecidas.
Art. 3º - O LITV terá validade de 6 (seis) meses para
os veículos que executarem transporte escolar e de 12 meses
para os demais casos.

Art. 9º - Este decreto entrará em vigor na data de sua
publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 14 de
agosto de 2013.

Parágrafo Único - Fica estabelecido o prazo de 120
dias para adequação de todos os veículos atingidos por este
decreto.
Art. 4º - Os veículos destinados aos transportes
previstos neste decreto, serão submetidos a vistoria semestral
ou anual (conforme art. 3º), para verificação dos equipamentos
obrigatórios e apresentação do LITV, aprovando os mesmos
para tráfego.
§ 1º - O LITV deverá ser fornecido por empresa
credenciada pelo DENATRAN e acreditada pelo INMETRO.
§ 2º - adicionalmente à inspeção veicular semestral,
o Órgão Municipal de trânsito procederá vistorias periódicas
para verificação das demais exigências legais e, em especial
quanto aos aspectos de segurança, higiene, conservação e
comodidade dos usuários.
§ 3º - Para a realização da vistoria de acordo com a
Lei n° 729/97, art. 3º, alínea “e”, Lei n° 1061/2001, art. 1º e 2º
e emissão de autorização para tráfego e serviço, será exigido
o pagamento de taxa fixada no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco
reais) por veículo, recolhidos ao FUMTRAN, para cobrir custos
operacionais do GUARATRAN.
§ 4º - Anualmente o valor desta taxa será atualizado de
acordo com a variação do IPCA (índice Nacional de Preço ao
Consumidor Amplo).
§ 5º - O veículo não submetido à inspeção, nos períodos
previstos, ou reprovado pelo GUARATRAN, terá seu registro
bloqueado.
Art. 5º - Aquele que deixar de operar no transporte
autorizado, deverá providenciar sua total descaracterização,
impondo a devolução da “AUTORIZAÇÃO” a que se refere este
decreto.
Art. 6º - A autoridade de trânsito responsável pela
expedição da autorização, nos casos de impossibilidade
temporária de utilização do veículo autorizado, em decorrência
de roubo, furto, avaria, ou situação previamente comprovada,
poderá conceder autorização temporária, com validade máxima
de 30 dias, para outro veículo.
Parágrafo Único - esta autorização temporária
dependerá do atendimento de todos os requisitos de segurança
estabelecidos para o setor e liberada após aprovação em
vistoria realizada pelo GUARATRAN.
Art. 7º - A inobservância no disposto neste decreto
sujeitará o infrator às penalidades e medidas administrativas
previstas nos artigos 168, 230, 231, e 237, todas do Código de
Trânsito Brasileiro, dentre outras, conforme o caso.
Art. 8º - O disposto neste decreto é complementar,
não excluindo as demais exigências já estabelecidas e futuras
do Código de Trânsito Brasileiro, resoluções e portarias
do CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito), CETRAN
(Conselho Estadual de Trânsito) e GUARATRAN (Departamento
Municipal de Trânsito)
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CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSEFI
Secretário Municipal de Administração
DECRETO N°. 3329/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art.1º - Nomear em virtude de habilitação em Concurso
Público, de acordo com o que dispõe o Art.37, inciso II, da
Constituição Federal de 1988, Inciso I da Lei Complementar
Municipal Nº 01, de 23 de dezembro de 1991, Lei Municipal Nº
2014/2011,a partir de 23 de agosto de 2013, conforme segue:
CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS
Nº

Nome

Classificação

01

SUZICLEIA MONTEIRO DOS SANTOS

3º

02

VERA LUCIA KRUGER DE SOUZA

4º

03

CLEBIA APARECIDA DE MOURA RABELO

5º

04

ELIANE CRISTINA CAVALHEIRO PEDROZO

6º

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL
Nº

Nome

Classificação

01

CLEIDE MARIA GRANDE MOREIRA

3º

CARGO: ATENDENTE SOCIAL
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nome
ADRIANE BONNET
ADRIANA APARECIDA PADILHA
EDILA DA SILVA
MARIA LUCIA DOS SANTOS
IVAN CARLOS PARECY
MARCOS LODOVICO OLINQUEVEZ
NELSON ALEX MABONI
ERIDA FERNDANDES DOS SANTOS
DAIANNY TEREZINHA ZANATTA
TATIELLI APARECIDA DA SILVA
ROSILDA RODRIGUES DA ROCHA
PAULO CESAR CORREIA DE LIMA
VANESSA APARECIDA DA SILVA
SILVANA APARECIDA CARVALHO
LUCAS DE JESUS MARTINS
MAIRA THATIANE PEDROSO DE CAMPOS
ROSIMERI GROCHEVICZ
MARCIELE CORREIA FERREIRA

Classificação
19º
20º
21º
22º
23º
24º
25º
27º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º

CARGO: AUXILIAR DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO
Nº

Nome

Classificação

01

SIRLENE DE FÁTIMA KALIZAK

1º

02

KARINE ANTONETE RIBAS

2º

CARGO: EDUCADOR SOCIAL
Nº

Nome

Classificação

01

PAULO JOSÉ PEDROSO

4º

02

SEDINEIA SLIVINSKI

5º

CARGO: MOTORISTA
Nº

Nome

Classificação

01

JOSÉ ALEXANDRO ALVES

1º
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CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO
Nº
01
02

Nome
WILLIAN NATHANAEL CARTELLI DE PAULA
FRANCIELI FURTADO

Classificação
4º
5º

CARGO: PSICÓLOGO
Nº
01
02

Nome
DEISE TEIXEIRA LAND
ANA PAULA PEREIRA

Classificação
2º
3º
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DECRETO N°. 3337/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE

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

Art. 1° - Nomear O Senhor MARCELO DALL´ AGNOL,
RG nº. 6.702.644-6, para exercer o Cargo de Assessor Técnico,
na Secretaria Municipal de Administração, no Departamento de
Compras, a partir de 09 de Agosto de 2013.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava, em 29 de
agosto de 2013.

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

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
JOSÉ SILTON JUSTUS
Presidente da Fundação Proteger
DECRETO N°. 3335/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Nomear a Senhora RUTHIELLY BATISTA DE
ANDRADE, RG nº. 10.599.635-7, para exercer o Cargo de
Assessor Técnico, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir
de 01 de Julho de 2013.

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava,
em 22 de Agosto de 2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO N°. 3339/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas
por lei,
RESOLVE

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

Art. 1° - Designar os servidores abaixo relacionados,
para comporem o Comitê Gestor da Lei Geral da Micro e
Pequena Empresa, conforme dispõe a Lei Complementar
037/2013;

Gabinete do Prefeito do Município de Guarapuava,
em 21 de Agosto de 2013.

Presidente:
Roberto de Almeida Gemignani

CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO N°. 3336/2013
O Prefeito do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Nomear a Senhora ROSITA P. DE LIMA
MALINOSKI, RG nº. 6.666.638-7, para exercer o Cargo de
Assessor Técnico, na Secretaria Municipal de Assistência
Social, a partir de 01 de Julho de 2013.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.
			
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 22 de Agosto de 2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

Secretaria Municipal da Indústria e Comércio
Titular: Sandro Abdanur
Suplente: Roberto de Almeida Gemignani
Secretaria Municipal de Finanças
Titular: João César Loures
Suplente: Joeci Aparecida de Lima
Secretaria Municipal de Política Pública para as Mulheres
Titular: Eva Schram de Lima
Suplente: Vanessa Deon
Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná –
UNICENTRO
Titular: Ari Schwans
Suplente: Paulo Rogério Pinto Rodrigues
Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, e das
Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e
Pesquisas no Estado do Paraná – SESCAP/PR
Titular: Alexandre Mariano Candido
Suplente: Giselle Tocheto Góes Piasecki
Banco do Brasil
Titular: Jover Antonio Zago
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Suplente: Florindo Alves do Nascimento
Neto
Caixa Econômica Federal
Titular: Leandro Neves Correa
Suplente: Jane Vieira Guimarães
Federação das Indústrias do Paraná –
FIEP – Regional Guarapuava
Titular: Julio César Pacheco Agnet
Suplente:
Tede
William
Gomes
Camacho
Associação Comercial e Empresarial
de Guarapuava – ACIG
Titular: Eloi Laércio Mamcasz
Suplente: José Carlos Sovrani
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná - UTFPR
Titular: João Paulo Aires
Suplente: Álamo Alexandre da Silva
Batista
Departamento de Licitações da
Prefeitura Municipal de Guarapuava
Titular: Luciano Cury Cruz
Suplente: Denise C.P. Bahls
Câmara Municipal de Guarapuava
Titular: Celso Lara da Costa
Suplente: Valdemar Calixtro dos Santos
Procuradoria Geral do Município
Titular: Alexandro Frederico de Paula
Suplente: Alexandre Barbieri
Art. 2° - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação,
revogando demais disposições em
contrario.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 29 de agosto de 2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
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de julho de 2013, fica convocada a 1a
Conferência de Saúde do Município
para o dia 20 de Setembro de 2013.
Art. 3o - O tema central da
Conferência será, “Sem diálogo não há
cuidados em saúde”.
Artigo 4o - A Conferência de
Saúde, será realizada na UNICENTRO –
Campus Santa Cruz.
Art. 5o - A Conferência será
presidida pelo Presidente do Conselho
Municipal de Saúde – Dr. Stefan Wolanski
Negrão e coordenada pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Art. 6o - As normas de organização
e funcionamento da Conferência, serão
expedidas em Portaria deliberadas
pelo Conselho Municipal de Saúde e
publicadas pela Secretaria Municipal de
Saúde.
Art. 7o - Esse Decreto entrará
em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 29 de agosto de 2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
STEFAN WOLANSKI NEGRÃO
Secretário Municipal de Saúde
DECRETO N° 3343/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Exonerar, a pedido, os
servidores abaixo relacionados:

IVANÊS JOSEFI
Secretário de Administração
DECRETO N°. 3342/2013

MARIZA DIAS PANTALEÃO DE
ALMEIDA, matrícula nº. 15762-7,
SERVENTE DE LIMPEZA, lotado
na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, a partir de 20 de Agosto de
2013.

O
Prefeito
Municipal
de
Guarapuava, de acordo com as
atribuições legais que lhe confere a Lei
Orgânica do Município.

ALEXSANDRO PURR, matrícula nº.
15207-2, AGENTE COM. DE SAÚDE,
lotado na SECRETARIA DE SAÚDE, a
partir de 07 de Agosto de 2013;

RESOLVE

JONATHAS FREDERICO T. L. DA CRUZ,
matrícula nº. 16821-1, ASSESSOR
TECNICO, lotado na SECRETARIA DA
Agricultura, a partir de 08 de Agosto de
2013;

Art. Io - A Conferência Municipal de
Saúde é o fórum máximo de deliberação
da Política de Saúde conforme dispõe a
Lei Federal 8.142/90.
Art. 2o - Conforme decisão do
Conselho Municipal de Saúde, em 30

LUCIANA CHIMILOVSKI, matrícula
nº 15928-0, PROF. 1° AO 5° ANO
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DO ENSINO FUNDAMNETAL, lotado
na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, a partir de 01 de Agosto de
2013;
LUIZ EDUARDO MATYSIAK DA ROZA,
matrícula nº 16663-4, ASSESSOR
GABINETE
SECRETARIO,
lotado
na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, a partir de 15 de Agosto de
2013;
NATHALY SAMILA MAMEDE, matrícula
nº 15119-0, PROF. 1° AO 5° ANO
DO ENSINO FUNDAMNETAL, lotado
na SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, a partir de 01 de Agosto de
2013;
PAULO CESAR CORREIA DE LIMA,
matrícula nº. 13290-0, SERVENTE DE
LIMPEZA, lotado na SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, a partir de 19 de
Agosto de 2013;
RICARDO JOSÉ MARQUES CASSOLI,
matrícula nº. 16074-1, MEDICO G.
P. ATENDIMENTO 20, lotado na
SECRETARIA DE SAÚDE, a partir de 01
de Agosto de 2013;
WALDEMAR
GETESKI
JUNIOR,
matrícula
nº.
14827-0,
MEDICO
GENERALISTA DE PSF, lotado na
SECRETARIA DE SAÚDE, a partir de 27
de Agosto de 2013;
Art. 2º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de
Guarapuava, em 02 de setembro de 2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO N°. 3348/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Nomear a Senhora
GESSICA
DAIANI
CERBELE
GONÇALVES, RG nº. 9.921.787-1,
para exercer o Cargo de Diretor de
Departamento, na Secretaria Municipal
de Agricultura, a partir de 01 de Julho de
2013.
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Art. 2º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 02 de Setembro de
2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO 3349/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e
tendo em vista o que determina o Art. 6º.
da Constituição Federal de 1988 (com
redação dada pela Ementa Constitucional
nº 41/03), Art. 12, Inciso III, alínea “a” da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004,
e determinações do Tribunal de Contas.
RESOLVE
Art.
1°
Conceder
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
à Servidora LUVALCY LORENZI
FRANCO, matrícula nº. 97705, ocupante
do Cargo de Atendente Social, Nível
08, lotada na Secretaria Municipal de
Assistência Social, com proventos em
R$970,77 (Novecentos e setenta reais
e setenta e sete centavos), mensais e
integrais.
Art. 2º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 02 de setembro de
2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANES JOSEFI
Secretário de Administração
DECRETO Nº. 3350/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e
tendo em vista o que determina o Art. 6º.
da Constituição Federal de 1988 (com
redação dada pela Ementa Constitucional
nº 41/03), Art. 12, Inciso III, alínea “a” da
Lei Complementar Municipal nº 012/2004,
e determinações do Tribunal de Contas.
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RESOLVE
Art.
1°
Conceder
APOSENTADORIA
VOLUNTÁRIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
à Servidora MARIA CLARISSE DE
MORAES SEIXAS, matrícula nº. 76899,
ocupante do Cargo de Professor de 1º ao
5º ano do Ensino Fundamental, Classe
V, lotada na Secretaria Municipal de
Educação e Cultura, com proventos em
R$1613,35 (Um mil seiscentos e treze
reais e trinta e cinco centavos), mensais
e integrais.
Art. 2º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 02 de setembro de
2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal

Boletim Oficial do Município - 5

Art. 3º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 02 de setembro de
2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
DECRETO N° 3352/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e
tendo em vista o que determina o Art. 40,
§ 7º, Inciso II, da Constituição Federal
de1988 (com redação dada pela Emenda
Constitucional nº 41/2003), e Arts. 7º,
Inciso I, 15, Inciso I e 16, Inciso I da Lei
Complementar Municipal nº 012/2004,

IVANES JOSEFI
Secretário de Administração

CONCEDE

DECRETO N° 3351/2013

Art. 1° - PENSÃO POR
MORTE, ao esposo da ex-servidora
ROSI MARLENE WORM BECKMANN,
matrícula nº. 8345-3, ao Senhor CARLOS
BECKMANN, a partir de 05 de agosto de
2013.

O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas e
tendo em vista o que determina o Art. 12,
Inciso III, alínea “b” da Lei Complementar
Municipal nº 012/2004, c/c o Art. 40, §
1º, Inciso III, alínea “b”, da Constituição
Federal de 1988, com redação dada
pela Emenda Constitucional nº 41/03, e
atendendo ao contido no requerimento
protocolado sob o nº. 050/2013 de 08 de
agosto de 2013.
RESOLVE
Art.
1°
Conceder
APOSENTADORIA POR IDADE, à
Servidora EROTIDES APARECIDA
NEVES, matrícula nº.116130, ocupante
do Cargo de Professora de 1º ao 5º ano
do Ensino Fundamental, Classe I, lotada
na Secretaria Municipal de Educação e
Cultura, com proventos em R$351,41
(Trezentos e cinquenta e um reais e
quarenta e um centavos) mensais,
proporcionais ao tempo de contribuição,
a partir de 02 de setembro de 2013.
Art. 2º - Fica assegurada
a percepção de um salário mínimo
nos termos do artigo 1º, §5º da Lei
10.887/2004;

Parágrafo Único – O valor da
pensão será correspondente a 100%
(cem por cento) dos vencimentos da
Aposentadoria por Invalidez, totalizando
a quantia em 975,68 (Novecentos e
setenta e cinco centavos e sessenta e
oito centavos) mensais.
Art. 2º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 05 de agosto
de 2013, e revogando as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 02 de setembro de
2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
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DECRETO N°. 3357/2013
O Prefeito do Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
por Lei,
RESOLVE
Art. 1° - Nomear a Senhora
MAURO PRAIZNER JUNIOR, RG nº.
9.628.333-4, para exercer o Cargo
de Assessor Técnico, na Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, a partir de
01 de Julho de 2013.
Art. 2º - Este Decreto entra
em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 04 de setembro de
2013.
CESAR AUGUSTO CAROLLO
SILVESTRI FILHO
Prefeito Municipal
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração
PORTARIA N°. 306/2013
O Secretário Municipal de
Administração
do
Município
de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 228 da Lei Complementar
Municipal nº 01/91.
RESOLVE
Art.1º - Retificar o Art.1º da
Portaria 290/2013, publicada no Boletim
867, o qual passa a vigorar com a
seguinte redação:
“ Art. 1º – Designar os Servidores:
Márcia Maria Camacho Costa –
Cargo: Assistente Social, Anita
Chafran Machado – Cargo:
Professor de 1º ao 5º Ano do
Ensino Fundamental e Luiz
Francisco Regiani Costa - Cargo:
Médico Clínico Geral, sob a
presidência da primeira, para
comporem COMISSÃO, responsável
por
conduzir
o
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR,
em desfavor do Servidor ALVARO
GUMURSKI, matrícula nº 16.462/3,
Cargo de Médico Generalista de
Pronto Atendimento, lotado na
Secretaria Municipal de Saúde, por
infringir o disposto no Art. 196 – Inciso
I, alíneas “a”, “b”, “d”, “e”, “f”, “j”, “l”,
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“o”, e “r”,
da Lei Complementar
nº 01/91 – Estatuto dos Servidores
Públicos
do
Município
de
Guarapuava, conforme levantamento
preliminar, apurado pela Comissão
de Sindicância, instaurada através
da Portaria nº 237/13, em virtude
de denúncia apresentada pela
Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Memorando nº161/2013”.

Art. 4º - Fica expressamente
proibido o trabalho de menores de 18
(dezoito) anos.

Art.2º - Retificar o número da
Portaria nº.291/2013, publicada no
Boletim Oficial nº. 872, página 7, referente
ao Processo Administrativo disciplinar em
desfavor da Servidora DIOCELI COSTA
DE SOUZA, passando a vigorar com o
número 293/2013;

Art. 6º - O tráfego de
veículos deverá ser interrompido, por
medida de segurança, nas vias de acesso
aos portões principais dos Cemitérios
Municipais, no dia 02 de novembro de
2011.

Gabinete do Secretário de
Administração de Guarapuava, em 28 de
Agosto de 2013.
IVANÊS JOSEFI
Secretário Municipal de
Administração

Art. 5º - A comercialização
no DIA DE FINADOS, somente será
permitida a uma distância de 10 (dez)
metros dos portões dos Cemitérios,
ficando os infratores sujeitos às
penalidades previstas na Legislação
Municipal.

Art. 7º - Esta Portaria entra
em vigor na data de sua publicação
revogando as disposições em contrario.
Gabinete do Secretário Municipal
de Administração de Guarapuava, em 06
de setembro de 2013.
IVANÊS JOSÉFI
Secretário de Administração

PORTARIA N° 307/2013
O Secretario de Administração
do Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, e em virtude do
Feriado do dia 02 de novembro, Dia de
Finados
R E S O LV E
Art. 1º - Os profissionais
interessados em executar reformas
e serviços de pintura nos jazigos
dos Cemitérios Municipais, deverão
apresentar-se na Central de Triagem,
munidos de carteira de identidade para o
cadastramento.
Art. 2º - Para a execução
dos serviços, os profissionais deverão
retirar a autorização na Central de
Triagem, mediante o recolhimento das
seguintes taxas:
− Jardineiras e gavetas: R$ 3,00 cada
− Capelas: R$ 5,00 cada
Parágrafo Único - Os
proprietários que executarem serviços
de reforma e pintura, em jazigo de sua
propriedade, ficarão isentos de taxas.
Art. 3º - As construções,
reparos nos túmulos e serviços de pintura,
encerram-se no dia 28 de outubro de
2013, ficando o período de 29/10/2013
a 01/11/2013, reservado para limpeza
geral.

PORTARIA N°. 308/2013
O SECRETARIO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE GUARAPUAVA/PR, de
acordo com as determinações legais que
lhe confere a Lei Orgânica do Município
e as decisões do Conselho Municipal de
Saúde,
RESOLVE:
Artigo 1 o - Fica convocada a
11 Conferência Municipal de Saúde de
Guarapuava conforme determinação
legal do Decreto n° 3342/2013 do
Prefeito Municipal.
a

Artigo 2o - A Conferência
Municipal de Saúde será presidida por
STEFAN WOLANSKI NEGRÃO e na
sua ausência pelo Coordenador Geral da
Conferência.
Artigo 3o - A Conferência
será realizada no Auditório da
Universidade Estadual do CentroOeste (UNICENTRO), situado na Rua
Padre Salvador, 875 - Santa Cruz, Cx.
Postal 730, CEP 85015-430, Guarapuava
- PR.
Artigo 4o - A Conferência terá
uma Comissão Organizadora que se
responsabilizará por todas as atividades
de sua execução.
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Artigo
Organizadora
composição:

5o terá

A
a

Comissão
seguinte

Presidente:
STEFAN
WOLANSKI
NEGRÃO
Coordenador Geral: ANA KARINA DA
COSTA MALUCELLI
Coordenadores Adjuntos: ELIANE
SANTOS
CÉSAR,
ELISABETH
NASCIMENTO LIRA
Secretária Executiva: ADRIANA VAZ
ALVES
Tesoureiros: LUIZ CARLOS MOREIRA
SAMPAIO JÚNIOR, JOÃO ADEILSON
DE SIQUEIRA FERREIRA
Secretaria de Credenciamento: ALT
AIR ÂNGELO DOS SANTOS, JOCELI
DE FÁTIMA RAMOS ZENI
Secretaria
de
Divulgação
e
Comunicação: ANA LÍGIA SENA, ANA
KARINA DA COSTA MALUCELLI
Relatores: ADRIANA VAZ ALVES,
JUVINA
FAUTISNO
DA
CRUZ,
TEREZINHA
APARECIDA
ROQUE
GUIMARÃES.
Artigo 6o - As diversas subdivisões da referida Comissão terão as
seguintes funções:
Coordenador
Geral:
Assumir
a
responsabilidade oficial pela Conferência,
assinar documentos oficiais, deliberar
sobre assuntos técnicos, administrativos
e financeiros sobre a realização da
mesma.
Coordenadores Adjuntos: Auxiliarão
os coordenadores e se responsabilizarão
pela
estrutura
organizativa
da
Conferência: local da realização,
alimentação, hospedagem e locomoção
dos palestrantes, e suporte necessário à
organização, antes e durante a realização
do evento.
Secretário Executivo: Encaminhar as
solicitações das diversas subseções,
comprar material, providenciar recursos
para o funcionamento destas sub-seções
e acompanhar a execução dos diversos
trabalhos junto com o Coordenador
Geral.
Tesoureiro: Ordenar a receita e a
despesa da Conferência.
Relator Geral e Adjunto: Elaborar
documentos,
ofícios
convocando
palestrantes, convidados e delegados da
Conferência, e elaborar o relatório final
da Conferência.
Secretaria de Credenciamento: Se
responsabilizará pelo credenciamento
dos delegados da Conferência e ficará à
disposição até o dia 18 de setembro do
corrente, na sede da Secretaria Municipal
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de Saúde, durante a Conferência dia
20 de setembro do corrente, na sede
da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CENTRO-OESTE (UNICENTRO); depois
da Conferência na sede da Secretaria
Municipal de Saúde, para atender aos
delegados.
Secretaria
de
Comunicação
e
Divulgação:
Se
encarregará
de
divulgar a Conferência, dar entrevistas
nas rádios e apoiar os palestrantes e
demais participantes na apresentação
e divulgação de informações durante a
Conferência.
Artigo 7º - Serão realizadas 03
(três) Pré-Conferências nos distritos
rurais que terão por finalidade levantar
os problemas por área geográfica e
escolher os delegados da Conferência.
Artigo 8o - As Pré-Conferências
serão realizadas nos seguintes locais:
1. Distrito Entre Rios (19 de agosto de 2013);
2. Distrito Palmeirinha (21 de agosto de 2013);
3. Distrito Guará (23 de agosto de 2013).

Artigo 9o - Os relatos das PréConferências farão parte do Plano
Municipal e do Relatório Final da
Conferência.
Artigo 10° - Os demais delegados
serão
indicados
pelas
entidades
legalmente constituídas no Município.
Artigo 11° - A Secretaria
Municipal de Saúde dará o apoio
necessário ao desenvolvimento das
atividades da Comissão.
Artigo 12° - Esta Portaria entrará
em vigor na data de sua publicação,
revogadas as demais disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município
de Guarapuava, em 05 de setembro de
2013.
STEFAN WOLANSKI NEGRÃO
Secretário Municipal de Saúde
Presidente do Conselho Municipal de
Saúde (Lei 207/91)
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PORTARIA N°. 311/2013
O Secretário Municipal de
Administração
do
Município
de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
por lei,
RESOLVE
Art. 1º – Designar as Servidoras:
Doraci Serger Luy – Cargo: Professor
de 1º ao 5º Ano do Ensino Fundamental,
Elisangela Mara da Silva Bilek –
Cargo: Técnico de Controle Interno e
Ariane Lorenci Zevirikoski – Cargo:
Professor de 1º ao 5º Ano do Ensino
Fundamental, sob a presidência da
primeira, para compor uma COMISSÃO
DE SINDICÂNCIA,
para apurar a
veracidade da denúncia realizada pelo
Departamento de Transporte Escolar,
por meio do Memorando nº 828/2013,
sobre supostas irregularidades cometidas
pela Empresa de Transportes VALCANE,
inscrita no CNPJ nº 09.038.865/0001-11,
executante da rota nº 208B, contrato nº
350 – Distrito de Entre Rios.
Art.
2º
–
Conforme
fundamentação contida no Parecer
Jurídico nº 1318/2013 da Procuradoria
Geral do Município, faz-se necessário
suspender preventivamente os serviços
prestados pela Empresa na referida
rota.
Art. 3º – A Comissão terá o prazo
de 30 (trinta) dias, a partir desta data,
para apresentação do relatório final.
Gabinete
do
Secretario
de Administração do Município de
Guarapuava, em 11 de setembro de
2013.
IVANÊS JOSEFI
Secretário de Administração
PORTARIA N°. 312/2013
O Secretário Municipal de
Administração
do
Município
de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 220 da Lei Complementar
Municipal nº 01/91,
RESOLVE
Art. 1º – Designar as Servidoras:
Tatiana Xavier – Cargo: Secretária
Escolar, Márcia Staveski Berbet – Cargo:
Educador Ambiental e Dayana Talyta
Cazella – Cargo: Assessor Jurídico, sob a
presidência da primeira, para compor uma
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para
apurar a veracidade de denuncia efetuada
através do Memorando nº 162/2013 do
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Departamento de Transportes, sobre
supostas irregularidades cometidas pelo
Servidor ANTONIO CESAR REMENIUK,
investido no cargo de Motorista de
Veículos Leves.
Art. 2º – A Comissão terá o prazo
de 30 (trinta) dias, a partir desta data,
para apresentação do relatório final.
Gabinete
do
Secretario
de Administração do Município de
Guarapuava, em 12 de setembro de
2013.
IVANÊS JOSEFI
Secretário de Administração
PORTARIA N°. 313/2013
O Secretário Municipal de
Administração
do
Município
de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 220 da Lei Complementar
Municipal nº 01/91,
RESOLVE
Art. 1º – Designar os Servidores:
David Almeida Santos – Cargo: Fiscal
Tributário, Elisangela Mara da Silva
Bilek – Cargo: Técnico de Controle
Interno e Vilma Aparecida Machado
– Cargo: Oficial Administrativo, sob a
presidência do primeiro, para compor uma
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA, para
apurar a veracidade de denuncia efetuada
através do Memorando nº 176/2013 da
Secretaria Municipal de Finanças –
Departamento de Fiscalização, sobre
supostas irregularidades cometidas
pelo Servidor ELIAS OLIVEIRA DOS
SANTOS, investido no cargo de Fiscal
Geral.
Art. 2º – A Comissão terá o prazo
de 30 (trinta) dias, a partir desta data,
para apresentação do relatório final.
Gabinete
do
Secretario
de Administração do Município de
Guarapuava, em 12 de setembro de
2013.
IVANÊS JOSEFI
Secretário de Administração
PORTARIA N°. 314/2013
O Secretário Municipal de
Administração
do
Município
de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 220 da Lei Complementar
Municipal nº 01/91,
RESOLVE
Art. 1º – Designar as Servidoras:
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Márcia Maria Camacho – Cargo:
Assistente Social, Helena Ângela de
Camargo Ramos – Cargo: Enfermeiro
e Anita Chafran Machado – Cargo:
Professor de 1º ao 5º Ano do Ensino
Fundamental, sob a presidência da
primeira, para compor uma COMISSÃO
DE SINDICÂNCIA,
para apurar a
veracidade de denuncia efetuada através
do Memorando nº 057/2013 – SMS/DUE
da Secretaria Municipal de Saúde,
sobre supostas irregularidades cometidas
pelo Servidor OSMAR HAUAGGE,
investido no cargo de Médico de Pronto
Atendimento.
Art. 2º – A Comissão terá o prazo
de 30 (trinta) dias, a partir desta data,
para apresentação do relatório final.
Gabinete
do
Secretario
de Administração do Município de
Guarapuava, em 12 de setembro de
2013.
IVANÊS JOSEFI
Secretário de Administração
PORTARIA N°. 315/2013
O Secretário Municipal de
AdministraçãodoMunicípiodeGuarapuava,
Estado do Paraná, no uso das atribuições
que lhe são conferidas pelo Art. 220 da Lei
Complementar Municipal nº 01/91,

Boletim Oficial do Município - 8

PORTARIA N° 317/2013
O Secretário Municipal de
Administração
do
Município
de
Guarapuava, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas
pelo Art. 220 da Lei Complementar
Municipal nº.01/91,
RESOLVE
Art. 1º – Designar os Servidores:
Márcia Maria Camacho Costa – Cargo:
Assistente Social, Edílson Dreviski –
Cargo: Técnico em Contabilidade e Irineu
Rodrigues Junior – Cargo: Assessor
Legislativo, sob a presidência da
primeira, para compor uma COMISSÃO
DE SINDICÂNCIA,
para apurar a
veracidade de supostas irregularidades
cometidas
pelo
servidor
Carlos
Roberto Bandeira, no cumprimento
das atribuições impostas pelo cargo de
Servente de Obras, informadas através
dos Memorandos nºs 38/2013 da Central
de Triagem e 170/2013 da Secretaria
Municipal de Obras.
Art. 2º – Afastar preventivamente
o Servidor de suas funções, pelo prazo
de 30 (trinta) dias, sem prejuízo de
remuneração para apuração dos fatos
noticiados.
Art. 3º – A Comissão terá o prazo
de 30 (trinta) dias, a partir desta data,
para apresentação do relatório final.

RESOLVE
Art. 1º – Designar os Servidores:
João Adeilson de Siqueira Ferreira –
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário,
Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar
e Vilma Aparecida Machado – Cargo:
Oficial Administrativo, sob a presidência do
primeiro, para compor uma COMISSÃO DE
SINDICÂNCIA, para apurar a veracidade
de denuncia efetuada através do ofício nº
427/2013 da Fundação Proteger, sobre
supostas irregularidades cometidas pelo
Servidor CARLOS EDUARDO ALMEDIA
DE PAULA, investido no cargo de
Atendente Social.
Art. 2º – Conforme fundamentação
contida na denuncia, faz-se necessário
afastar preventivamente o Servidor de
suas funções, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, sem prejuízo de remuneração.
Art. 3º – A Comissão terá o prazo
de 30 (trinta) dias, a partir desta data, para
apresentação do relatório final.
Gabinete
do
Secretario
de Administração do Município de
Guarapuava, em 12 de setembro de 2013.
IVANÊS JOSEFI
Secretário de Administração

Gabinete do Secretário Municipal
de Administração de Guarapuava, em 13
de setembro de 2013.
IVANES JOSÉFI
Secretário de Administração
AVISO
PREGÃO N º 183/2013 – ELETRÔNICO
– SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 148/2013 ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de material de
Limpeza – Secretaria Municipal de
Saúde
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores e Decreto
Municipal n° 1168/2006.
DATA: 30 de setembro de 2013
HORÁRIO: 09h00min.
LOCAL: Departamento de Licitação e
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha,
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em
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Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Eduardo José Ramalho Stroparo
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-290.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h00 às 17h30 horas.
EDITAL: Departamento de Licitações e Contratos, localizado
no 2º andar do Paço Municipal, à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777,
em Guarapuava, Estado do Paraná, mediante fornecimento de
mídia para gravação (pen drive) ou por meio eletrônico (e-mail)
prefeituradeguarapuava@hotmail.com
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 22/08/2013. (a) LUCIANO CURY
CRUZ – Gerente de Licitações e Contratos.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 062/2013 - ELETRÔNICO
PROCESSO Nº. 694/2013
A Pregoeira Municipal abaixo assinada, nomeada pela portaria
208/2013, torna público para o conhecimento dos interessados,
o Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente
o dia à “eventual aquisição de materiais médico-hospitalares
para equipar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) – Recursos: Atenção de Média e Alta Complexidade.
Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para 27 de junho de
2013 às 09h00m:
LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

CIRÚRGICA LONDRINA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

33

CIRÚRGICA VITÓRIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

21

COINTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTA

05, 07, 12, 16 e 20

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES
MACROSUL LTDA

23, 25, 29 e 34

ICTUS COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO
HOSPITALARES LTDA

26

IDEM TÉCNICA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES ME

22

MMW PRODUTOS HISPOTALARES LTDA

06, 11, 13, 14, 15, 17
e 24

VS COSTA & CIA LTDA

01, 02, 03, 04, 08, 09,
10, 18, 19, 27 e 30

FRUSTRADO

28 e 31

VIDAL DANIEL DA FONTURNA E CIA LTDA

2

DATA DE ASSINATURA: 13 de setembro de 2013 (a)
KAROLINI TOKARSKI - Pregoeira Oficial do Município.
LUCIANO CURY CRUZ
Gerente de Licitações e Contratos
-0AVISO
PREGÃO N º 177/2013 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público
que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 177/2013 – ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na instalação
e manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e
mobiliários odontológicos. Recursos: SB – Saúde Bucal Secretaria Municipal de Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário, através da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
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1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 18
de setembro de 2013 às 13h30min do dia 30 de setembro de
2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 13h45min do dia 30 de
setembro de 2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 14h00min
do dia 30 de setembro de 2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Eduardo José Ramalho Stroparo.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA:12 de setembro de 2013 (a)
LUCIANO CURY CRUZ - Gerente de Licitações e Contratos
AVISO
PREGÃO N º 178/2013 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público
que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 178/2013 – ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa especializada na coleta e
destinação resíduos das unidades de saúde do município –
PAB – Programa de Atenção Básica - Secretaria Municipal de
Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário, através da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº. 10.520/02 Lei Federal nº.
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto Municipal n°
1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia 18
de setembro de 2013 às 15h30min do dia 30 de setembro de
2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 15h45min do dia 30 de
setembro de 2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 16h00min
do dia 30 de setembro de 2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Eduardo José Ramalho Stroparo.
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações e Contratos, sito
à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990.
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).
DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2013 (a)
LUCIANO CURY CRUZ - Gerente de Licitações e Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 179/2013 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público
que fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 179/2013 – ELETRÔNICO
OBJETO: Aquisição de veículo tipo Van, capacidade 16 lugares,
zero quilômetro ano 2013 modelo 2014. Recursos Ordinários
(Livre) Exercício. AB - Programa de Atenção Básica - Secretaria
Municipal de Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - Unitário, através da Bolsa
de Licitações e Leilões do Brasil.
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SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores e Decreto
Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
das 08h00min do dia 18 de setembro de
2013 às 08h30min do dia 30 de setembro
de 2013.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
08h45min do dia 30 de setembro de
2013.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 09h00min do dia 30 de
setembro de 2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://
www.bll.org.br
PREGOEIRO: Eduardo José Ramalho
Stroparo.
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar –
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 36213000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília
(DF).
DATA DA ASSINATURA: 12 de
setembro de 2013 (a) LUCIANO
CURY CRUZ - Gerente de Licitações e
Contratos.
AVISO
PREGÃO N º 181/2013 – ELETRÔNICO
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de
Gabinete, devidamente autorizado, torna
público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 181/2013 –
ELETRÔNICO
OBJETO: contratação de empresa
especializada em prestação de serviço
no preparo de refeições, tipo Buffet e
coquetéis – Secretaria de Assistência
Social.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço Unitário, através da Bolsa de Licitações
e Leilões do Brasil.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº.
10.520/02 Lei Federal nº. 8.666/93 e
suas alterações posteriores e Decreto
Municipal n° 1168/2006.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:
das 08:00 do dia 17 de setembro de 2013
às 13:45
do dia 27 de setembro de 2013
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
13:59 do dia 27 de setembro de 2013
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA
DE PREÇOS: às 14:00 do dia 27 de
setembro de 2013.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: http://
www.bll.org.br
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PREGOEIRO: Eduardo José Ramalho
Stroparo.
INFORMAÇÕES: Departamento de
Licitações e Contratos, sito à Rua
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar –
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 36213000 – ramal 3110, de segunda a sextafeira das 13h às 17h00m.
Para todas as referências de tempo
será observado o horário de Brasília
(DF).
DATA DA ASSINATURA: 11 de setembro
de 2013 a) LUCIANO CURY CRUZ Gerente de Licitações e Contratos
RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º
033/2013
O Gerente de Licitações e Contratos
no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Prefeito Municipal de
Guarapuava, conforme os Decretos n.ºs
3293/2013 de 05/08/2013 e 3310/2013
de 05/08/2013, e com base no Art. 25, II,
e art. 13, VI, da Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, bem como no parecer da
Procuradoria do Município, RATIFICA a
Inexigibilidade de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 15 de agosto
de 2013 (a) LUCIANO CURY CRUZ Gerente de Licitações e Contratos.
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO N.º 033/2013
OBJETO: Contratação da Associação
Brasileira de Odontologia pra realização
de curso que será ministrado pelo
renomado
Professor
Doutor
da
Faculdade Federal do Paraná, Santo
Gentil Forone, especializada em Trauma
Bucomaxilofacial, que será realizado nos
dias 14 e 15 de setembro do decorrente
ano. Secretaria Municipal de Saúde.
Recurso: Atenção de Media e Alta
Complexada.
CONTRATANTE: Município de
Guarapuava
CONTRATADA: ABO- ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA
VALOR: 4.500,00 (quatro mil e quinhentos
reais).
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, II, e art.
13, VI, da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO:
15.08.2013
(a)
LUCIANO CURY CRUZ - Gerente de
Licitações e Contratos.
RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º
486/2013.
O Assessor Especial de Gabinete no uso
das atribuições que lhes são conferidas
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
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conforme os Decretos n.ºs 2925/2013 de
15/01/2013 e 2983/2013 de 29/01/2013,
e com base no Artigo 24, X da Lei 8.666/93
e alterações posteriores, bem como no
parecer da Procuradoria do Município,
RATIFICA a Dispensa de Licitação.
DATA DA ASSINATURA: 01 julho de
2013 (a) ROBERTO DE ALMEIDA
GEMIGNANI - Assessor Especial de
Gabinete
EXTRATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N.º 486/2013
OBJETO: Locação de imóvel situado
na Rua Comendador Norberto, n.º 138,
Bairro Centro, para abrigar os serviços
sociassistênciais do Centro de Referencia
Especializado de Assistência Social CREAS unidade II pelo período de 12
(doze) meses. Recurso: Proteção Social
Especial PFMC. Secretaria Municipal de
Assistência Social.
CONTRATANTE:
Município
de
Guarapuava.
CONTRATADA: IMOBILIARIA D.M.
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais).
CONTRATO n.°: 255/2013.
PRAZO: 12 meses.
GESTOR DO CONTRATO: Abraham
Virmond Haick.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, X e
artigo 26 da Lei 8.666/93 e alterações.
RATIFICAÇÃO:
01.07.2013
(a)
ROBERTO DE ALMEIDA GEMIGNANI
– Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS N.° 005/2012
OBJETO: Tem por objeto a contratação
de empresa especializada em solução
para informatização da rede assistencial
com locação de software especializado
em Gestão de Saúde Pública. Recursos:
Ordinários – Livre - Exercício. Secretaria
Municipal de Saúde.
CONTRATO N.º 386/2012
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA;
CONTRATADA:
FAST
MEDIC
SISTEMAS DE GESTÃO EM SAÚDE
LTDA.
REPRESENTADA:
FABIO
LÉO
BRESSAN
MOTIVO: 1) O prazo de execução dos
serviços e vigência, descrito na cláusula
décima quarta do contrato celebrado,
será prorrogado, com fulcro no artigo
57, inciso II, da Lei Federal n.° 8666/93,
sendo o serviço prestado até 31 de
dezembro de 2013.
As
demais
cláusulas
contratuais

permanecem sem alteração.
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DATA DE ASSINATURA: 28 de junho de 2013 (a) ROBERTO
DE ALMEIDA GEMIGNANI - Assessor Especial de Gabinete
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 106/2013 - PRESENCIAL
PROCESSO Nº. 627/2013
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela portaria
208/2013, torna público para o conhecimento dos interessados,
o Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente
o dia à “Contratação de Empresa especializada em transporte
rodoviário, pelo período de 12 (doze) meses, com recursos de
todas as secretarias.” Marcada para o dia 12/07/2013 às 14
horas.
LICITANTE

LOTE

FESISA TRANSPORTE ESCOLAR VIAGENS E TURISMO
LTDA

1,3

ELTON V. DE SOUZA TRANSPORTES

4,5

VIDAL DANIEL DA FONTURNA E CIA LTDA

2

DATA DE ASSINATURA: 12 de julho de 2013 (a) EDUARDO
JOSÉ RAMALHO STROPARO - Pregoeiro Oficial do
Município.
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão Nº 106/2013
PROCESSO Nº. 627/2013
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 2983 de 29/01/2013, com base na Lei nº
10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em
favor da empresa:
LICITANTE

LOTE

FESISA TRANSPORTE ESCOLAR VIAGENS E
TURISMO LTDA

1,3

ELTON V. DE SOUZA TRANSPORTES

4,5

VIDAL DANIEL DA FONTURNA E CIA LTDA

2

DATA DE ASSINATURA: 12 de julho de 2013 (a) ROBERTO
DE ALMEIDA GEMIGNANI - Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 127/2013 – PRESENCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 108/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: ANILDO DE LIMA & CIA LTDA ME.
OBJETO: Aquisição de horas máquina de retro escavadeira,
rolo compactador, caminhão trucado com caçamba, pá
carregadeira,motoniveladora (patrola) e trator de esteira
para manutenção das estradas e ruas sem pavimentação
no Município de Guarapuava – Recursos: Ordinários Livres
Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Urbanos.
VALOR TOTAL: R$726.014,80 (setecentos e vinte e seis mil
quatorze reais e oitenta centavos).
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VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: Antonio Carlos Martini Mino.
ACESSO A ATA: www.guarapuava.pr.gov.br
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2013. (a) ROBERTO DE
ALMEIDA GEMIGNANI – Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 127/2013 – PRESENCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 109/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: J.D. CHICOUSKI - ME.
OBJETO: Aquisição de horas máquina de retro escavadeira,
rolo compactador, caminhão trucado com caçamba, pá
carregadeira,motoniveladora (patrola) e trator de esteira para
manutenção das estradas e ruas sem pavimentação no Município
de Guarapuava – Recursos: Ordinários Livres Exercício. Secretaria
Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos.
VALOR TOTAL: R$724.815,00 (setecentos e vinte e quatro mil
e oitocentos e quinze reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: Antonio Carlos Martini Mino.
ACESSO A ATA: www.guarapuava.pr.gov.br
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2013. (a) ROBERTO DE
ALMEIDA GEMIGNANI – Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 127/2013 – PRESENCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 110/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: W. DE ROCCO & CIA LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de horas máquina de retro escavadeira,
rolo compactador, caminhão trucado com caçamba, pá
carregadeira,motoniveladora (patrola) e trator de esteira
para manutenção das estradas e ruas sem pavimentação
no Município de Guarapuava – Recursos: Ordinários Livres
Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Urbanos.
VALOR TOTAL: R$722.782,00 (setecentos e vinte e dois mil e
setecentos e oitenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: Antonio Carlos Martini Mino.
ACESSO A ATA: www.guarapuava.pr.gov.br
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2013. (a) ROBERTO DE
ALMEIDA GEMIGNANI – Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 127/2013 – PRESENCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 111/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: A.S. TERRAPLANAGENS LTDA - ME.
OBJETO: Aquisição de horas máquina de retro escavadeira,
rolo compactador, caminhão trucado com caçamba, pá
carregadeira,motoniveladora (patrola) e trator de esteira
para manutenção das estradas e ruas sem pavimentação
no Município de Guarapuava – Recursos: Ordinários Livres
Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Urbanos.
VALOR TOTAL: R$724.815,00 (setecentos e vinte e quatro mil
e oitocentos e quinze reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: Antonio Carlos Martini Mino.
ACESSO A ATA: www.guarapuava.pr.gov.br
ACESSO A ATA: www.guarapuava.pr.gov.br
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DATA DA ASSINATURA: 29/07/2013. (a) ROBERTO DE
ALMEIDA GEMIGNANI – Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE ATA
PREGÃO N.º 127/2013 – PRESENCIAL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 112/2013
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: M.A. PENTEADO CONSTRUÇÕES LTDA ME.
OBJETO: Aquisição de horas máquina de retro escavadeira,
rolo compactador, caminhão trucado com caçamba, pá
carregadeira,motoniveladora (patrola) e trator de esteira
para manutenção das estradas e ruas sem pavimentação
no Município de Guarapuava – Recursos: Ordinários Livres
Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços
Urbanos.
VALOR TOTAL: R$722.282,00 (setecentos e vinte e dois mil e
duzentos e oitenta e dois reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
GESTOR DA ATA: Antonio Carlos Martini Mino.
ACESSO A ATA: www.guarapuava.pr.gov.br
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2013. (a) ROBERTO DE
ALMEIDA GEMIGNANI – Assessor Especial de Gabinete.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 132/2013
PROCESSO Nº. 692/2013
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela
Portaria nº. 208/2013 torna público para o conhecimento
dos interessados, o Resultado de Julgamento da licitação
em epígrafe, referente “aquisição e instalação de vidros no
Borboletário do Parque Municipal das Araucárias”. Secretaria
Municipal de Meio Ambiente (Recursos: Livre) Secretaria
Municipal de Educação (Recursos Livres e 5% transferências
constitucionais). Marcada para dia 09/08/2013.
LICITANTE ADJUDICATÁRIA

LOTE

PLANHAB – PLANEJAMENTO HABITACIONAL\

01, 02

Guarapuava, 09 de agosto de 2013 (a) KAROLINI TOKARSKI
- Pregoeira Oficial do Município.
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N.º 165/2013 – PRESENCIAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO Nº: 436/2013
CONTRATADA: IRENE ZANLORENZI LOSSO ME
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Decoração
de Eventos - Recursos Ordinários Livres - Secretaria Municipal
de Indústria, Comércio e Turismo.
VALOR TOTAL: R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).
VIGÊNCIA: 30 dias.
DATA DA ASSINATURA: 11/09/2013. (a) Luciano Cury Cruz –
Gerente de Licitações e Contratos.
LUCIANO CURY CRUZ
Gerente de Licitações e Contratos
-0-
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CÂMARA DE VEREADORES
LEI Nº 04/2013 - Poder Legislativo.
Súmula: Dispõe sobre a inclusão do § 3º no Art. 15º da
Lei 04/2011 – Poder Legislativo, datada de 15 de dezembro
de 2011 e publicada em 17 de dezembro de 2011.
Autor: Mesa Executiva da Câmara Municipal de
Guarapuava.
A Câmara Municipal de Guarapuava Estado do Paraná
aprovou e o seu Presidente, no uso de suas atribuições,
promulga a seguinte Lei do Poder Legislativo:
Art. 1º - Inclui o parágrafo 3º no Art. L5º da Lei 04/2011
– Poder Legislativo, com a seguinte redação:
§ 3º - “O controle dos horários e atividades externas
dos coordenadores e assessores de gabinetes é de
responsabilidade exclusiva dos vereadores (as)”.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Guarapuava, em 03 de Setembro de 2013.
EDONY ANTÔNIO KLÜBER
Presidente
JUSTIFICATIVA
Objetiva o presente Anteprojeto de Lei a inclusão
do parágrafo 3º no Art. 15º da Lei 04/2011 – Legislativo que
regulamenta os requisitos para escolha, nomeação e ainda
define atribuições dos assessores ocupantes de cargo de
provimento em comissão para estrutura funcional necessária
dos gabinetes dos senhores e senhoras vereadoras.
A redação dada ao referido parágrafo, visa dar mais clareza na
interpretação do controle externo dos horários e das atividades
desempenhadas pelos coordenadores e assessores lotados
nos gabinetes dos vereadores e vereadoras deste Poder
Legislativo.
Necessário se faz ressaltar que a adequação do texto
do Art. 15º combinado com o Art. 14º, trará mais transparência
e controle das atividades desempenhadas pelos gabinetes
parlamentares.
PROJETO DE LEI 87/2013
Súmula: Acrescenta os parágrafos primeiro e segundo, ao
artigo terceiro, da Lei 2.130, de 12 de junho de 2013.
Autores: Vereadores Eurípio Rauen Neto e Marcio Luis
Carneiro do Nascimento
A Câmara Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, aprovou o seguinte Projeto de Lei.
Art. 1º O artigo terceiro da Lei 2.130, de 12 de junho de
2013, passa a contar com os parágrafos primeiro e segundo,
com as seguintes redações:
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§ 1º – Incorre nas mesmas
penalidades
do
presente
artigo
os estabelecimentos culturais, de
lazer, esportivos, musicais e demais
estabelecimentos congêneres que não
derem ampla e irrestrita divulgação da
presente lei, em sua integralidade, aos
seus clientes.
Art. 2º – Os estabelecimentos
acima citados deverão afixar aviso, em
tamanho adequado e visível, com os
seguintes dizeres:
“LEI
2130/2013:
OS
PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS,
DE
QUALQUER
NATUREZA E CLASSIFICADAS COMO
IRREVERSÍVEIS, TEM DIREITO AO
PAGAMENTO DE MEIA ENTRADA.”
Art. 3º Esta Lei entrará em
vigor 60 (sessenta) dias após a sua
publicação.
Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Guarapuava, em 03 de
setembro de 2013.
EDONY ANTÔNIO KLÜBER
Presidente
GERMANO TOLEDO ALVES
2º Vice Presidente
MARCIO LUIS CARNEIRO DO
NASCIMENTO
2º Secretário
JOSÉ AIRSON HORST
1º Vice Presidente
NERCI APARECIDA GUINÉ
1ª Secretária
RODRIGO SERENO CREMA
3º Secretário
PROJETO DE LEI 89/2013
Súmula: Modifica Redação da Lei n°
1.993/2011.
Autora: Vereadora Maria José Mandu
Ribeiro Ribas
A
Câmara
Municipal
de
Guarapuava, Estado do Paraná, aprovou
o seguinte Projeto de Lei.
Art. 1º - A Súmula e o artigo 1º.
da Lei n º. 1.993/2011, passam a ter a
seguinte redação:
Súmula: Inclui a Semana
Municipal de Mobilização contra a
Violência de Crianças e o Adolescente,
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no Calendário Oficial do Município de
Guarapuava, e dá outras providências.
Art. 1° Inclui a Semana
Municipal de Mobilização contra a
Violência de Crianças e o Adolescente,
no Calendário Oficial do Município de
Guarapuava.
Art. 2° – Esta Lei entra em vigor
na data de sua publicação.
				
Sala das Sessões da Câmara
Municipal de Guarapuava, em 03 de
setembro de 2013.
EDONY ANTÔNIO KLÜBER
Presidente
GERMANO TOLEDO ALVES
2º Vice Presidente
MARCIO LUIS CARNEIRO DO
NASCIMENTO
2º Secretário
JOSÉ AIRSON HORST
1º Vice Presidente
NERCI APARECIDA GUINÉ
1ª Secretária
RODRIGO SERENO CREMA
3º Secretário
JUSTIFICATIVA
PROJETO DE LEI 89/2013
A
presente
proposta
de
modificação da lei municipal 1.993/2011,
fez-se em atendimento ao Ofício n º.
053/2013, da Comissão da Rede de
Proteção à Criança e ao Adolescente,
que sugeriu a mudança da nomenclatura,
conforme cópia do documento em
anexo.
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 010/2013 –
Sistema Registro de Preços ( SRP)
A Câmara Municipal de Guarapuava por
meio de seu Presidente torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
Modalidade: Pregão Presencial – nº.
010/2013 - SRP
Objeto: aquisição de material de
expediente para o Poder Legislativo do
Município de Guarapuava - PR, conforme
descrição no anexo I do edital de pregão
presencial nº 010/2013.
Tipo: Menor Preço por ITEM
Suporte Legal: Lei Federal 10.520/02;
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Lei Federal 8666/93; Decreto Municipal
nº. 1168/2006; Decreto Municipal
n.º1447/2007.
Data: 26/09/2013
Horário: 13h00min (treze horas)
Local: Sala de Reuniões da Câmara
Municipal de Guarapuava - Rua Pedro
Alves nº. 431 - Centro.
Pregoeiro: Marcelo Pereira Maciel
Informações: Setor de Licitações –
telefone: 42- 3630-3800 de segunda a
sexta – feira das 13h00min às 18h00min
horas.
Edital: a cópia pode ser adquirida no
Setor de Licitações.
Guarapuava, 13 de setembro de 2013.
Edony Antonio Kluber
Presidente da Câmara Municipal
EXTRATO DE CONTRATO nº 012/2013
Referente ao Pregão Presencial 008/2013.
OBJETO: Fornecimento, instalação
de software, capacitação de pessoal, e
garantia de assistência técnica por 12
(doze) meses para a Câmara Municipal
de Guarapuava, em conformidade
com as exigências do edital de pregão
presencial nº 008/2013 e seus anexos
que faz parte deste termo contratual.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de
Guarapuava – PR.
CONTRATADA: Sysmar Informática
Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº
00.850.753/0001-96.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal n.º
10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto
Municipal n.º 1168/2006; Lei Federal n.º
8.666/93, de 21 de junho de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 26.400,00 (vinte e
seis mil e quatrocentos reais)
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2013.
..........................................................
Edony Antonio Kluber
Presidente
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL – 009/2013 (SRP) ----- DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
O Presidente da Câmara Municipal de Guarapuava – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, resolve Homologar o
procedimento licitatório em epígrafe em favor das empresas:
Item
01

02
03

04

05

06

Descrição

Unidade

Caixa de Copo plástico para água, descartável, capacidade para 200ml, caixa com 2500
unidades . Vencedor neste item a empresa SUPERMILL SUPERMERCADO – Millrath & Cia Caixa com 2.500
Ltda, inscrita no CNPJ 04.981.580/0001-04.
unid.
FFiltro de papel 103 contendo 30 unidades. Vencedora neste e item empresa PETRICON
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.326.168/0001 – 42.

Caixa com
unidades

Café torrado e moído – embalado a vácuo – com Selo de QUALIDADE ABIC – Embalagem
com 500 gr.Categoria: tradicional a superior. Vencedora neste e item empresa PETRICON
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.326.168/0001 – 42.

Pacotes de 500
gramas

30

Açúcar refinado, branco sacarose de cana de açúcar, contendo data de fabricação e prazo
de validade e atender as normas e padrões para alimentos. Vencedora neste e item empresa Pacotes de 5kg
PETRICON LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.326.168/0001 – 42.

Quant.

Valor unitário

Valor Total

25

R$ 67,00

R$ 1.675,00

80

R$ 1,89

R$ 151,20

700

R$ 5,30

R$ 3.710,00

R$ 8,10

R$ 1.458,00

180

Leite UHT integral, em embalagens Tetra Pak de 1.000ml (um mililitros) composição: leite de
vaca. A embalagem deve conter registro no ministério da agricultura, constando na embalagem,
Caixas com
de forma legível a data de fabricação e de validade do produto a contar da data de sua entrega
1.000 ml.
na Câmara Municipal de Guarapuava – Paraná. Vencedor neste Item a empresa SUPERMILL
SUPERMERCADO – Millrath & Cia Ltda, inscrita no CNPJ 04.981.580/0001-04.

2.200

R$ 2,65

R$ 5.830,00

Chá mate sabor natural, em embalagem de 40 gramas, contendo saches, identificação do
produto, identificação do fabricante, data de fabricação e validade. A data da entrega deverá
estar de acordo com as normas e padrão para alimentos. O produto devera ter registro Caixa de chá com
no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Vencedora neste item a empresa 25 saches
SUPERMILL SUPERMERCADO – Millrath & Cia Ltda, inscrita no CNPJ 04.981.580/000104.

180

R$ 1,85

R$ 333,00

Valor total R$ 13.157,20 (treze mil cento e cinqüenta e sete reais e vinte centavos).
Guarapuava, 10 setembro de 2013.
Edony Antonio Kluber
Presidente
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL – 009/2013 (SRP)
O Pregoeiro da Câmara Municipal de Guarapuava – Estado do Paraná abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº. 101/2012
torna público para o conhecimento dos interessados, o resultado de julgamento da licitação em epígrafe.
Item
01

02

03

04

05

06

Descrição

Unidade

Caixa de Copo plástico para água, descartável, capacidade para 200ml, caixa com 2500
unidades . Vencedor neste item a empresa SUPERMILL SUPERMERCADO – Millrath & Caixa com 2.500
Cia Ltda, inscrita no CNPJ 04.981.580/0001-04.
unid.

Quant.

Valor unitário

Valor Total

25

R$ 67,00

R$ 1.675,00

80

R$ 1,89

R$ 151,20

700

R$ 5,30

R$ 3.710,00

R$ 8,10

R$ 1.458,00

FFiltro de papel 103 contendo 30 unidades. Vencedora neste e item empresa PETRICON
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.326.168/0001 – 42.

Caixa com
unidades

Café torrado e moído – embalado a vácuo – com Selo de QUALIDADE ABIC – Embalagem
com 500 gr.Categoria: tradicional a superior. Vencedora neste e item empresa PETRICON
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.326.168/0001 – 42.

Pacotes de 500
gramas

Açúcar refinado, branco sacarose de cana de açúcar, contendo data de fabricação e
prazo de validade e atender as normas e padrões para alimentos. Vencedora neste e item
empresa PETRICON LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.326.168/0001 – 42.

Pacotes de 5kg

Leite UHT integral, em embalagens Tetra Pak de 1.000ml (um mililitros) composição:
leite de vaca. A embalagem deve conter registro no ministério da agricultura, constando
na embalagem, de forma legível a data de fabricação e de validade do produto a contar
da data de sua entrega na Câmara Municipal de Guarapuava – Paraná. Vencedor neste
Item a empresa SUPERMILL SUPERMERCADO – Millrath & Cia Ltda, inscrita no CNPJ
04.981.580/0001-04.

Caixas com
1.000 ml.

2.200

R$ 2,65

R$ 5.830,00

Chá mate sabor natural, em embalagem de 40 gramas, contendo saches, identificação do
produto, identificação do fabricante, data de fabricação e validade. A data da entrega deverá
estar de acordo com as normas e padrão para alimentos. O produto devera ter registro
no ministério da agricultura e/ou ministério da saúde. Vencedora neste item a empresa
SUPERMILL SUPERMERCADO – Millrath & Cia Ltda, inscrita no CNPJ 04.981.580/000104.

Caixa de chá com
25 saches

180

R$ 1,85

R$ 333,00

Guarapuava, 05 de setembro de 2013.
Marcelo Pereira Maciel
Pregoeiro

30

180
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RESOLUÇÃO Nº 024/2013
SÚMULA: Dispõe sobre os critérios para repasse de recursos
de destinação casada do convênio do ano de 2012 do Fundo
Municipal para a Infância e a Adolescência – FIA para a
Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios – ABSER.
Considerando as atribuições legais do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – COMDICA, estabelecidas na Lei Municipal nº 1644/2007, Lei Federal nº
8.069/90-ECA; Lei 12.594/2012 e o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Guarapuava/PR e considerando o Plano Municipal da
Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente do Município de Guarapuava;
Considerando a Resolução 009/2013, que estabelece que os recursos do Fundo
Municipal para a Infância e a Adolescência serão destinados a projetos de relevância social,
de acordo com as prioridades estabelecidas no Plano de Ação e Aplicação do COMDICA
em vigor, devendo, necessariamente, serem referendados pelo mesmo Conselho, após
aprovação em reunião ordinária ou extraordinária;
Considerando que para o recebimento dos recursos do Fundo Municipal para a
Infância e Adolescência, os projetos precisam ser submetidos à Comissão Especial
Permanente do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência e para ser aprovado deve ter
como objeto central o atendimento direto a Criança e o Adolescente, respeitando o disposto
no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo necessariamente, incluir
ações de acompanhamento e orientação familiar, e estar concomitante com o Plano de
Ação da Entidade;
Considerando que a Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios – ABSER
– realizou a devolução do saldo remanescente do ano de 2012 no valor de R$ 7.600,00 de
destinação casada, ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência, em virtude do término
da vigência do contrato;

RESOLVE




Art. 01º - Aprovar a transferência do recurso anteriormente

mencionado.

Parágrafo único - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente será

responsável pela fiscalização e controle da execução dos projetos aprovados, inclusive

podendo efetivar inspeções de rotina. A entidade deverá apresentar a prestação de contas

com lançamentos mensais, com fechamentos bimestrais conforme resolução 28/2011 e
normativa 61 do TCE/PR.

Art. 02° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 04 de setembro de 2013.

Carine Suder Fernandes
Presidente do COMDICA

GUARAPREV
RATIFICAÇÃO DA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/13
A Diretora Presidente no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava,
conforme Decreto n 2529/12 de 01/04/2012, e com base no
Art. 24, Inc. II, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores, bem
como no parecer da Procuradoria do Município, RATIFICA a
dispensa de Licitação.
Guarapuava, 30 de agosto de 2013.
Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente
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EXTRATO DO CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/13
CONTRATANTE: Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Município de Guarapuava - GuarapuavaPrev.
CONTRATADO: Sulprev Consultoria e Gestão de Negócios
Ltda
OBJETO: Contratação de empresa especializada na
prestação de serviços de consultoria jurídica e previdenciária
pelo prazo de 06 (seis) meses.
VALOR DO CONTRATO: R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem
reais).
BASE LEGAL: Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
Guarapuava, 30 de agosto de 2013.
Elizangela Mara da Silva Bilek
Diretora Presidente
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SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO / ADJUDICAÇÃO
Pregão PRESENCIAL N.º 056/2013 Licitação realizada em 10/07/2013 – 08h30
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 056/2013, destinado Eventual aquisição de mangueiras
hidráulicas e terminais com montagem, tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação,
conforme Ata da Sessão Pública; e observados os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000, do Decreto Federal nº 5.450/2005,
do Decreto Municipal nº 1168/2006 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; ADJUDICO o objeto da licitação à EMPRESA
descriminada a seguir, relacionando-a com o respectivo lote: Lote 01
EMPRESA: RAQUEL WILKE & CIA LTDA ME, CNPJ/MF sob o n.º 07.826.679/0001-11 o lote abaixo descriminado:
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Qtd
50
70
20
100
100
70
70
50
50
20
20
50
50
100
100
70
70
50
20
20
20
20
20
50
20
10
10
10
50
10
30
20
20
20
10
10
10
10
10
20
50
50
20
10
5
10
50
50
30
20
10
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
10
10
10
20
10
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
20
30
30
20
20
10
10
10
10
10
10

Und
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts

Descrição
Mangueira 1TR 3/16
Mangueira 1TR 1/4
Mangueira 1TR 5/16
Mangueira 1TR 3/8
Mangueira 1TR 1/2
Mangueira 1TR 5/8
Mangueira 1TR 3/4
Mangueira 1TR 1
Mangueira 1TR 1 1/4
Mangueira 1TR 1 1/2
Mangueira 1TR 2
Mangueira 2TR 3/16
Mangueira 2TR 1/4
Mangueira 2TR 3/8
Mangueira 2TR 1/2
Mangueira 2TR 5/8
Mangueira 2TR 3/4
Mangueira 2TR 1
Mangueira 2TR 1 1/4
Mangueira 2TR 1 1/2
Mangueira 4TR 3/8
Mangueira 4TR 1/2
Mangueira 4TR 5/8
Mangueira 4TR 3/4
Mangueira 4TR 1
Mangueira 4TR 1 1/4
Mangueira 4TR 1 1/2
Mangueira ar/água 300 PSI 3/16
Mangueira ar/água 300 PSI 1/4
Mangueira ar/água 300 PSI 5/16
Mangueira ar/água 300 PSI 3/8
Mangueira ar/água 300 PSI 1/2
Mangueira ar/água 300 PSI 5/8
Mangueira ar/água 300 PSI 3/4
Mangueira ar/água 300 PSI 1
Mangueira ar/água 300 PSI 1 1/4
Mangueira ar/água 300 PSI 1 1/2
Mangueira ar/água 300 PSI 2
Mangueira de combustível lonada3MM
Mangueira de combustível lonada5MM
Mangueira de combustível lonada7MM
Mangueira de combustível lonada9MM
Mangueira de combustível lonada12MM
Mangueira de combustível lonada14MM
Mangueira de combustível lonada16MM
Mangueira de combustível siliconada 3MM
Mangueira de combustível siliconada 5MM
Mangueira de combustível siliconada 7MM
Mangueira de combustível siliconada 9MM
Mangueira de combustível siliconada 12MM
Mangueira hidrovácuo 10x18 MM
Mangueira hidrovácuo 12x20 MM
Mangueira hidrovácuo 14x22 MM
Mangueira cristal transparente parede 1,0MM 3/16
Mangueira cristal transparente parede 1,5MM 1/4
Mangueira cristal transparente parede 1,5 MM 5/16
Mangueira cristal transparente parede 1,5MM 3/8
Mangueira cristal transparente parede 2MM 1/2
Mangueira cristal transparente parede 1,5MM 5/8
Mangueira cristal transparente parede 2MM 3/4
Mangueira cristal transparente parede 2MM 1
Mangueira cristal transparente parede 3MM 1 1/4
Mangueira cristal transparente parede 2MM 1 1/2
Mangueira cristal transparente parede 4MM 2
Mangueira cristal traçada PT 250 1/4
Mangueira cristal traçada PT 250 5/16
Mangueira cristal traçada PT 250 3/8
Mangueira cristal traçada PT 250 1/2
Mangueira cristal traçada PT 250 5/8
Mangueira cristal traçada PT 250 3/4
Mangueira cristal traçada PT 250 1
Mangueira cristal traçada PT 250 1 1/4
Mangueira cristal traçada PT 250 1 1/2
Mangueira cristal traçada PT 250 2
Mangueira R6 3/16
Mangueira R6 1/4
Mangueira R6 5/16
Mangueira R6 3/8
Mangueira R6 1/2
Mangueira R6 5/8
Mangueira R6 3/4
Mangueira R6 7/8
Mangueira R6 1
Tubo de nylon azul 4MM
Tubo de nylon azul 6MM
Tubo de nylon azul 8MM
Tubo de nylon azul 10MM
Tubo de nylon azul 12MM
Tubo de nylon preto 6MM
Tubo de nylon preto 8MM
Tubo de nylon preto 10MM
Tubo de nylon preto 12MM
Tubo de nylon preto 14MM
Tubo de nylon preto 16MM
Tubo de nylon preto 1/4
Tubo de nylon 5/16
Tubo de nylon preto 3/8
Tubo de nylon preto 1/2

Marca
Jason
Jason
Balflex
Jason
Balflex
Jason
Hidraufor
Jason
Jason
Jason
Balflex
Balflex
Jason
Hidraufor
Jason
Jason
Mantova
Jason
Balflex
Balflex
Jason
Jason
Jason
Manule
Manule
Jason
Jason
Plasbohn
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Jason
Jason
Jason
Luciflex
Luciflex
Luciflex
Luciflex
Luciflex
Luciflex
Luciflex
Unifios
Vonder
Unifios
Unifios
Unifios
Clad Icab
Clad Icab
Clad Icab
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Plasbohn
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Unifios
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Jason
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova
Mantova

Valor unit
14,40
9,50
17,50
12,10
15,60
13,00
15,40
31,50
51,50
55,30
66,50
14,90
12,10
12,80
17,50
20,00
17,50
50,00
63,00
66,50
35,00
38,50
46,20
87,00
98,00
98,00
106,40
1,20
1,45
2,25
3,90
7,00
8,40
8,80
11,20
41,30
45,00
60,60
1,75
2,45
3,5
4,05
4,9
7,75
10,6
1,40
1,25
1,60
2,45
2,80
5,60
63,00
6,50
1,05
0,85
1,4
1,7
1,55
2,45
3,45

Valor total
720,00
665,00
350,00
1210,00
1560,00
910,00
1078,00
1575,00
2575,00
1106,00
1330,00
745,00
605,00
1280,00
1750,00
14,00
1225,00
2500,00
1260,00
1330,00
700,00
770,00
924,00
43,50
1960,00
980,00
1064,00
12,00
72,50
22,50
117,00
140,00
168,00
176,00
112,00
413,00
450,00
606,00
17,5
49,00
150,00
202,5
98,00
77,5
53,00
14,00
62,50
80,00
73,50
56,00
56,00
126,00
65,00
10,5
8,5
14,00
17,00
15,5
24,5
34,5

9,5
5,3
17,65
1,90
2,10
3,10
4,80
6,30
5,80
6,70
14,00
18,25
19,90
10,50
11,50
12,60
12,60
19,60
23,80
30,10
31,50
32,20
1,55
2,25
2,75
3,00
3,80
1,95
2,25
3,55
4,40
9,80
10,50
2,10
2,45
4,20
4,90

95,00
53,00
88,25
19,00
21,00
31,00
96,00
63,00
116,00
134,00
140,00
182,50
199,00
105,00
115,00
126,00
126,00
196,00
238,00
301,00
315,00
322,00
15,50
22,50
55,00
30,00
76,00
58,50
67,50
71,00
88,00
98,00
105,00
21,00
24,50
42,00
49,00
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99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208

4
5
5
3
3
3
20
20
20
20
30
50
50
20
10
30
10
5
5
5
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
30
30
30
20
20
20
20
10
5
30
30
30
10
30
10
5
10
10
15
15
15
15
10
25
15
10
10
15
15
5
10
10
10
15
15
15
15
10
10
5
10
10
10
15
15
15
10
15
10
5
10
5
5
10
10
15
10
10
10
10
10
10
10
10
5
15
10
7
5
5
5
5
5
10
10
10
5
5
6
6
6

pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
mts
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
pçs
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Mangueira PVC preta parede 1,5MM rolo com 100 1/2
Mangueira PVC preta parede 1,5MM rolo com 100 3/4
Mangueira PVC preta parede 2,5MM rolo com 100 1
Mangueira PVC preta parede 3MM rolo com 50 1 1/4
Mangueira PVC preta parede 3,5MM rolo com 50 1 1/2
Mangueira PVC preta parede 4MM rolo com 50 2
Mangueira sucção aspiral azul 3/4
Mangueira sucção aspiral azul 1
Mangueira sucção aspiral azul 1 1/4
Mangueira sucção aspiral azul 1 1/2
Mangueira sucção aspiral azul 2
Mangueira sucção aspiral azul 2 1/2
Mangueira sucção aspiral azul 3
Mangueira sucção aspiral azul 4
Mangueira sucção aspiral azul 5
Mangueira sucção aspiral laranja 3
Mangueira sucção aspiral laranja 4
Mangueira sucção aspiral laranja 5
Mangueira sucção aspiral laranja 6
Mangueira vácuo ar cinza 3/4
Mangueira vácuo ar cinza 1
Mangueira vácuo ar cinza 1 1/4
Mangueira vácuo ar cinza 1 1/2
Mangueira vácuo ar cinza 2
Mangueira vácuo ar cinza 2 1/2
Mangueira vácuo ar cinza 3
Mangueira vácuo ar cinza 4
Mangueira vácuo ar cinza 5
Mangueira vácuo ar cinza 6
Mangueira vácuo ar cinza 8
Mangueira R5 1/4
Mangueira R5 5/16
Mangueira R5 13/32
Mangueira R5 1/2
Mangueira R5 5/8
Mangueira R5 13/16
Mangueira R5 1 1/8
Mangueira R5 1 3/8
Mangueira R5 2 3/8
Mangueira descarga azul flat 1 1/4
Mangueira descarga azul flat 1 1/2
Mangueira descarga azul flat 2
Mangueira descarga azul flat 2 1/2
Mangueira descarga azul flat 3
Mangueira descarga azul flat 4
Mangueira descarga azul flat 6
Terminal jicfg reto 7/16x1/4 (com capas)
Terminal jicfg reto 1/2x1/4 (com capas)
Terminal jicfg reto 9/16x1/4 (com capas)
Terminal jicfg reto 9/16x3/8 (com capas)
Terminal jicfg reto 3/4x3/8 (com capas)
Terminal jicfg reto 3/4x1/2 (com capas)
Terminal jicfg reto 7/8x3/8 (com capas)
Terminal jicfg reto 7/8x1/2 (com capas)
Terminal jicfg reto 7/8x5/8 (com capas)
Terminal jicfg reto 1 1/16x1/2 (com capas)
Terminal jicfg reto 1 1/16x5/8 (com capas)
Terminal jicfg reto 1 1/16x3/4 (com capas)
Terminal jicfg reto 1 1/16x1 (com capas)
Terminal jicfg reto 1 5/16x1 (com capas)
Terminal jicfg 45° 7/16x1/4 (com capas)
Terminal jicfg 45° 1/2x1/4 (com capas)
Terminal jicfg 45° 9/16x1/4 (com capas)
Terminal jicfg 45° 9/16x3/8 (com capas)
Terminal jicfg 45° 3/4x3/8 (com capas)
Terminal jicfg 45° 3/4x1/2 (com capas)
Terminal jicfg 45° 7/8x1/2 (com capas)
Terminal jicfg 45° 7/8x5/8 (com capas)
Terminal jicfg 45° 1 1/16x3/4 (com capas)
Terminal jicfg 45° 1 5/16x1 (com capas)
Terminal jicfg 90° 7/16x1/4 (com capas)
Terminal jicfg 90° 1/2x1/4 (com capas)
Terminal jicfg 90° 9/16x1/4 (com capas)
Terminal jicfg 90° 9/16x3/8 (com capas)
Terminal jicfg 90° 3/4x3/8 (com capas)
Terminal jicfg 90° 3/4x1/2 (com capas)
Terminal jicfg 90° 7/8x3/8 (com capas)
Terminal jicfg 90° 7/8x1/2 (com capas)
Terminal jicfg 90° 7/8x5/8 (com capas)
Terminal jicfg 90° 1 1/16x5/8 (com capas)
Terminal jicfg 90° 1 1/16x3/4 (com capas)
Terminal jicfg 90° 1 1/16x1 (com capas)
Terminal jicfg 90° 1 5/16x1 (com capas)
Terminal fg milimétrica reto 20MM x ½ (com capas)
Terminal fg milimétrica reto 22MM x ½ (com capas)
Terminal fg milimétrica reto 24MM x ½ (com capas)
Terminal fg milimétrica reto 34MM x 1 (com capas)
Terminal jicmf 7/16x1/4 (com capas)
Terminal jicmf 1/2x1/4 (com capas)
Terminal jicmf 9/16x1/4 (com capas)
Terminal jicmf 9/16x3/8 (com capas)
Terminal jicmf 3/4x3/8 (com capas)
Terminal jicmf 1 5/16 x 1 (com capas)
Terminal jicmf 3/4 x 1/2 (com capas)
Terminal jicmf 7/8x3/8 (com capas)
Terminal jicmf 7/8x1/2 (com capas)
Terminal jicmf 7/8x5/8 (com capas)
Terminal jicmf 1 1/16x1/2 (com capas)
Terminal jicmf 1 1/16x5/8 (com capas)
Terminal jicmf 1 1/16x3/4 (com capas)
Terminal jicmf 1 1/16x1 (com capas)
Terminal nptmf 1/4x1/4 (com capas)
Terminal nptmf 3/8x3/8 (com capas)
Terminal nptmf 1/2x1/2 (com capas)
Terminal nptmf 1/2x5/8 (com capas)
Terminal nptmf 3/4x1/2 (com capas)
Terminal nptmf 3/4x5/8 (com capas)
Terminal ntpmf 3/4x3/4 (com capas)
Terminal ntpmf 1x3/4 (com capas)
Terminal ntpmf 1x1 (com capas)
Terminal ntpmf 1 1/4x1 ¼ (com capas)

Guarapuava, 15 de julho de 2013. PAULO CEZAR TRACZ
Pregoeiro Oficial da SURG
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Pietrobohn
Pietrobohn
Pietrobohn
Pietrobohn
Pietrobohn
Pietrobohn
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Jason
Jason
Balflex
Jason
Jason
Balflex
Balflex
Balflex
Balflex
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Ibirá
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason
Jason

45,50
73,00
115,00
125,00
200,00
265,00
4,35
4,75
6,00
8,40
12,60
17,90
26,00
36,40
58,10
30,00
39,80
59,85
76,50
2,80
5,25
4,25
4,75
7,70
9,10
11,20
17,70
24,85
27,70
55,00
20,00
17,00
23,50
24,00
24,50
95,00
60,00
84,00
133,00
5,50
3,70
5,05
12,10
10,00
10,95
34,50
9,10
9,80
9,80
11,20
11,20
15,40
13,30
15,80
18,90
24,50
31,50
38,50
52,50
59,50
9,10
9,80
10,50
11,20
12,60
15,40
16,10
17,50
45,50
52,50
10,50
10,50
10,50
10,20
11,90
15,40
15,60
16,80
17,90
38,50
49,00
65,50
45,50
23,00
12,00
23,50
30,00
9,10
9,10
9,80
11,20
12,60
52,50
15,40
9,80
14,40
17,50
16,80
19,60
28,00
46,55
8,10
11,20
11,60
16,80
12,60
17,10
20,00
21,00
28,00
66,50
TOTAL

182,00
365,00
575,00
375,00
600,00
795,00
87,00
95,00
120,00
168,00
378,00
895,00
1300,00
728,00
581,00
900,00
398,00
299,25
380,00
14,00
52,50
47,50
47,50
77,00
91,00
112,00
177,00
124,25
138,50
275,00
600,00
510,00
705,00
480,00
490,00
1900,00
1200,00
840,00
665,00
165,00
111,00
151,50
121,00
300,00
109,50
172,50
91,00
98,00
147,00
168,00
168,00
231,00
133,00
395,00
283,50
245,00
315,00
577,50
787,50
297,50
91,00
98,00
105,00
168,00
189,00
231,00
241,50
175,00
455,00
262,50
105,00
105,00
105,00
153,00
178,50
231,00
156,00
252,00
179,00
192,50
490,00
327,50
227,50
230,00
120,00
352,50
300,00
91,00
91,00
98,00
112,00
126,00
262,50
231,00
49,00
216,00
175,00
117,60
98,00
140,00
232,75
40,50
56,00
116,00
168,00
126,00
85,50
100,00
126,00
168,00
399,00
75.202,60

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO 056/2013 – PRESENCIAL Sistema
Registro de Preços
OBJETO: Eventual aquisição de mangueiras hidráulicas e
terminais com montagem.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO
PRESENCIAL n° 056/2013, HOMOLOGA para que produza
os seus jurídicos e legais à decisão do Pregoeiro Paulo
Cezar Tracz, autorizando quando necessário a aquisição de
mangueiras hidráulicas e terminais com montagem, junto à
empresa e conforme valor descriminado abaixo:
EMPRESA: RAQUEL WILKE & CIA LTDA ME, CNPJ/MF sob
o n.º 07.826.679/0001-11 LOTE 01 itens: 01 à 208.
VALOR TOTAL: R$ 75.202,60 (setenta e cinco mil, duzentos
e dois reais e sessenta centavos). Guarapuava, 26 de julho
de 2013. FERNANDO DAMIANI - Diretor Administrativo da
SURG
RESULTADO DE JULGAMENTO / ADJUDICAÇÃO
Pregão PRESENCIAL N.º 069/2013 Licitação realizada em
28/08/2013 – 13h00
Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão
Presencial nº 069/2013, destinado Aquisição de equipamentos
diversos como impressora, telefone, furadeira e outros, tendo
transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos
de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública; e observados
os preceitos do Decreto n.º 3.555 de 08/08/2000, do Decreto
Federal nº 5.450/2005, do Decreto Municipal nº 1168/2006 e da
Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; ADJUDICO o objeto da
licitação à EMPRESA descriminada a seguir, relacionando-a
com o respectivo lote:
EMPRESA: GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 061.194.394/000142 o lote abaixo descriminado:

Guarapuava, 02 de setembro de 2013.
Pregoeiro Oficial da SURG

PAULO CEZAR TRACZ
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: PREGÃO 069/2013 – PRESENCIAL
Sistema Registro de Preços
OBJETO: Aquisição de equipamentos diversos como impressora,
telefone, furadeira e outros.
O Diretor Administrativo da SURG, no uso das atribuições
que lhe são conferidas, tendo em vista a realização PREGÃO
PRESENCIAL n° 069/2013, HOMOLOGA para que produza os
seus jurídicos e legais à decisão do Pregoeiro Paulo Cezar Tracz,
autorizando quando necessário a Aquisição de equipamentos
diversos como impressora, telefone, furadeira e outros, junto à
empresa e conforme valor descriminado abaixo:
EMPRESA:
GUARAPUAVA
CENTRO
DIGITAL
DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/MF sob o n.º 061.194.394/0001-42
o lote 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13
VALOR TOTAL: R$ 10.048.00 (dez mil e quarenta e oito reais)
Guarapuava, 06 de setembro de 2013. FERNANDO DAMIANI
Diretor Administrativo da SURG
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 071/2013
A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – SURG,
através do seu direto administrativo, torna publico que, realizara a
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 071/2013
DATA: 26/09/2013 						
HORARIO: 09h00m
OBJETO: Aquisição de um veiculo utilitário para o setor de
manutenção elétrica da SURG.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores
e Decreto Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, CEP:
85070-165, em Guarapuava no Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG, situado
em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de
segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no
valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, por meio
eletrônico, através de solicitação via e-mail – jurídico@surg.com.
br
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Guarapuava, 13 de setembro de 2013. (a) FERNANDO DAMIANI
- Diretor Administrativo da SURG.
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N º 072/2013
A companhia de serviços de urbanização de Guarapuava – SURG,
através do seu direto administrativo, torna publico que, realizara a
licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N° 072/2013
Sistema Registro de Preços
DATA: 26/09/2013 						
HORARIO: 14h00m
OBJETO: Eventual contratação de empresa para prestar serviço
de transporte de rachão da Pedreira Palmeirinha para o Britador.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores
e Decreto Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG, localizada em sua sede
administrativa, na Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon, CEP:
85070-165, em Guarapuava no Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações da SURG, situado
em sua sede administrativa, ou pelo fone (42) 3630 – 0500, de
segunda a sexta-feira das 09h00 às 17h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de cópia a ser adquirida no
Departamento de Licitações, mediante recolhimento de taxa no
valor de R$50,00 (cinquenta reais), ou gratuitamente, por meio
eletrônico, através de solicitação via e-mail – jurídico@surg.com.
br
Para todas as referências de tempo será observado o horário de
Brasília (DF).
Guarapuava, 13 de setembro de 2013. (a) FERNANDO DAMIANI
- Diretor Administrativo da SURG.a
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CONVÊNIOS ENTREGUES - 2013
CONVÊNIO Nº 001/2013
Termo de Convênio que entre
si fazem o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA e a FEDERAÇÃO
PARANAENSE DE JIU JITSU
BRASILEIRO.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de Guarapuava/
PR, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal Sr. CESAR AUGUSTO
CAROLLO SILVESTRI FILHO, adiante
denominado MUNICÍPIO, e de outro
lado a FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE JIU JITSU BRASILEIRO, inscrita no
CNPJ nº. 15.392.543/0001-79, com sede
na Rua Santa Catarina, nº. 33, Bairro
Água Verde, na cidade de Curitiba/PR,
neste ato representada pelo Presidente
SEBASTIAN AUGUSTO LALLI, portador
da Cédula de Identidade nº. 2.393.699-2,
inscrito
no
CPF
003.431.389-30,
adianta denominada ENTIDADE, os
quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a) Realização de eventos esportivos e
de lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;
b) Pagamento de inscrições, anuidade,
transferência e despesas de atletas,
passagens (terrestres e aéreas), material
esportivo e de expediente, arbitragem,
alimentação, transporte, hospedagem,
combustível, medicamentos, por ocasião
de participação de Campeonatos,
Torneios e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
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CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá
à ENTIDADE o crédito representado
pelo valor de R$ 12.000,00 (Doze mil
reais), repassados mensalmente, até
o 10º (décimo) dia útil de cada mês
subseqüente ao vencido, sendo (05)
cinco parcelas de R$ 2.400,00 (Dois mil
e quatrocentos reais)
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá ser
repassada Federação Paranaense de
Jiu-Jitsu Brasileiro através de depósito
na Conta 13001774-1, Agência 4257,
Banco Santander em Curitiba – Paraná.
§2º - Os recursos transferidos
pelo
MUNICÍPIO,
enquanto
não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas as
partes, podendo ser prorrogado por igual
período, ou rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da proposta,
ou se assim deliberar o MUNICÍPIO, por
sua própria conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00
– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/
PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.

§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da prestação
de contas do mês anterior que, após o
parecer favorável, será imediatamente
efetuado o repasse que é de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada de
forma correta, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e transmissão
das informações no SIT. Representado
por seu fiscal nomeado Sr. Alexandre Von
Hoonholtz Danziato, R.G.: 1.907.020-4 e
C.P.F.: 320.192.709-00, Matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado
com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a que
a ENTIDADE é representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.
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a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo
de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 03 de julho de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

CLÁUSULA
DÉCIMA
–
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

DA

É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão
deste Convênio, conforme abaixo
discriminado:
a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder a devolução de
recursos
(saldos,
devoluções
de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal
de Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação
aplicável, nas seguintes hipóteses:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE JIU
JITSU BRASILEIRO
Sebastian Augusto Lalli
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:						
CPF:
CONVÊNIO Nº 002/2013
Termo de Convênio que
entre si fazem o MUNICÍPIO
DE GUARAPUAVA e a
LIGA DE VOLEIBOL DE
GUARAPUAVA.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
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Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR
AUGUSTO
CAROLLO
SILVESTRI
FILHO, adiante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a LIGA DE VOLEIBOL
DE GUARAPUAVA, inscrita no CNPJ
nº. 00.783.879/0001-95, com sede
na Rua 17 de Julho , s/n Trianon na
cidade de Guarapuava/PR, neste ato
representada pelo Presidente PAULO
CESAR DE OLIVEIRA, portador da
Cédula de Identidade nº. 8.684.950-0,
inscrito
no
CPF
051.533.859-14,
adiante denominada ENTIDADE, os
quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a) Realização de eventos esportivos e
de lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;
b) Pagamento de inscrições, anuidade,
transferência e despesas de atletas,
passagens (terrestres e aéreas), material
esportivo e de expediente, arbitragem,
alimentação, transporte, hospedagem,
combustível, medicamentos, por ocasião
de participação de Campeonatos,
Torneios e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de
R$ 52.197,84 (Cinquenta
e dois mil reais 5.800,00 (Cinco mil e
oitocentos reais), mensalmente, até
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o 10º (décimo) dia útil de cada mês
subseqüente ao vencido, sendo (01)
uma parcela de R$ 5.797.84 e (08) oito
parcelas de R$ 5.800,00.
§1º – Aparcela remuneratória especificada
nesta Cláusula, deverá ser repassada
por Ordem de Pagamento para a Liga de
Voleibol de Guarapuava ao Banco Caixa
Econômica Federal agência: 0389 op.
003 conta corrente 6488-3.
§2º - Os recursos transferidos pelo
MUNICÍPIO, enquanto não empregados
na sua finalidade, deverão ser
obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas as
partes, podendo ser prorrogado por igual
período, ou rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da proposta,
ou se assim deliberar o MUNICÍPIO, por
sua própria conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00
– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/
PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos os
documentos
comprobatórios
das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela subseqüente
do Convênio fica condicionada a análise

Ano XIX - Nº 875
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prévia da prestação de contas do mês
anterior que, após o parecer favorável,
será imediatamente efetuado o repasse
que é de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada
de forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem
a execução da aplicação dos recursos
e transmissão das informações no SIT.
Representado por seu fiscal nomeado
Sr. Alexandre Von Hoonholtz Danziato,
R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.70900, matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado
com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a
que a ENTIDADE é representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.
CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DA
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão
deste Convênio, conforme abaixo
discriminado:
a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder a devolução de
recursos
(saldos,
devoluções
de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal
de Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação
aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo
de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava,16 de abril de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
LIGA DE VOLEIBOL DE
GUARAPUAVA
Paulo César de Oliveira
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:						
CPF:
CONVÊNIO Nº 003/2013
Termo de Convênio que
entre si fazem o MUNICÍPIO
DE GUARAPUAVA e a
ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA
FUTSAL FEMININO.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de Guarapuava/
PR, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal Sr. CESAR AUGUSTO
CAROLLO SILVESTRI FILHO, adiante
denominado MUNICÍPIO, e de outro
lado a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA
FUTSAL FEMININO, inscrita no CNPJ
nº. 07.928.311/0001-64, com sede na
Rua Brigadeiro Rocha, s/n Bairro Trianon,
na cidade de Guarapuava/PR, neste ato
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representada pelo Presidente SERGIO
LEOCÁDIO MIRANDA, portador da
Cédula de Identidade nº. 3.147.981-9,
inscrito
no
CPF
372.621.579-49,
adiante denominada ENTIDADE, os
quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a) Realização de eventos
esportivos e de lazer (campeonatos,
torneios, treinos) junto à comunidade
guarapuavana;
b) Pagamento de inscrições,
anuidade, transferência e despesas
de atletas, passagens (terrestres
e aéreas), material esportivo e de
expediente, arbitragem, alimentação,
transporte, hospedagem, combustível,
medicamentos,
por
ocasião
de
participação de Campeonatos, Torneios
e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de
R$ 48.800,00 (Quarenta
e oito mil e oitocentos reais), repassado
mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil
de cada mês subsequente ao vencido,
sendo (05) parcelas de R$ 9.760,00
(Nove mil setecentos e sessenta reais).
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá
ser repassada
para a Associação
Guarapuava Futsal Feminino através da
Conta 4716103-5, Agência 0600, Banco
Santander em Guarapuava – Paraná.
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§2º - Os recursos transferidos
pelo
MUNICÍPIO,
enquanto
não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas
as partes, podendo ser prorrogado por
igual período, ou rescindido a qualquer
tempo, caso a verba repassada venha
a ser utilizada em finalidade diversa
da proposta, ou se assim deliberar
o MUNICÍPIO, por sua própria
conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00
– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS –
SIT, do Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/
PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da
prestação de contas do mês anterior
que, após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse que
é de direito.

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

CLÁUSULA SEXTA – DO
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada
de forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem
a execução da aplicação dos recursos
e transmissão das informações no SIT.
Representado por seu fiscal nomeado
Sr. Alexandre Von Hoonholtz Danziato,
R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.70900, Matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado
com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a
que a ENTIDADE é representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo;
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b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.
CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DA
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão
deste Convênio, conforme abaixo
discriminado:
a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder a devolução de
recursos
(saldos,
devoluções
de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal
de Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação
aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo
de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
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E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 03 de julho de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA
FUTSAL FEMININO
Sérgio Leocádio Miranda
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:						
CPF:
CONVÊNIO Nº 004/2013
Termo de Convênio que
entre si fazem o MUNICÍPIO
DE GUARAPUAVA e a
ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA
DE BASQUETEBOL.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de Guarapuava/
PR, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal Sr. CESAR AUGUSTO
CAROLLO SILVESTRI FILHO, adiante
denominado MUNICÍPIO, e de outro
lado a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA
DE BASQUETEBOL, inscrita no CNPJ
nº. 10.574.954/0001-61, com sede
na Rua Brigadeiro Rocha, s/n Bairro
Trianon, na cidade de Guarapuava/PR,
neste ato representada pelo Presidente
CHARLLYNSON WILSON CORDEIRO,
portador da Cédula de Identidade nº.
8.119.967-1, inscrito no CPF 047.244.75994, adianta denominada ENTIDADE,

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

os quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a) Realização de eventos esportivos e
de lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;
b) Pagamento de inscrições, anuidade,
transferência e despesas de atletas,
passagens (terrestres e aéreas), material
esportivo e de expediente, arbitragem,
alimentação, transporte, hospedagem,
combustível, medicamentos, por ocasião
de participação de Campeonatos,
Torneios e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá
à ENTIDADE o crédito representado
pelo valor de
R$ 24.000,00
(Vinte e quatro mil reais), repassado
mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil
de cada mês subseqüente ao vencido,
sendo (08) oito parcelas de R$ 3.000,00
(Três mil reais).
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá ser
repassada por deverá ser repassada por
ordem de pagamento para a Associação
Guarapuava de Basquetebol.
§2º - Os recursos transferidos
pelo
MUNICÍPIO,
enquanto
não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
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à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas as
partes, podendo ser prorrogado por igual
período, ou rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da proposta,
ou se assim deliberar o MUNICÍPIO, por
sua própria conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00
– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/
PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da
prestação de contas do mês anterior
que, após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse que é
de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada
de forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem
a execução da aplicação dos recursos
e transmissão das informações no SIT.
Representado por seu fiscal nomeado
Sr. Alexandre Von Hoonholtz Danziato,
R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.70900, Matrícula 51039.

CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado
com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a
que a ENTIDADE é representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DA
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão
deste Convênio, conforme abaixo
discriminado:
a)
Efetuar em nome do MUNICÍPIO
o recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b)
Para proceder a devolução
de recursos (saldos, devoluções de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal
de Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação
aplicável, nas seguintes hipóteses:
a)
Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)
Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 28 de maio de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
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SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA DE
BASQUETEBOL
Charllynson Wilson Cordeiro
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:					
CPF:
CONVÊNIO Nº 005/2013
Termo de Convênio que
entre si fazem o MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA
e
a
ASSOCIAÇÃO
DOS
CORREDORES DE RUA DE
GUARAPUAVA.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR
AUGUSTO
CAROLLO
SILVESTRI
FILHO, adiante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a ASSOCIAÇÃO
DOS CORREDORES DE RUA DE
GUARAPUAVA inscrita no CNPJ nº.
09.645.058/0001-67, com sede na Rua
Nagib Fagundes Schier, 603 – Bairro
Santana na cidade de Guarapuava/PR,
neste ato representada por MARCOS
ROBERTO
DE
ALBUQUERQUE,
portador da Cédula de Identidade nº.
7.542.026-9, inscrito no CPF 004.153.49990, adiante denominada ENTIDADE,
os quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
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ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a) Realização de eventos esportivos e de
lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;
b) Pagamento de inscrições, anuidade,
transferência e despesas de atletas,
passagens (terrestres e aéreas),
material esportivo e de expediente,
arbitragem, alimentação, hospedagem,
combustível, medicamentos, por ocasião
de participação de Campeonatos,
Torneios e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de
R$ 15.000,00 (Quinze
mil reais), repassado mensalmente,
até o 10º (décimo) dia útil de cada mês
subseqüente ao vencido, sendo (05)
cinco parcelas de R$ 3.000,00 (Três mil
reais).
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá
ser repassada para Associação dos
Corredores de Rua de Guarapuava por
Ordem de Pagamento.
§2º - Os recursos transferidos
pelo
MUNICÍPIO,
enquanto
não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas
as partes, podendo ser prorrogado por
igual período, ou rescindido a qualquer
tempo, caso a verba repassada venha
a ser utilizada em finalidade diversa
da proposta, ou se assim deliberar
o MUNICÍPIO, por sua própria
conveniência.

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00
– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/
PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da
prestação de contas do mês anterior
que, após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse que é
de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada
de forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem
a execução da aplicação dos recursos
e transmissão das informações no SIT.
Representado por seu fiscal nomeado
Sr. Alexandre Von Hoonholtz Danziato,
R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.70900, Matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
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contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado
com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a
que a ENTIDADE é representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.
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deste Convênio,
discriminado:

conforme

abaixo

a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder a devolução de
recursos
(saldos,
devoluções
de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal
de Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação
aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo
de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 15 de agosto de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DA
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

ASSOCIAÇÃO DOS CORREDORES
DE RUA DE GUARAPUAVA
Marcos Roberto de Albuquerque
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:						
CPF:
CONVÊNIO Nº 006/2013
Termo de Convênio que
entre si fazem o MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA
e
a
ASSOCIAÇÃO
GUARAPUAVANA
DE
HANDEBOL.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de Guarapuava/
PR, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal Sr. CESAR AUGUSTO
CAROLLO SILVESTRI FILHO, adiante
denominado MUNICÍPIO, e de outro lado
a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA
DE HANDEBOL, inscrita no CNPJ nº.
07.711.836/0001-43, com sede na Rua
Brigadeiro Rocha, s/n, Bairro Trianon
na cidade de Guarapuava/PR, neste
ato representada pelo Presidente
ROOSEVELT MARQUES, portador da
Cédula de Identidade nº. 3.403.067-7,
inscrito
no
CPF
510.976.649-53,
adiante denominada ENTIDADE, os
quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
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a) Realização de eventos esportivos e
de lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;
b) Pagamento de inscrições, anuidade,
transferência e despesas de atletas,
passagens (terrestres e aéreas), material
esportivo e de expediente, arbitragem,
alimentação, transporte, hospedagem,
combustível, medicamentos, por ocasião
de participação de Campeonatos,
Torneios e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de
R$ 32.000,00 (Trinta e
dois mil reais), repassado mensalmente,
até o 10º (décimo) dia útil de cada mês
subseqüente ao vencido, sendo (05)
cinco parcelas de R$ 6.400,00 (Seis mil
e quatrocentos reais).
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá ser
repassada por Ordem de Pagamento
para a Associação Guarapuavana de
Handebol.
§2º - Os recursos transferidos
pelo
MUNICÍPIO,
enquanto
não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas as
partes, podendo ser prorrogado por igual
período, ou rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da proposta,
ou se assim deliberar o MUNICÍPIO, por
sua própria conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00

– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/
PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da
prestação de contas do mês anterior
que, após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse que é
de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada
de forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem
a execução da aplicação dos recursos
e transmissão das informações no SIT.
Representado por seu fiscal nomeado
Sr. Alexandre Von Hoonholtz Danziato,
R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.70900, Matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a
que a ENTIDADE é representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.
CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DA
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão
deste Convênio, conforme abaixo
discriminado:
a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados

Ano XIX - Nº 875

Boletim Oficial do Município - 28

conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;

Testemunhas:

b) Para proceder a devolução de
recursos
(saldos,
devoluções
de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal
de Guarapuava.

Nome:

Parágrafo Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação
aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo
de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 03 de julho de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO

1.___________________________
CPF:
2.___________________________
Nome:						
CPF:
CONVÊNIO Nº 007/2013
Termo de Convênio que entre
si fazem o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA e a ATALAIA
SOCIEDADE ESPORTIVA E
RECREATIVA.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR
AUGUSTO
CAROLLO
SILVESTRI
FILHO, adiante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a ATALAIA SOCIEDADE
ESPORTIVA E RECREATIVA, inscrita no
CNPJ nº.76.179.654/0001-96, com sede
na Rua Xavier da Silva nº 307, Trianon
na cidade de Guarapuava/PR, neste ato
representada pelo Presidente NEREU DE
LIMA, portador da Cédula de Identidade
nº. 1.082.443-5, inscrito no CPF
178.075.819-72, adiante denominada
ENTIDADE, os quais resolvem celebrar
o presente CONVÊNIO, mediante
as cláusulas e condições a seguir
estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:

Celso Fernando Goes
ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE
HANDEBOL
Roosevelt Marques

a) Realização de eventos esportivos e
de lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;
b) Pagamento de inscrições, anuidade,
transferência e despesas de atletas,
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passagens (terrestres e aéreas), material
esportivo e de expediente, manutenção
das pistas, canchas e locais de jogos em
razão do uso,arbitragem, alimentação,
transporte, hospedagem, combustível,
medicamentos,
por
ocasião
de
participação de Campeonatos, Torneios
e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de aplicação
a que se refere o objeto deste termo
passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá
à ENTIDADE o crédito representado
pelo valor de
R$ 24.000,00
(Vinte e quatro mil reais), repassado
mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil
de cada mês subseqüente ao vencido,
sendo (05) cinco parcelas de R$ 4.800,00
(Quatro mil e oitocentos reais).
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá ser
repassada por Ordem de Pagamento
para a Atalaia Sociedade Esportiva e
Recreativa.
§2º - Os recursos transferidos
pelo
MUNICÍPIO,
enquanto
não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas as
partes, podendo ser prorrogado por igual
período, ou rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da proposta,
ou se assim deliberar o MUNICÍPIO, por
sua própria conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00
– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
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CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/
PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da
prestação de contas do mês anterior
que, após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse que é
de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada
de forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem
a execução da aplicação dos recursos
e transmissão das informações no SIT.
Representado por seu fiscal nomeado
Sr. Alexandre Von Hoonholtz Danziato,
R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.70900, Matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado
com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a
que a ENTIDADE é representante.

CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.
CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DA
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão
deste Convênio, conforme abaixo
discriminado:
a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder a devolução de
recursos
(saldos,
devoluções
de
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valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação
aplicável, nas seguintes hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo
de Cooperação.
CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum acordo,
firmam o presente Termo em 03 (três)
vias de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo assinadas, para que
produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 1º de agosto de 2013.
PREFEITO
GUARAPUAVA

MUNICIPAL

DE

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
ESPORTES E RECREAÇÃO

DE

Celso Fernando Goes
ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E
RECREATIVA
Nereu de Lima
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CONVÊNIO Nº 008/2013
Termo de Convênio que entre
si fazem o MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA e a LIGA
REGIONAL DE FUTEBOL DE
SALÃO DE GUARAPUAVA.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de Guarapuava/
PR, neste ato representado pelo seu
Prefeito Municipal Sr. CESAR AUGUSTO
CAROLLO SILVESTRI FILHO, adiante
denominado MUNICÍPIO, e de outro
lado a LIGA REGIONAL DE FUTEBOL
DE SALÃO DE GUARAPUAVA, inscrita
no CNPJ nº.76.179.175/0001-70, com
sede na Rua Presidente Getúlio Vargas,
2707 - Centro na cidade de Guarapuava/
PR, neste ato representada pelo
Presidente SERGIO FIRMAN, portador
da Cédula de Identidade nº. 3.306.525-6,
inscrito
no
CPF
472.881.249-91,
adiante denominada ENTIDADE, os
quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a) Realização de eventos esportivos e
de lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;

2.___________________________

b) Pagamento de inscrições, anuidade,
transferência e despesas de atletas,
passagens (terrestres e aéreas), material
esportivo e de expediente, arbitragem,
alimentação, transporte, hospedagem,
combustível, medicamentos, por ocasião
de participação de Campeonatos,
Torneios e Jogos Oficiais;

Nome:						
CPF:

Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste

Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
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termo passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá à
ENTIDADE o crédito representado pelo
valor de
R$ 20.000,00 (Vinte
mil reais), repassado mensalmente,
até o 10º (décimo) dia útil de cada mês
subseqüente ao vencido, sendo (05)
cinco parcelas de R$ 4.000,00 (Quatro
mil reais).
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá ser
repassada por Ordem de Pagamento
para a Liga Regional de Futebol de Salão
de Guarapuava.
§2º - Os recursos transferidos
pelo
MUNICÍPIO,
enquanto
não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas as
partes, podendo ser prorrogado por igual
período, ou rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da proposta,
ou se assim deliberar o MUNICÍPIO, por
sua própria conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00
– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/

07/09 a 13/09 de 2013, Veiculação 16/09

PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da
prestação de contas do mês anterior
que, após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse que é
de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada
de forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem
a execução da aplicação dos recursos
e transmissão das informações no SIT.
Representado por seu fiscal nomeado
Sr. Alexandre Von Hoonholtz Danziato,
R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.: 320.192.70900, Matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado
com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a
que a ENTIDADE é representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
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pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.

aplicável, nas seguintes hipóteses:

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:

b) Não for executado o objeto do Termo
de Cooperação.

a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.
CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DA
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão
deste Convênio, conforme abaixo
discriminado:
a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder a devolução de
recursos
(saldos,
devoluções
de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal
de Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação

a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo de Cooperação;

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 03 de julho de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE
SALÃO DE GUARAPUAVA
Sergio Firman
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:						
CPF:
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CONVÊNIO Nº 009/2013
Termo de Convênio que
entre si fazem o MUNICÍPIO
DE GUARAPUAVA e a
FEDERAÇÃO PARANAENSE
DE TAEWONDO.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ nº.
76.178.037/0001-76, com sede e
Prefeitura situada na Rua Brigadeiro
Rocha, nº. 2777, na cidade de
Guarapuava/PR, neste ato representado
pelo seu Prefeito Municipal Sr. CESAR
AUGUSTO
CAROLLO
SILVESTRI
FILHO, adiante denominado MUNICÍPIO,
e de outro lado a FEDERAÇÃO
PARANAENSE
DE
TAEWONDO,
inscrita no CNPJ nº. 80.064.116/000123, com sede na Rua Natal, 87, sala
06 na cidade de Londrina/PR, neste
ato representada pelo Presidente
FERNANDO MADUREIRA DA SILVA,
portador da Cédula de Identidade nº.
4.942.266-0, inscrito no CPF 730.874.40949, adiante denominada ENTIDADE,
os quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento das
seguintes despesas:
a) Realização de eventos esportivos e
de lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;
b) Pagamento de inscrições, anuidade,
transferência e despesas de atletas,
passagens (terrestres e aéreas), material
esportivo e de expediente, arbitragem,
alimentação, transporte, hospedagem,
combustível, medicamentos, por ocasião
de participação de Campeonatos,
Torneios e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante do
mesmo, independentemente de suas
transcrições.
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CLÁUSULA
SEGUNDA
–
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para atendimento e cumprimento
do objeto a que se destina o presente
Convênio, o MUNICÍPIO transferirá
à ENTIDADE o crédito representado
pelo valor de
R$ 7.500,00
(Sete mil e quinhentos reais), repassado
mensalmente, até o 10º (décimo) dia útil
de cada mês subseqüente ao vencido,
sendo (05) cinco parcelas de R$ 1.500,00
(Mil e quinhentos reais).
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá ser
repassada por Ordem de Pagamento
para a Federação Paranaense de
Taekwondo.
§2º - Os recursos transferidos
pelo
MUNICÍPIO,
enquanto
não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência a
partir da data de assinatura do convênio
à 31 de dezembro de 2013, oficializado
após a data de assinatura por ambas as
partes, podendo ser prorrogado por igual
período, ou rescindido a qualquer tempo,
caso a verba repassada venha a ser
utilizada em finalidade diversa da proposta,
ou se assim deliberar o MUNICÍPIO, por
sua própria conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As despesas oriundas deste
contrato serão atendidas por conta da
dotação Orçamentária nº 3.3.50.43.00.00
– Subvenções Sociais – conforme plano
de aplicação.
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, de acordo com as exigências
contidas na Resolução nº. 028/2011 e
nas Normativas 61 e 68/2012 do TCE/
PR, devendo elaborar o respectivo
fechamento da prestação de contas em
cada bimestre.

§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo com
a legislação fiscal. (ex., nota fiscal, folha
de pagamento, recibo de pagamento
autônomo - RPA, guias de recolhimentos,
avisos de débitos bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da prestação
de contas do mês anterior que, após o
parecer favorável, será imediatamente
efetuado o repasse que é de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada de
forma correta, através de visitas e emissão
de relatórios que comprovem a execução
da aplicação dos recursos e transmissão
das informações no SIT. Representado
por seu fiscal nomeado Sr. Alexandre Von
Hoonholtz Danziato, R.G.: 1.907.020-4 e
C.P.F.: 320.192.709-00, Matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas ou
quaisquer pessoas, visto que é efetuado
com o objetivo de apoiar e difundir os
benefícios da modalidade esportiva a que
a ENTIDADE é representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos que
expressem seus elementos constitutivos
e de representatividade, que constem
a qualificação da ENTIDADE e de
seu representante legal, bem como
quaisquer outros que forem solicitados
pelo MUNICÍPIO, em qualquer tempo,
sob pena de cancelamento imediato das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.
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CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO E
DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida no
Termo;
b) A não execução do objeto conveniado
c) Por vontade de qualquer das partes.
Parágrafo Único - A inexecução
total ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará na
suspensão dos repasses de verbas e/
ou devolução dos valores já repassados,
além de outras sanções cíveis e penais
cabíveis, bem como impedirá, ainda, o
recebimento de outras verbas repassadas
pelo Município de Guarapuava.
CLÁUSULADÉCIMA– DARESTITUIÇÃO
DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste
Convênio, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO o
recolhimento dos saldos ou a devolução
de valores não utilizados e os rendimentos
financeiros, devidamente atualizados
monetariamente de conformidade com a
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas,
acrescidos de juros de mora calculados
conforme preconizado na Lei Estadual nº
5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder a devolução de
recursos
(saldos,
devoluções
de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal de
Guarapuava.
Parágrafo Único: A ENTIDADE deverá
restituir ao MUNICÍPIO o valor transferido,
atualizado monetariamente desde a data
do recebimento, acrescido dos juros
legais, na forma da legislação aplicável,
nas seguintes hipóteses:
a)
Quando os recursos forem
utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo de Cooperação;
b)
Não for executado o objeto do
Termo de Cooperação.
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CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca de
Guarapuava, Estado do Paraná, como
único e competente para dirimir eventuais
dúvidas oriundas da interpretação do
presente, com exclusão de quaisquer
outros, por mais privilegiadas que se
apresentem, com o que concordam
expressamente as partes.
E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em 03
(três) vias de igual teor e forma, perante
as testemunhas abaixo assinadas, para
que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 03 de julho de 2013.
PREFEITO MUNICIPAL DE
GUARAPUAVA
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ESPORTES E RECREAÇÃO
Celso Fernando Goes
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE
TAEKWONDO
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Brigadeiro Rocha, nº. 2777, na
cidade de Guarapuava/PR, neste
ato representado pelo seu Prefeito
Municipal Sr. CESAR AUGUSTO
CAROLLO SILVESTRI FILHO, adiante
denominado MUNICÍPIO, e de outro lado
a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA
DE CICLISMO, inscrita no CNPJ
nº.08.842.491/0001-20, com sede na
Rua Barão do Rio Branco, 1479 - Batel
na cidade de Guarapuava/PR, neste ato
representada pelo Presidente JOSÉ
IVONEI DOS SANTOS, portador da
Cédula de Identidade nº. 3.993.948-7,
inscrito no CPF 506.248..659-91,
adiante denominada ENTIDADE, os
quais resolvem celebrar o presente
CONVÊNIO, mediante as cláusulas e
condições a seguir estabelecidas:
CLÁUSULA
OBJETO

PRIMEIRA

–

DO

O presente CONVÊNIO tem
por objeto difundir no MUNICÍPIO a
modalidade esportiva cuja ENTIDADE é
a representante, no intuito de estimular
aos já praticantes e demais cidadãos
interessados, a continuidade e/ou
adesão à referida modalidade esportiva,
ao desenvolvimento de atletas, e, além
disso, propiciar a participação em
disputas e campeonatos existentes,
cuja transferência de recursos somente
poderá ser destinada ao pagamento
das seguintes despesas:

Fernando Madureira da Silva
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:						
CPF:
CONVÊNIO Nº 010/2013
Termo de Convênio que
entre si fazem o MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA
e
a
ASSOCIAÇÃO
GUARAPUAVANA
DE
CICLISMO.
O
MUNICÍPIO
DE
GUARAPUAVA, pessoa jurídica de
direito público, inscrito no CNPJ
nº.
76.178.037/0001-76,
com
sede e Prefeitura situada na Rua

a) Realização de eventos esportivos e de
lazer (campeonatos, torneios, treinos)
junto à comunidade guarapuavana;
b)
Pagamento
de
inscrições,
anuidade, transferência e despesas
de atletas, passagens (terrestres
e aéreas), material esportivo e de
expediente, arbitragem, alimentação,
transporte, hospedagem, combustível,
medicamentos,
por
ocasião
de
participação
de
Campeonatos,
Torneios e Jogos Oficiais;
Parágrafo Único - O plano de
aplicação a que se refere o objeto deste
termo passa a fazer parte integrante
do mesmo, independentemente de
suas transcrições.
CLÁUSULA SEGUNDA –
DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
Para
atendimento
e
cumprimento do objeto a que se
destina o presente Convênio, o
MUNICÍPIO transferirá à ENTIDADE
o crédito representado pelo valor de
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R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos
reais)), repassado mensalmente, até
o 10º (décimo) dia útil de cada mês
subseqüente ao vencido, sendo (05)
cinco parcelas de R$ 1.500,00 (Mil e
quinhentos reais).
§1º – A parcela remuneratória
especificada nesta Cláusula, deverá ser
repassada por Ordem de Pagamento
para a Associação Guarapuavana de
Ciclismo.
§2º - Os recursos transferidos
pelo MUNICÍPIO, enquanto não
empregados na sua finalidade, deverão
ser obrigatoriamente devolvidos.
CLÁUSULA
VIGÊNCIA

TERCEIRA

–

DA

O presente termo terá vigência
a partir da data de assinatura do
convênio à 31 de dezembro de 2013,
oficializado após a data de assinatura
por ambas as partes, podendo ser
prorrogado por igual período, ou
rescindido a qualquer tempo, caso a
verba repassada venha a ser utilizada
em finalidade diversa da proposta, ou
se assim deliberar o MUNICÍPIO, por
sua própria conveniência.
CLÁUSULA QUARTA
–
DOS
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E
FINANCEIROS
As
despesas
oriundas
deste contrato serão atendidas por
conta da dotação Orçamentária nº
3.3.50.43.00.00 – Subvenções Sociais
– conforme plano de aplicação.
CLÁUSULA
QUINTA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

–

DA

A
ENTIDADE
prestará
contas mensalmente dos recursos
recebidos ao MUNICÍPIO, incluindo
as INFORMAÇÕES NO SISTEMA
INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
– SIT, do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná, de acordo com
as exigências contidas na Resolução
nº. 028/2011 e nas Normativas 61 e
68/2012 do TCE/PR, devendo elaborar
o respectivo fechamento da prestação
de contas em cada bimestre.
§1º – Somente serão aceitos
os documentos comprobatórios das
despesas que estiverem de acordo
com a legislação fiscal. (ex., nota
fiscal, folha de pagamento, recibo de
pagamento autônomo - RPA, guias
de recolhimentos, avisos de débitos
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bancários, etc.).
§2º - A liberação da parcela
subseqüente
do
Convênio
fica
condicionada a análise prévia da
prestação de contas do mês anterior
que, após o parecer favorável, será
imediatamente efetuado o repasse
que é de direito.
CLÁUSULA
SEXTA
ACOMPANHAMENTO
FISCALIZAÇÃO

–

DO
E

Fica o Município de Guarapuava
autorizado
a
fiscalizar,
solicitar
documentação e avaliar a execução do
Convênio, para verificar se a aplicação
dos recursos está sendo efetuada de
forma correta, através de visitas e
emissão de relatórios que comprovem
a execução da aplicação dos recursos
e transmissão das informações no
SIT. Representado por seu fiscal
nomeado Sr. Alexandre Von Hoonholtz
Danziato, R.G.: 1.907.020-4 e C.P.F.:
320.192.709-00, Matrícula 51039.
CLÁUSULA
SÉTIMA
–
DAS
RESPONSABILIDADES
O MUNICÍPIO não possui
qualquer responsabilidade com a
contratação de pessoal, funcionários,
técnicos, atletas, árbitros, no que se
refere à eventuais débitos ou demandas
trabalhistas, previdenciárias, ou outra
relacionada, além de estar isento de
qualquer espécie de responsabilidade
civil, criminal ou qualquer outra que
possa ser existente em decorrência do
presente Convênio, seja com atletas
ou quaisquer pessoas, visto que é
efetuado com o objetivo de apoiar e
difundir os benefícios da modalidade
esportiva a que a ENTIDADE é
representante.
CLÁUSULA
OITAVA
–
DOS
DOCUMENTOS
Para a formalização deste
Convênio
deverá
a
ENTIDADE
apresentar todos os documentos
que expressem seus elementos
constitutivos e de representatividade,
que constem a qualificação da
ENTIDADE e de seu representante
legal, bem como quaisquer outros que
forem solicitados pelo MUNICÍPIO,
em qualquer tempo, sob pena
de
cancelamento
imediato
das
transferências, bem como rescisão do
presente Convênio.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
E DA RENÚNCIA
Este
Convênio
poderá
ser
rescindido
automaticamente,
independente de formalização de
instrumento, no caso de inadimplemento
de quaisquer de suas Cláusulas,
especialmente quando constatadas as
seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida
no Termo;
b) A não
conveniado

execução

do

objeto

c) Por vontade de qualquer das
partes.
Parágrafo Único - A inexecução total
ou parcial do objeto deste Convênio
por parte da ENTIDADE importará
na suspensão dos repasses de
verbas e/ou devolução dos valores já
repassados, além de outras sanções
cíveis e penais cabíveis, bem como
impedirá,
ainda,
o
recebimento
de outras verbas repassadas pelo
Município de Guarapuava.
CLÁUSULA
DÉCIMA
–
DA
RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição
pela ENTIDADE ao MUNICÍPIO, de
eventual saldo de recursos, na data de
encerramento, denúncia ou rescisão
deste Convênio, conforme abaixo
discriminado:
a) Efetuar em nome do MUNICÍPIO
o recolhimento dos saldos ou a
devolução de valores não utilizados e os
rendimentos financeiros, devidamente
atualizados
monetariamente
de
conformidade com a Portaria nº 453/94
do Tribunal de Contas, acrescidos de
juros de mora calculados conforme
preconizado na Lei Estadual nº 5.615
de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder a devolução de
recursos (saldos, devoluções de
valores não aplicados, bem como de
rendimentos financeiros) deverá ser
solicitado orientações ao Departamento
Financeiro junto à Prefeitura Municipal
de Guarapuava.
Parágrafo
Único: A ENTIDADE
deverá restituir ao MUNICÍPIO o valor
transferido, atualizado monetariamente
desde a data do recebimento, acrescido
dos juros legais, na forma da legislação
aplicável, nas seguintes hipóteses:
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a) Quando os recursos forem utilizados
em finalidade diversa da estabelecida
no Termo de Cooperação;
b) Não for executado o objeto do Termo
de Cooperação.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO
FORO
Fica eleito o foro da Comarca
de Guarapuava, Estado do Paraná,
como único e competente para
dirimir eventuais dúvidas oriundas
da interpretação do presente, com
exclusão de quaisquer outros, por
mais privilegiadas que se apresentem,
com o que concordam expressamente
as partes.
E, por estarem de comum
acordo, firmam o presente Termo em
03 (três) vias de igual teor e forma,
perante as testemunhas abaixo
assinadas, para que produzam seus
jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 03 de julho de 2013.
PREFEITO
MUNICIPAL
GUARAPUAVA

DE

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
ESPORTES E RECREAÇÃO

DE

Celso Fernando Goes
ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA DE
CICLISMO
José Ivonei dos Santos
Testemunhas:
1.___________________________
Nome:
CPF:
2.___________________________
Nome:						
CPF:
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Brasão do Município de Guarapuava
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.
1 – A parte superior esquerda é dividida entre o azul e o 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 de
Guarapuava.
2 – A parte superior direita, azul e verde, apresenta o Lobo Guará, que deu origem ao nome da cidade.
3 – 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.
4 – A parte inferior direita, também 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 de cor verde.
5 – 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.
6 – Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal.
7 – 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.
8 – Ao lado esquerdo do escudo há um ramo de erva-mate e, do outro lado, um feixe de trigo. As duas plantas representam
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.

