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BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 07 de Maio a 13 de Maio de 2011

DECRETO N° 2303/2011

O Prefeito do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas por Lei,
 
R E S O L V E  

Art. 1° - Exonerar a pedido o 
servidor LUCIANO ALVES BATISTA, do 
Cargo de Procurador Geral, a partir de 11 
de maio de 2011, nomeado pelo Decreto nº 
1746/2009. 
 

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 09 de maio de 2011.

(a) LUIZ FERNANDO RIBAS CARLI
Prefeito Municipal

PORTARIA N° 103/2011
A Secretária 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,

R E S O L V E

Art. 1º - Designar as servidoras: 
Elizangela Mara da Silva Bilek - Técnica 
em Contabilidade, Anita Chafran 
Machado – Professora do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, Classe V e Anacir 
Alves Przygocki Vanz – Técnica em 
Contabilidade, para, sob a presidência da 
primeira, compor uma COMISSÃO, 
responsável por conduzir o PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, em 
desfavor do servidor Antonio Sebastião 
Alves Andrade, Motorista de Veículos 
Leves, matrícula nº 3.632/3, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, por 
infringir o disposto no Art. 196, Inciso I, 
alíneas “a”, “d” e “h”, da Lei Complementar 
Municipal nº 01/91 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de 
Guarapuava, conforme levantamento 
preliminar apurado pela Comissão de 
Sindicância, instaurada por intermédio da 
Portaria nº 043/2011, em virtude do 
acidente de trânsito tipo atropelamento, 
ocorrido no dia 10/01/2011, na Avenida 
Manoel Ribas, sentido Centro/BR 277, 
Guarapuava/PR.

Art. 2º  - A Comissão terá o 

prazo de 90 (noventa) dias, a contar desta 
data, para apresentação do relatório final.

Gabinete da Secretaria de Administração, 
em 09 de maio de 2011.

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 108/2011
A Secretária 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,

R E S O L V E

Art. 1º - Designar as servidoras: 
Márcia Maria Camacho Costa – 
Assistente Social, Anita Chafran 
Machado – Professora do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental, Classe V e Luciana 
Ribas Martins – Assessora Técnica II, 
para, sob a presidência da primeira, 
c o m p o r  u m a  C O M I S S Ã O  D E  
SINDICÂNCIA, responsável por apurar a 
veracidade da denúncia encaminhada 
pela Universidade Estadual do Centro-
Oeste – UNICENTRO PARANÁ, por 
i n t e r m é d i o  d o  O f í c i o  n º  3 1 8 -
GR/UNICENTRO, sobre supostas 
irregularidades praticadas pela servidora 
municipal Valquiria do Belém Campos, 
Educadora Infantil, matrícula nº 13.029/0, 
lotada no Centro Municipal de Educação 
Infantil Vila Carli.

Art. 2º - A Comissão terá o prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar desta data, 
para apresentação do relatório final.

Gabinete da Secretaria de Administração, 
em 10 de maio de 2011.

(a) ANA PAULA SILVA POLLI 
FERREIRA

Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
GUARAPUAVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Licitações e 
Contratos

A V I S O
PREGÃO N º 089/2011 - PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de 
Gabinete, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 089/2011 - 
PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de limpeza e 
higienização pelo período de 12(doze) 
meses. Recursos: PAB – Programa de 
Atenção Básica. 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: 09 de junho de 2011.
HORÁRIO: 10h e 30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Peterson Aparecido Manys
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 sexta-feira das 
13h00 às 17h30 horas.

Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO 
Assessor Especial de Gabinete

A V I S O
PREGÃO N º 0117/2011 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de 
Gabinete, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0117/2011 - 
PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
a contratação de empresa especializada 
para aluguel de arquibancadas e 
banheiros químicos. Recursos: Ordinários 
(livre) Exercício. Secretaria Municipal de 
Agricultura.
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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: 26 de maio de 2011.
HORÁRIO: 10h e 30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Peterson Aparecido Manys
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 sexta-feira das 
13h00 às 17h30 horas.
Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO 
Assessor Especial de Gabinete

AVISO
PREGÃO Nº 0118/2011 – ELETRÔNICO 
A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de Gabinete 
torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0118/2011 – 
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital 
a contratação de empresa especializada 
para seguro de veículos. Recursos: SAMU 
– Federal  e  CEO – Centro de 
Especialidades Odontológicas. Secretaria 
Municipal de Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por 
lote, através da Bolsa de Licitações e 
Leilões do Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
09h00m do dia 17 de maio de 2011 às 
09h59m do dia 30 de maio de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
10h00m do dia 30 de maio de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 10h30m do dia 30 de maio 
de 2011.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Peterson Manys
INFORMAÇÕES: Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 
85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – 
ramal 3110, de segunda a sexta-feira das 
13h às 17h00m.
Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO 
Assessor Especial de Gabinete

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 119/2011

A Prefeitura Municipal de Guarapuava, 
através do Assessor Especial de Gabinete 
abaixo inscrito, devidamente autorizado 
por intermédio dos Decretos Municipais 
n.ºs 2.138/2010 e 2.139/2010, torna 
público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Presencial n.º 
119/2011.
OBJETO: O presente certame tem por 
objeto a contratação de instituição 

financeira para a realização de serviços 
b a n c á r i o s ,  c o m  e x c l u s i v i d a d e ,  
contemplando os objetos abaixo 
discriminados, consoante disposto no 
Edital e anexos.
1. Pagamentos a servidores/funcionários 
ativos, inativos e a pensionistas da 
administração direta e fundações;
2. Pagamento a fornecedores e 
prestadores de serviços do Município de 
Guarapuava.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 
10.520/02 e Lei Federal n.º 8.666/93 e 
suas alterações posteriores;
DATA: 30.05.2011  
HORÁRIO: 09h00 (nove horas).
LOCAL: Auditório do Paço Municipal, sito 
à Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – 1º andar – 
CEP 85.010-990, em Guarapuava, Estado 
do Paraná.
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
INFORMAÇÕES: Departamento de 
licitações e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 
85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – 
ramal 3110, de segunda a sexta-feira das 
13h às 17h. 
EDITAL: cópia a ser adquirida no 
Departamento de Licitações mediante 
recolhimento de taxa no valor de R$100,00 
(cem reais), ou gratuitamente mediante a 
entrega de mídia virgem ou por meio 
eletrônico.
Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO 
Assessor Especial de Gabinete

A V I S O
PREGÃO N º 0120/2011 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de 
Gabinete, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0120/2011 - 
PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
a contratação de empresa especializada 
em sonorização. Recursos: Ordinários 
(livre) Exercício. Secretaria Municipal de 
Agricultura.
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: 27 de maio de 2011.
HORÁRIO: 09h e 30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Peterson Aparecido Manys
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 sexta-feira das 
13h00 às 17h30 horas.
Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO 
Assessor Especial de Gabinete

A V I S O
PREGÃO N º 0121/2011 - PRESENCIAL
A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de 
Gabinete, devidamente autorizado, torna 
público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0121/2011 - 
PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital 
a contratação de empresa especializada 
para transporte em perímetro urbano e 
rural, em ônibus com lotação mínima de 
38(trinta e oito) lugares. Recursos: 
Ordinários (livre) Exercício. Secretaria 
Municipal de Agricultura.
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: 27 de maio de 2011.
HORÁRIO: 10h e 30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 
2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
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 sexta-feira das 
13h00 às 17h30 horas.
Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO 
Assessor Especial de Gabinete

AVISO
PREGÃO Nº 0122/2011 – ELETRÔNICO 

A Prefeitura Municipal de Guarapuava 
através do Assessor Especial de Gabinete 
torna público que fará realizar a Licitação 
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0122/2011 – 
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a 
aquisição de peças para manutenção de 
g e l a d e i r a s  e  e q u i p a m e n t o s  d e  
enfermagem. Recursos: PPI – Programa de 
Pactuação Integrada. Secretaria Municipal 
de Saúde.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote, 
através da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 
09h00m do dia 13 de junho de 2011 às 
09h59m do dia 29 de junho de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 
10h00m do dia 29 de junho de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE 
PREÇOS: às 10h30m do dia 29 de junho de 
2011.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:  
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Peterson Manys
INFORMAÇÕES:  Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 
85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – 
ramal 3110, de segunda a sexta-feira das 
13h às 17h00m.
Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO - 
Assessor Especial de Gabinete
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A V I S O
PREGÃO N º 0123/2011 - PRESENCIAL

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através do Assessor 
Especial de Gabinete, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0123/2011 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de 
medicamentos com determinação judicial. Recursos: Fundo 
Municipal de Saúde. 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: 27 de junho de 2011.
HORÁRIO: 09h e 30m 
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua 
Brigadeiro Rocha, 2777 – 2º andar – CEP 85.010-990, em 
Guarapuava, Estado do Paraná.
PREGOEIRO: Luciano Cury Cruz
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 sexta-feira 
das 13h00 às 17h30 horas.
Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO Assessor Especial de 
Gabinete

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 045/2011

PROCESSO Nº 166/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica e 
hidráulica nas unidades de saúde. Recursos: PAB – Programa 
Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para o 
dia 11/04/11 às 09h30m:

Guarapuava, 11 de março de 2011.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 048/2011

PROCESSO Nº 225/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de transporte de materiais com caminhão. Recursos: Ordinários 
(Livres) Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos”, marcada para o dia 14/04/11 às 09h30m:

Guarapuava, 14 de abril de 2011.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 022/2011

PROCESSO Nº 101/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“Aquisição de materiais elétricos para manutenção e ampliação da 
rede de iluminação pública. Recursos: Ordinários (Livres) 
Exercício. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos”, marcada a abertura das propostas para o dia 16/03/11 
às 09h30m:

Guarapuava, 25 de abril de 2011.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 078/2011

PROCESSO Nº 307/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de pneus novos para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, 
durante o período de 12 (doze) meses. Recursos: Ordinários 
(Livres) Exercício”, marcada para o dia 26/04/11 às 09h30:

Guarapuava, 26 de abril de 2011.

(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 005/2011

PROCESSO Nº 023/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“Aquisição de Camisetas, bonés, cartilhas, certificados, e banners, 
visando atender os alunos das séries iniciais das Escolas 
Municipais participantes do PROERD. Recurso: FUNDEB 40% - 
Governo Federal. Secretaria Municipal de Educação e Cultura”, 
marcada a abertura das propostas para o dia 17/02/11 às 08h30m:

Guarapuava, 27 de abril de 2011.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
Pregão nº 079/2011 – Presencial

Processo 314/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
236/2009, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação na modalidade Pregão Nº 
079/2011 realizado na forma presencial, referente à “aquisição de 
gêneros alimentícios, pelo período de 12 (doze) meses. Recursos: 
Ordinários (Livres) Exercício. Secretaria Municipal de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos”, marcada para o dia 27/04/11 às 
09h30.

Guarapuava, 27 de abril de 2011.

(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 028/2011

PROCESSO Nº 119/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“Aquisição de materiais para áudio, vídeo e foto. Recursos: 



Boletim Oficial do Município - 4Ano XVII - Nº 735Guarapuava, 07/05 a 13/05 de 2011

Ordinários – Livre – Exercício. Secretaria Municipal de Finanças.”, 
marcada a abertura das propostas para o dia 30/03/11 às 08h30m:

Guarapuava, 03 de maio de 2011.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 033/2011

PROCESSO Nº 130/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de transporte de mobiliários e afins em caminhão com capacidade 
para 4.000 Kg ou acima, pelo período de 12 (doze) meses. 
Recursos: FUNDEB 40%. Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura”, marcada a abertura das propostas para o dia 28/03/11 às 
08h30m:

Guarapuava, 03 de maio de 2011.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 032/2011

PROCESSO Nº 125/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“Aquisição de equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos. 
Recursos: Vigilância em Saúde – Exercício Corrente. Secretaria 
Municipal de Saúde”, marcada a abertura das propostas para o dia 
25/03/11 às 08h30m:

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 017/2011

PROCESSO Nº 062/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“Aquisição de material para curso de capacitação de manicure, 
pedicure e cabeleireiro. Recursos: Índice de Gestão 
Descentralizada – IGD/Governo Federal. Secretaria Municipal de 
Assistência Social”, marcada a abertura das propostas para o dia 
06/04/11 às 08h30m:

Guarapuava, 05 de maio de 2011.

(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
Pregão nº 059/2011 – Presencial

Processo 300/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
180/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação na modalidade Pregão Nº 
059/2011 realizado na forma eletrônica, referente à “aquisição de 
combustíveis. Recursos: Ordinários (Livres) Exercício. Secretaria 
Municipal de Saúde”, marcada para o dia 06/05/11 às 09h30.

Guarapuava, 06 de ,maio de 2011.

(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 0018/2011

PROCESSO Nº 100/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à 
“aquisição de material de processamento de dados. Recursos: 
Índice de Gestão Descentralizada – IGD/Governo Federal – 
Secretaria de Assistência Social”, marcada a abertura das 
propostas para o dia 21/03/11 às 08h30m:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município

RESULTADO DE JULGAMENTO
Pregão nº 060/2011 – Presencial

Processo 319/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº 
180/2010, torna público para o conhecimento dos interessados, o 
Resultado de Julgamento da licitação na modalidade Pregão Nº 
060/2011 realizado na forma eletrônica, referente à “aquisição de 
equipamentos de enfermagem para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: PAB – Programa de 
Atenção Básica. Secretaria Municipal de Saúde”, marcada para o 
dia 06/05/11 às 14h.

Guarapuava, 12 de maio de 2011.

(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 048/2011

PROCESSO Nº. 225/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 15 de abril de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 022/2011

PROCESSO Nº. 101/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 09/07/2009, 
com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor da 
empresa:

Guarapuava, 26 de abril de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 005/2011

PROCESSO Nº. 023/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 028/2011

PROCESSO Nº. 119/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 033/2011

PROCESSO Nº. 130/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 076/2011 – Presencial

Processo 301/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 077/2011

PROCESSO Nº 302/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 079/2011 – Presencial

Processo 314/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 0082/2011

PROCESSO Nº. 320/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 113/2010 – Eletrônico

Processo 512/2010
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 09 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 017/2011

PROCESSO Nº. 062/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Pregão nº 059/2011 – Presencial

Processo 300/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 10 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 024/2011

PROCESSO Nº 117/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 11 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 032/2011

PROCESSO Nº. 125/2011
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 
Decretos nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de 
09/07/2009, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor 
da empresa:

Guarapuava, 11 de maio de 2011.

(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DISPENSA N.º 102/2009 
CONTRATO N.º 125/2009

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA

MOTIVO: 1) O prazo contratual, descrito à Cláusula Primeira do 1° 
Termo Aditivo celebrado, será prorrogado, com fulcro no artigo 57, 
inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93, por mais 12 (doze) meses, 
sendo o imóvel utilizado até 12 de março de 2012.
MOTIVO: 2) O valor contratual, descrito a Cláusula Segunda do 1° 
Termo Aditivo celebrado, será reajustado, conforme IGP-M, na 
margem aproximadamente de 11,30% (onze vírgula trinta por 
cento), a título de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, 
consoante autoriza o artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, passando o valor do aluguel para a cifra de 
R$ 2.055,85 (dois mil e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco 
centavos) mensais.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2011.

EXTRATO DO 2.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
PREGÃO N.º 30/2009 - PRESENCIAL 

CONTRATO N.º 165/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATADA: YOSHIDA & BRANDALISE LTDA

MOTIVO: 1) Os prazos de execução dos serviços e vigência, 
descritos respectivamente à Cláusula primeira do 1º termo aditivo 
realizado, serão prorrogados, com fulcro no artigo 57, inciso II, da 
Lei Federal n.º 8.666/93, por mais 12 (doze) meses, sendo os 
serviços prestados até 15 de abril de 2012.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer 
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 09 de abril de 2011.

NOTIFICAÇÃO

Notificamos o senhor Waldemar do Nascimento, proprietário do 
imóvel de cadastro imobiliário com controle de número 
143970010, para que compareça na Prefeitura Municipal de 
Guarapuava – Secretaria de Habitação e Urbanismo, no período 
da tarde, no prazo máximo de 10 dias a contar da publicação 
deste, para tratar de assunto relativo ao protocolo 003997/2010 
sobre desapropriação de imóvel conforme Matrículas nºs 11.523 e 
14.230 do 3º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Guarapuava.

Atenciosamente

(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

Notificamos a senhora Alcinda Juçara Nogueira, para 
que compareça na Prefeitura Municipal de Guarapuava – 
Secretaria de Habitação e Urbanismo, no período da tarde, no 
prazo máximo de 10 dias a contar da publicação deste, para tratar 
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de assunto relativo ao protocolo 004726/2009 sobre 
desapropriação de imóvel referente a Matrícula nº 16.576 do 2º 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava.

Atenciosamente

(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

Notificamos o representante legal da Transportadora 
Nichele LTDA, proprietária do imóvel de cadastro imobiliário com 
controle de número 1452380010, para que compareça na 
Prefeitura Municipal de Guarapuava – Secretaria de Habitação e 
Urbanismo, no período da tarde, no prazo máximo de 10 dias a 
contar da publicação deste, para tratar de assunto relativo ao 
protocolo 003996/2010 sobre desapropriação de imóvel referente 
a Matrícula nº 19.947 do 3º Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava.

Atenciosamente

(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

Notificamos o responsável pelo Espólio de José 
Cupertino de Almeida Góes, proprietário do imóvel de cadastro 
imobiliário de número 119830010, para que compareça na 
Prefeitura Municipal de Guarapuava – Secretaria de Habitação e 
Urbanismo, no período da tarde, no prazo máximo de 10 dias a 
contar da publicação deste, para tratar de assunto relativo ao 
protocolo 003993/2010 sobre desapropriação de imóvel conforme 
transcrições de nºs 12.609 e 16.515, do 2º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Guarapuava.

Atenciosamente

(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

Notificamos o representante legal da Imobiliária Cidade 
Grande S/C, proprietária do imóvel de cadastro imobiliário com 
controle de número 5719200010, para que compareça na 
Prefeitura Municipal de Guarapuava – Secretaria de Habitação e 
Urbanismo, no período da tarde, no prazo máximo de 10 dias a 
contar da publicação deste, para tratar de assunto relativo ao 
protocolo 003992/2010 sobre desapropriação de imóvel referente 
a Matrícula nº 9.344 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava.

Atenciosamente

(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

Notificamos o representante legal da empresa A Rela S/A 
Indústria e Comércio, proprietária do imóvel de cadastro imobiliário 
com controle de número 2741430010, para que compareça na 
Prefeitura Municipal de Guarapuava – Secretaria de Habitação e 
Urbanismo, no período da tarde, no prazo máximo de 10 dias a 
contar da publicação deste, para tratar de assunto relativo ao 
protocolo 003995/2010 sobre desapropriação de imóvel referente 
a Matrícula nº 19.650 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Guarapuava.

Atenciosamente

(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

NOTIFICAÇÃO

Notificamos o representante legal da empresa LHGDO 
Empreendimentos Imobiliários LTDA, proprietária do imóvel de 
cadastro imobiliário com controle de número 6463430010, para 
que compareça na Prefeitura Municipal de Guarapuava – 
Secretaria de Habitação e Urbanismo, no período da tarde, no 
prazo máximo de 10 dias a contar da publicação deste, para tratar 
de assunto relativo ao protocolo 020110/2009 sobre 
desapropriação de imóvel referente a Matrícula nº 19.651 do 2º 
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapuava.

Atenciosamente

(a) Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo

MINICIPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº O3/2011

O Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava, reunido 
ordinariamente em trinta e um de março e vinte e oito de abril de 
2011, considerando suas atribuições:

RESOLVE 

Art. 1º - Aprovar o relatório de AIH's da competência de fevereiro de 
2011. 

Art. 2º - Aprovar a instalação do serviço de transplante de córneas 
no município de Guarapuava, através do Centro Oftalmológico de 
Guarapuava LTDA, desde que se obedeça as normas vigentes.  

Art. 3º - Aprovar a solicitação de pleito do Hospital Semmelweis 
para aquisição de equipamentos através da Secretaria de estado 
de Desenvolvimento Urbano.   

Art.4 º - Aprovar o Termo de Compromisso de Gestão Municipal 
referente a 2011.  

 Art. 5º - Aprovar o Plano de Ação 2011 da CIST, com a devida 
reformulação dos prazos de execução.

Art. 6º - Aprovar a prestação de contas da área da saúde referente 
ao primeiro trimestre de 2011.

Art. 7º - Aprovar a prestação de contas do Hospital São Vicente de 
Paulo junto ao Fundo Nacional de Saúde, referente ao Convênio 
1790/2008.

Art. 8º - Aprovar o relatório de AIH's da competência de março de 
2011. 

Art. 9º - Aprovar o nome do conselheiro Alceu Blaca do Nascimento 
para representar o Conselho Municipal de Saúde de Guarapuava 
junto ao COMEP/UNICENTRO.  

Art. 10º - Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Guarapuava, 10 de maio de 2011

Cícero Antonio Vicentin
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução do Conselho Municipal de Saúde de 
Guarapuava Nº 05/2010, nos termos do Parágrafo 2º, Artigo 1º da 
Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990.

(a) Cícero Antonio Vicentin 
Secretário Municipal de Saúde
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CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO Nº. 006/2011.

Súmula: Aprova a reprogramação 
dos saldos remanescentes do período 
entre 2005 a 2010.

O Conselho Municipal  de 
Assistência Social – CMAS, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei 
Municipal nº 541/95, de 25/12/95, e, 
considerando a deliberação da plenária 
realizada em 11/05/2011, ata nº07.
     

RESOLVE

Art. 1º - Declarar aprovado na sua 
íntegra A REPROGRAMAÇÃO DOS 
SALDOS REMANESCENTES DO 
PERIODO ENTRE 2005 A 2010, conforme 
anexo 01 (um), que integra esta resolução.

Guarapuava, 11 de Maio de 2011.

(a) RAFAELA PEREIRA DA ROCHA
Presidente do CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE

 TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
E FINANCEIRA Nº 001/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E O INSTITUTO 

EDUCACIONAL DOM BOSCO

Município de Guarapuava, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 76.178.037/0001-76, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, neste ato 
representada por sua secretária, Sra. 
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 

denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
um lado, e de outro o Instituto Educacional 
D o m  B o s c o ,  ( E N T I D A D E  
BENEFICIADA), com sede na Rua 
Guaicuru, 763, Vila Dona Angela - 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF sob nº. 92.822.741/0003-38, 
representada neste ato por seu Diretor 
Administrativo, PE. DÁCIO ELÍSIO 
BONA, ajustam entre si o presente Termo 
de Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun ic i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 4.399,00 (quatro mil, trezentos 
e noventa e nove reais), para Instituto 
E d u c a c i o n a l  D o m  B o s c o - I E D B  
(ENTIDADE BENEFIC IADA) ,  na  
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº 001/2011 de 
13/04/2011.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 001/2011, 
de 13/04/2011, passa a fazer parte 
integrante deste Termo, indepen-
dentemente de suas transcrições, poderá 
ser ajustado de comum acordo, entre os 
partícipes, ao longo de sua execução, 
sempre que se evidenciar necessário e 
desde que não se altere o objeto deste 
Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:
a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 

aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 001/2011, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

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

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira ao Instituto Educacional Dom 
Bosco, a importância de R$ R$ 4.399,00 
(quatro mil e trezentos e noventa e nove 
reais) em parcela única, de acordo com o 
plano de aplicação constante no processo 
protocolado sob o nº 001/2011, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

PARÁGRAFO ÚNICO

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO

Toda construção de imóvel que for objeto 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, destinado a 
implantar, estruturar e manter os 
programas de atendimento, deverá 
obr iga tor iamente  os ten tar  p laca  
identificativa e com os seguintes dizeres: 
E S T A  O B R A  E S T Á  S E N D O  
CONSTRUÍDA COM RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL 
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
DE GUARAPUAVA.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

O Instituto Educacional Dom Bosco, 
prestará contas ao COMDICA dos 
recursos recebidos e aplicados segundo o 
plano de aplicação que faz parte 
integrante deste instrumento, indepen-
dentemente de transcrição e dentro dos 
prazos estabelecidos na Cláusula 
segunda “II”, que a encaminhará ao 
Egrégio Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

PARÁGRAFO QUINTO

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

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
período os extratos bancários correspon-
dentes à respectiva movimentação 
bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 

rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
dias, ficando os convenentes respon-
sáveis pelas obrigações e beneficiando-se 
das vantagens somente em relação ao 
tempo em que participaram do presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará o 
Instituto Educacional Dom Bosco as 
seguintes penalidades, graduadas 
conforme sua gravidade e reincidência, a 
serem aplicadas pelo COMDICA:

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

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

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

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) DÁCIO ELÍSIO BONA 
Diretor Administrativo

Instituto Educacional Dom Bosco

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 002/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A CARITAS SOCIALIS.

Município de Guarapuava, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 76.178.037/0001-76, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, neste ato 
representada por sua secretária, Sra. 
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
um lado, e de outro a Caritas Socialis, com 
sede à Rua Alípio Marcondes, 550, 
B o n s u c e s s o ,  n e s t a  c i d a d e  d e  
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 77.905.784/0001-21, 
representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. LAURA MARCELINO, 
ajustam entre si o presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun ic i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 34.218,00 (trinta e quatro mil, 
duzentos e dezoito reais), para Cáritas 
Socialis (ENTIDADE BENEFICIADA), na 
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº. 002/2011 de 
26/04/2010.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº. 002/2011, 
de 14/04/2011, passa a fazer parte 
integrante deste Termo, indepen-
dentemente de suas transcrições, poderá 
ser ajustado de comum acordo, entre os 
partícipes, ao longo de sua execução, 
sempre que se evidenciar necessário e 
desde que não se altere o objeto deste 
Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:
a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 002/2011, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção 
deste Termo, por meio de arrecadação 
municipal específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 

decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

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

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, Caritas Socialis, a importância 
de R$ 34.218,00 (trinta e quatro mil, 
duzentos e dezoito reais) em parcela 
única, de acordo com o plano de aplicação 
constante no processo protocolado sob o 
nº 002/2011, que será aplicada na 
seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

PARÁGRAFO ÚNICO

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO

Toda construção de imóvel que for objeto 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, destinado a 
implantar, estruturar e manter os 
programas de atendimento, deverá 
obr iga tor iamente  os ten tar  p laca 
identificativa e com os seguintes dizeres: 



Boletim Oficial do Município - 11Ano XVII - Nº 735Guarapuava, 07/05 a 13/05 de 2011

E S T A  O B R A  E S T Á  S E N D O  
CONSTRUÍDA COM RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL 
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
DE GUARAPUAVA.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

PARÁGRAFO QUINTO

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

e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
período os extratos bancários correspon-
dentes à respectiva movimentação 
bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

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

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA 
MODIFICAÇÃO 
 
Este Termo poderá ser modificado em 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

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

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

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) LAURA MARCELINO
Presidente da Caritas Socialis

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 003/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA ASSOCIAÇÃO 

BENEFICENTE DAS SENHORAS DE 
ENTRE RIOS.

O Município de Guarapuava, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura, na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº. 2777, Centro, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, neste ato representada por sua 
secretária, Sra. MARA RÚBIA TAVARES 
RIBAS, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
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um lado, e de outro a Associação 
Beneficente das Senhoras de Entre Rios, 
com sede Colônia Vitória, Rua Pe. Josef 
Stefan, s/n, Distrito de Entre Rios, nesta 
cidade de Guarapuava, Paraná, inscrita no 
CNPJ/MF nº 81.644.320/0001-86, 
representado neste ato por sua 
P r e s i d e n t e ,  S r a .  H I L D E G A R D T  
VICTORIA REINHOFER, ajustam entre si 
o presente Termo de Cooperação Técnica 
e  F i n a n c e i r a ,  a p r o v a d o  p e l o s  
Conselheiros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, de 
acordo com a Lei Municipal nº 1644/2007, 
e em conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 204.251,00 (duzentos e quatro 
mil, duzentos e cinqüenta e um seis reais) 
para a Associação Beneficente das 
Senhoras de Entres Rios (ENTIDADE 
BENEFICIADA), na execução das 
atividades inerentes ao atendimento da 
criança e do adolescente, conforme 
proposta realizada no projeto e plano de 
aplicação constantes no processo 
protocolado sob nº 003/2011 de 
14/04/2011.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 003/2011, 
de 14/04/2011, passa a fazer parte 
integrante deste Termo, indepen-
dentemente de suas transcrições, poderá 
ser ajustado de comum acordo, entre os 
partícipes, ao longo de sua execução, 
sempre que se evidenciar necessário e 
desde que não se altere o objeto deste 
Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:
a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 003/2011, inclusive 

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

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

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios, a importância de 
R$ 204.251,00 (duzentos e quatro mil, 
duzentos e cinqüenta e um seis reais) em 
parcela única, de acordo com o plano de 
aplicação constante no processo 
protocolado sob o nº 003/2011, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

PARÁGRAFO ÚNICO

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

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

As despesas decorrentes da execução 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão por conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 

Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: – Subvenções 
sociais 335043.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

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

CLÁUSULA SEXTA: DO ACOMPANHA-
MENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Associação Beneficente 
das Senhoras de Entre Rios. 

PARÁGRAFO ÚNICO

Toda construção de imóvel que for objeto 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, destinado a 
implantar, estruturar e manter os 
programas de atendimento, deverá 
obr iga tor iamente  os ten tar  p laca 
identificativa e com os seguintes dizeres: 
E S T A  O B R A  E S T Á  S E N D O  
CONSTRUÍDA COM RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL 
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
DE GUARAPUAVA.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

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

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

PARÁGRAFO QUINTO

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

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
período os extratos bancários correspon-
dentes à respectiva movimentação 
bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 

rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
dias, ficando os convenentes respon-
sáveis pelas obrigações e beneficiando-se 
das vantagens somente em relação ao 
tempo em que participaram do presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

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

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

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) HILDEGARDT VICTORIA 
REINHOFER 

Presidente da Associação das 
Senhoras de Entre Rios

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 004/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A ASSOCIAÇÃO CANAÃ 

DE PROTEÇÃO AOS MENORES.

O Município de Guarapuava, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura, na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº. 2777, Centro, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, neste ato representada por sua 
secretária, Sra. MARA RÚBIA TAVARES 
RIBAS, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
um lado, e de outro a Associação Canaã 
de Proteção aos Menores, com sede 
Colônia Cachoeira, Distrito de Entre Rios, 
Fazenda Canaã, s/n, caixa postal 2061, 
nesta cidade de Guarapuava, Paraná, 
inscrita no CNPJ/MF nº 76.907.443/0001-
22, representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. MARY EVELYN GIBSON, 
ajustam entre si o presente Termo de 
Cooperação Técnica e Financeira, 
aprovado pelos Conselheiros do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, de acordo com a Lei 
Mun ic i pa l  n º  1644 /2007 ,  e  em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 55.450,00 (cinqüenta e cinco 
mil, quatrocentos e cinqüenta reais) para a 
Associação Canaã de Proteção aos 
Menores (ENTIDADE BENEFICIADA), na 
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
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plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº 004/2011 de 
15/04/2011.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 004/2011, 
de 15/04/2011, passa a fazer parte 
integrante deste Termo, indepen-
dentemente de suas transcrições, poderá 
ser ajustado de comum acordo, entre os 
partícipes, ao longo de sua execução, 
sempre que se evidenciar necessário e 
desde que não se altere o objeto deste 
Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:
a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 004/2011, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.

g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

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

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Associação Canaã de 
Proteção aos Menores, a importância de 
R$ 55.450,00 (cinqüenta e cinco mil, 
quatrocentos e cinqüenta reais) em 
parcela única, de acordo com o plano de 
aplicação constante no processo 
protocolado sob o nº 004/2011, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

PARÁGRAFO ÚNICO

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

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

CLÁUSULA SEXTA: DO ACOMPANHA-
MENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Associação Canaã de 
Proteção aos Menores. 

PARÁGRAFO ÚNICO

Toda construção de imóvel que for objeto 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, destinado a 

implantar, estruturar e manter os 
programas de atendimento, deverá 
obr iga tor iamente  os ten tar  p laca 
identificativa e com os seguintes dizeres: 
E S T A  O B R A  E S T Á  S E N D O  
CONSTRUÍDA COM RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL 
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
DE GUARAPUAVA.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
quaisquer outros documentos comproba-
tórios de despesas deverão ser emitidos 
em nome da Associação Canaã de 
Proteção aos Menores.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

PARÁGRAFO QUINTO

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

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
período os extratos bancários correspon-
dentes à respectiva movimentação 
bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
dias, ficando os convenentes respon-
sáveis pelas obrigações e beneficiando-se 
das vantagens somente em relação ao 
tempo em que participaram do presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

O descumprimento das obrigações e dos 
prazos previstos neste termo sujeitará a 
Associação Canaã de Proteção aos 
Menores as seguintes penalidades, 
graduadas conforme sua gravidade e 
reincidência, a serem aplicadas pelo 
COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios, 

subvenções ou qualquer outro benefício, 
oriundos do Fundo, por período de até 02 
(dois) anos.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

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

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

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) MARY EVELYN GIBSON 
Presidente da Associação Canaã

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 005/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
G U A R A P U AVA ,  O  C O N S E L H O  
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A FUNDAÇÃO PROTEGER

Município de Guarapuava, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 76.178.037/0001-76, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, neste ato 
representada por sua secretária, Sra. 

MARA RÚBIA TAVARES RIBAS, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
um lado, e de outro a Fundação Proteger, 
(ENTIDADE BENEFICIADA), com sede 
na Rua Barão do Rio Branco, 1393 - 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF sob nº. 79.262.341/0001-95, 
representada neste ato por sua 
Presidente, Sra. MARIA DO CARMO 
ABREU, ajustam entre si o presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, aprovado pelos Conselheiros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1644/2007, e em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 1.755,00 (um mil, setecentos e 
cinqüenta e cinco reais), para Fundação 
Proteger (ENTIDADE BENEFICIADA), na 
execução das atividades inerentes ao 
atendimento da criança e do adolescente, 
conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação constantes no 
processo protocolado sob nº 005/2011 de 
15/04/2011.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 005/2011, 
de 15/04/2011, passa a fazer parte 
integrante deste Termo, independen-
temente de suas transcrições, poderá ser 
ajustado de comum acordo, entre os 
partícipes, ao longo de sua execução, 
sempre que se evidenciar necessário e 
desde que não se altere o objeto deste 
Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:
a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:

a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
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Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 005/2011, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

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

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Fundação Proteger, a 
importância de R$ 1.755,00 (um mil, 
setecentos e cinqüenta e cinco reais) em 
parcela única, de acordo com o plano de 
aplicação constante no processo 
protocolado sob o nº 005/2011, que será 
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

PARÁGRAFO ÚNICO

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

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

As despesas decorrentes da execução 

deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira correrão à conta de recursos 
próprios do Fundo Municipal para a 
Infância e a Adolescência, na seguinte 
dotação orçamentária: Subvenções 
sociais 335043.

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

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

CLÁUSULA SEXTA: DO ACOMPANHA-
MENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
Fica o COMDICA investido de autoridade 
normatizadora para definir novas 
diretrizes nos programas, com anuência 
da Política do Governo Municipal, 
cabendo-lhe ainda, as atribuições de 
acompanhar, fiscalizar e avaliar a 
execução dos programas, tendo com 
subsídio relatórios circunstanciados 
elaborados pela Fundação Proteger. 

PARÁGRAFO ÚNICO

Toda construção de imóvel que for objeto 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, destinado a 
implantar, estruturar e manter os 
programas de atendimento, deverá 
obr iga tor iamente  os ten tar  p laca 
identificativa e com os seguintes dizeres: 
E S T A  O B R A  E S T Á  S E N D O  
CONSTRUÍDA COM RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL 
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
DE GUARAPUAVA.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

PARÁGRAFO QUINTO

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

PARÁGRAFO SEXTO

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

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
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dias, ficando os convenentes respon-
sáveis pelas obrigações e beneficiando-se 
das vantagens somente em relação ao 
tempo em que participaram do presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

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

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

efeitos jurídicos necessários.

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) MARIA DO CARMO ABREU
Presidente da Fundação Proteger

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 006/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS 

E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – 
APAE.

O Município de Guarapuava, pessoa 
jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 76.178.037/0001-76, 
com sede e Prefeitura, na Rua Brigadeiro 
Rocha, nº. 2777, Centro, por meio da 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, neste ato representado por sua 
secretária, Sra. MARA RÚBIA TAVARES 
RIBAS, o Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
sua presidente DARCI PRETTI, de um 
lado, e de outro a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais - APAE, com 
sede na Rua Luis Ciscato, nº75, Santa 
Cruz, nesta cidade de Guarapuava, 
Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº. 
75.643.585/0001-67, representado neste 
ato por seu Presidente VALDENEY 
JORGE DOMINGUES DA SILVA, ajustam 
entre si o presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, aprovado pelos 
Conselheiros do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, de 
acordo com a Lei Municipal nº 1644/2007, 
e em conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 14.562,00 (quatorze mil, 
quinhentos e sessenta e dois reais), para a 
Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE (ENTIDADE 
BENEFICIADA), na execução das 
atividades inerentes ao atendimento da 
criança e do adolescente, conforme 
proposta realizada no projeto e plano de 
aplicação constantes no processo 
protocolado sob nº. 006/2011 de 
15/04/2011.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 006/2011, 
de 15/04/2011, passa a fazer parte 
integrante deste Termo, indepen-
dentemente de suas transcrições, poderá 
ser ajustado de comum acordo, entre os 
partícipes, ao longo de sua execução, 
sempre que se evidenciar necessário e 
desde que não se altere o objeto deste 
Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:
a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 
aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 006/2011, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
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para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

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

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE, a importância de 
R$ 14.562,00 (quatorze mil, quinhentos e 
sessenta e dois reais) em parcela única, 
de acordo com o plano de aplicação 
constante no processo protocolado sob o 
nº 006/2011, que será aplicada na 
seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

PARÁGRAFO ÚNICO

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO

Toda construção de imóvel que for objeto 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, destinado a 
implantar, estruturar e manter os 
programas de atendimento, deverá 

obr iga tor iamente  os ten tar  p laca 
identificativa e com os seguintes dizeres: 
E S T A  O B R A  E S T Á  S E N D O  
CONSTRUÍDA COM RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL 
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
DE GUARAPUAVA.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

As faturas, recibos, notas fiscais e 
quaisquer outros documentos compro-
batórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome da Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais – APAE.

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

PARÁGRAFO QUINTO

Deverão integrar a prestação de contas os 
seguintes documentos, devidamente 
preenchidos:

a) Declaração do Presidente ou 
responsável legal pela entidade;
b) Declaração do Conselho Fiscal ou 
órgão equivalente da entidade;
c) Balancete Financeiro;
d) Demonstrativo de Despesas;
e) Conciliação Bancária

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
período os extratos bancários correspon-
dentes à respectiva movimentação 
bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 
com antecedência mínima de 30(trinta) 
dias, ficando os convenentes respon-
sáveis pelas obrigações e beneficiando-se 
das vantagens somente em relação ao 
tempo em que participaram do presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira.

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

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

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

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência 

Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

(a) VALDENEY JORGE DOMINGUES 
DA SILVA

Presidente da APAE

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
FINANCEIRA Nº 007/2011

CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
G U A R A P U AVA ,  O  C O N S E L H O  
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
COMDICA E O CENTRO DE NUTRIÇÃO 
RENASCER.

Município de Guarapuava, pessoa jurídica 
de direito público, inscrito no CNPJ/MF 
sob nº. 76.178.037/0001-76, com sede e 
Prefeitura, na Rua Brigadeiro Rocha, nº. 
2777, Centro, por meio da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, neste ato 
representada por sua secretária, Sra. 

MARA RÚBIA TAVARES RIBAS, o 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, doravante 
denominado COMDICA, na condição de 
Interveniente, representado neste ato por 
seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de 
um lado, e de outro o Centro de Nutrição 
Renascer, com sede à Rua Frei Caneca, 
25 Vila Santana, nesta cidade de 
Guarapuava, Paraná, inscri ta no 
CNPJ/MF nº 77.124.311/0001-97, 
representado neste ato por sua 
Presidente, Sra. ADRIANA CRISTINE 
LUCCHIN, ajustam entre si o presente 
Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, aprovado pelos Conselheiros 
do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, de acordo com 
a Lei Municipal nº 1644/2007, e em 
conformidade com as disposições 
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº 
4.320/64, resolvendo de comum acordo 
pactuar obrigações recíprocas, mediante 
as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

O presente Termo de Cooperação Técnica 
e Financeira tem por objetivo o repasse de 
auxílio financeiro do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no 
valor de R$ 24.120,00 (vinte e quatro mil, 
cento e vinte reais), para Centro de 
N u t r i ç ã o  R e n a s c e r  ( E N T I D A D E  
BENEFICIADA), na execução das 
atividades inerentes ao atendimento da 
criança e do adolescente, conforme 
proposta realizada no projeto e plano de 
aplicação constantes no processo 
protocolado sob nº 007/11 de 15/04/2011.

PARÁGRAFO ÚNICO

O processo protocolado sob nº 007/11, de 
15/04/2011, passa a fazer parte integrante 
deste Termo, independentemente de suas 
transcrições, poderá ser ajustado de 
comum acordo, entre os partícipes, ao 
longo de sua execução, sempre que se 
evidenciar necessário e desde que não se 
altere o objeto deste Termo.

C L Á U S U L A  S E G U N D A :  D A S  
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
 
I – Obrigações e competências do 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente/COMDICA:
a) Repassar os recursos financeiros à 
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos 
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos 
objetivos previstos na Cláusula Primeira 
deste Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, bem como o desenvolvimento 
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná.

II – Obrigações e competências da 
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros 
oriundos do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência/COMDICA e 
aplicá-los de acordo com o plano de 

aplicação constante do processo 
protocolado sob o nº 007/11, inclusive 
quanto a eventuais importâncias que lhe 
forem acrescentadas, sendo vedada a 
utilização dos recursos em finalidade 
diversa da ali consignada;
b) Depositar os valores recebidos em 
conta corrente específica em nome da 
entidade, que será movimentada 
mediante cheques nominais, assinados 
por quem ele especialmente designar;
c) Aplicar os recursos na formalidade 
estabelecida neste Termo, durante o ano 
vigente ao recebimento do recurso até o 
dia 31/12; caso não seja possível a 
aplicação total no ano vigente, se faz 
necessário o pedido de prorrogação do 
prazo de aplicação dos recursos, enviado 
por escrito com justificativa deste fato para 
apreciação e avaliação do COMDICA, o 
qual determinará o andamento deste 
processo;
d) Atender prontamente qualquer 
solicitação feita pelo COMDICA;
e) Restituir ao Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência os saldos que não 
forem utilizados, no momento da 
conclusão do objetivo ou da extinção deste 
Termo, por meio de arrecadação municipal 
específico;
f) Prestar contas ao COMDICA até o dia 
30/01 do ano posterior à aplicação dos 
recursos, o qual será encaminhado ao 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
Caso o recurso tenha sido aplicado 
parcialmente, deve-se seguir o mesmo 
prazo para a Prestação de Contas.
g) Responder por todos os encargos da 
legislação trabalhista e obrigações sociais 
decorrentes da contratação de pessoal 
para a execução do previsto na 
CLÁUSULA PRIMEIRA deste Termo de 
Cooperação;
h)  Cumpr i r  e  fazer  cumpr i r  as  
determinações contidas na Lei nº. 
8069/90(Estatuto da Criança e do 
Adolescente).

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

O COMDICA transfere, através do 
presente Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, Centro de Nutrição Renascer, 
a importância de R$ 24,120,00 (vinte e 
quatro mil, cento e vinte reais) em parcela 
única, de acordo com o plano de aplicação 
constante no processo protocolado sob o 
nº 007/11, que será aplicada na seguinte 
finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital

PARÁGRAFO ÚNICO

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO 
DE BENS

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

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

PARÁGRAFO ÚNICO

Toda construção de imóvel que for objeto 
do presente Termo de Cooperação 
Técnica e Financeira, destinado a 
implantar, estruturar e manter os 
programas de atendimento, deverá 
obr iga tor iamente  os ten tar  p laca  
identificativa e com os seguintes dizeres: 
E S T A  O B R A  E S T Á  S E N D O  
CONSTRUÍDA COM RECURSOS 
FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL 
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
DE GUARAPUAVA.

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

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

CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO 
DE CONTAS

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO

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

PARÁGRAFO SEGUNDO

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

PARÁGRAFO TERCEIRO 

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

PARÁGRAFO QUARTO

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

PARÁGRAFO QUINTO

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

PARÁGRAFO SEXTO

Serão anexados a prestação de contas do 
período os extratos bancários correspon-
dentes à respectiva movimentação 
bancária.

CLÁUSULA NONA: DA AUDITORIA

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DA VIGÊNCIA

Este Termo entrará em vigor na data de 
sua assinatura, extinguindo-se em 31 de 
dezembro de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA 
PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA 
RESCISÃO

O presente instrumento poderá ser 
denunciado por qualquer dos partícipes e 
rescindido a qualquer tempo, por motivo 
justificado, mediante aviso prévio escrito, 

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

PARÁGRAFO ÚNICO 

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS 
PENALIDADES

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS 
DISPOSIÇÕES GERAIS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO

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

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

Guarapuava, 04 de maio de 2011.

(a) MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência Social

(a) DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

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

Prefeitura Municipal de Guarapuava

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 01/2011

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b) Pavimentação: Compactação do leito existente, sub base com 
rachão e brita graduada, base com brita graduada imprimação, 
capa asfáltica com CBUQ.

2- ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3- CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 3,5 
metros lineares.

4- DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5- PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1.Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2011, UFM = 37,30).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

 QUADRO DEMONSTRATIVO Nº 01/2011:

Guarapuava, 30 de Março de 2011.

(a) Luiz Fernando Ribas Carli
Prefeito Municipal

(a) Antonio Leocádio de Souza Pupo
Secretario Municipal de Finanças

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 01/2011

RUA:  RIO CLARO

TRECHO: RUA LEONARDO COBLINSKI  A RUA FRANCISCO 
DE ASSIS

RUA:  FRANCISCO DE ASSIS

TRECHO: RUA RIO CLARO  A AV. VER. SERAFIM RIBAS

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 02/2011

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO: 
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação com Pedra Irregular: Regularização e 
compactação do leito existente, fornecimento e assentamento de 
pedra irregular em colchão de pedrisco, fornecimento e 
assentamento de guia de pedras.
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2- ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR:  Será  e fe tuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 2,5 
metros lineares.

4- DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado no 
quadro abaixo.

5- PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao Prefeito 
Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no prazo de 30 
dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2011, UFM = 37,30).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 63, 
Jardim Trianon.

 QUADRO DEMONSTRATIVO Nº 02/2011:

Guarapuava, 30 de Março de 2011.

(a) Luiz Fernando Ribas Carli
Prefeito Municipal

(a) Antonio Leocádio de Souza Pupo
Secretario Municipal de Finanças

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 02/2011

RUA:   XARQUINHO

TRECHO: RUA JOSE ZAMPIER FILHO  A RUA BARRA BONITA 

RUA:   JOSE ZAMPIER FILHO

TRECHO: RUA LAGOA AZUL A RUA BELA FLORESTA

RUA:  BELA FLORESTA

TRECHO: RUA  JOSE ZAMPIER FILHO A RUA BARRA BONITA 

RUA:  DAS FLORES

TRECHO: RUA  MONS. CELSO I. CUNHA A RUA GAL. OSORIO 

RUA:  GENERAL OZORIO

TRECHO: RUA  JOAO PINTO RIBEIRO A RUA DOS PALMARES 

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 03/2011

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO:  
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos e Projetos.
b) Pavimentação: Terraplenagem, regularização, Compactação 
do leito existente sub base com rachão  e graduada, base de brita 
graduada, imprimação, capa asfáltica com CBUQ.
c) Drenagem: Execução de drenos e galerias pluviais.
d) Serviços complementares: fornecimento e assentamento de 
meio fio com sargeta, regularização de passeios, lastro de brita e 
sinalização viária.

2- ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3- CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de  4,5 
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metros lineares.

4- DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
no quadro abaixo.

5- PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2011, UFM = 37,30).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

 QUADRO DEMONSTRATIVO Nº 03/2011:

Guarapuava, 20 de Abril de 2011.

(a) Luiz Fernando Ribas Carli
Prefeito Municipal

(a) Antonio Leocádio de Souza Pupo
Secretario Municipal de Finanças

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 03/2011

RUA: TRAVESSA ARLINDO ANTUNES DE ALMEIDA

TRECHO: RUA GUAIRA A AVENIDA SERAFIM RIBAS

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 04/2011

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1- MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO: 
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação com Pedra Irregular: Regularização e 
compactação do leito existente, fornecimento e assentamento de 
pedra irregular em colchão de pedrisco, fornecimento e 
assentamento de guia de pedras.

2- ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 3,5 
metros lineares.

4- DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 

no quadro abaixo.

5- PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2011, UFM = 37,30).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

QUADRO DEMONSTRATIVO Nº 04/2011:

Guarapuava, 30 de Março de 2011.

(a) Luiz Fernando Ribas Carli
Prefeito Municipal

(a) Antonio Leocádio de Souza Pupo
Secretario Municipal de Finanças

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 04/2011

RUA:  SÃO JORGE

TRECHO: RUA  PE. ANTONIO VIEIRA A RUA CANDEIAS 

Edital de Contribuição de Melhorias Nº 05/2011

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, estado do Paraná, em 
cumprimento da Lei 1108/01 de 28 de dezembro de 2001, 
comunica que procederá ao lançamento referente aos imóveis 
beneficiados pela obra pública, a seguir descrita:

1-MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO: 
a) Projetos e Topografia: Serviços topográficos.
b)Pavimentação com Pedra Irregular: Regularização e 
compactação do leito existente, fornecimento e assentamento de 
pedra irregular em colchão de pedrisco, fornecimento e 
assentamento de guia de pedras.

2-ORÇAMENTO DAS OBRAS:  Discriminação dos valores no 
quadro demonstrativo.

3-CÁLCULO DO VALOR A PAGAR: Será efetuado 
proporcionalmente à extensão linear da testada dos imóveis 
beneficiados, e a metade da caixa de rolamento até o limite de 2,5 
metros lineares.

4-DETERMINAÇÃO DO VALOR DE ABSORÇÃO: Especificado 
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no quadro abaixo.

5- PROPRIETÁRIOS E RESPECTIVAS TESTADAS: Conforme 
consta na relação anexa e publicada no átrio da Prefeitura.

OBSERVAÇÕES:

1. Os contribuintes poderão impugnar, por requerimento ao 
Prefeito Municipal qualquer dos elementos constantes no edital no 
prazo de 30 dias cabendo ao impugnante o ônus da prova.
2. O preço por metro de testada do pavimento especificado abaixo 
sofrerá atualização conforme UFM, a partir da data do edital 
(Janeiro/2011, UFM = 37,30).
3. Os contribuintes que no pagamento optarem pelo parcelamento 
terão os valores reajustados em UFM. 
4. Para melhores esclarecimentos e informações, os contribuintes 
deverão comparecer a SURG, localizada na Rua Afonso Botelho 
63, Jardim Trianon.

 QUADRO DEMONSTRATIVO Nº 05/2011:

Guarapuava, 20 de Abril de 2011.

(a) Luiz Fernando Ribas Carli
Prefeito Municipal

(a) Antonio Leocádio de Souza Pupo
Secretario Municipal de Finanças

RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES EDITAL Nº 05/2011

RUA:  CANDEIAS

TRECHO: RUA  SÃO  JORGE A AVENIDA PRES. CASTELO 
BRANCO 

RUA:   PE. ANTONIO VEIRA

TRECHO: RUA SÃO JORGE A AVENIDA PRES. CASTELO 
BRANCO

SURG – Cia. de Serviços de Urbanização de Guarapuava

Comunicado de licitação deserta

Comunico que a licitação 002/011 modalidade pregão – registro de 
preço com data de abertura 13.04.2011 as 13h00min restou 
deserta. 

(a) Valdeci Estevis Ribeiro
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°003/2011
OBJETO: A finalidade do presente termo é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos em equipamentos 
de máquina de Xérox com a reposição de peças. 
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanizações de 
Guarapuava
CONTRATADA: GERALDIS E MEIRA LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 23/03/2011 –

Guarapuava,

(a) FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
 Diretor Administrativo da SURG. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: Cia. de Serviços de Urbanização de 
Guarapuava.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2011. 
OBJETO: A finalidade do presente termo é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos em equipamentos 
de máquina de Xérox com a reposição de peças. 
CONTRATO N.º 007/2011
PRAZO 12 (doze) MESES 
CONTRATADA: GERALDIS E MEIRA LTDA.
VALOR TOTAL: R$3.360,00 (três mil, trezentos e sessenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2011.

Comunicado de licitação deserta

Comunico que a licitação 003/011 modalidade pregão – registro de 
preço com data de abertura 27.04.2011 as 13h00min restou 
deserta. 

(a) Valdeci Estevis Ribeiro
Pregoeiro Oficial

Comunicado de licitação deserta  

Comunico que a licitação 004/011 modalidade pregão – registro de 
preço com data de abertura 09.05.2011 as 13h00min restou 
deserta. 

(a) Valdeci Estevis Ribeiro
Pregoeiro Oficial

FUMTRAN

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°001/2011
OBJETO: A finalidade do presente termo é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos em equipamentos 
de máquina de Xérox com a reposição de peças. 
CONTRATANTE: FUMTRAN Fundo Municipal de Transito.
CONTRATADA: GERALDIS E MEIRA LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 01/04/2011 –

Guarapuava,

(a) FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
 Diretor de Trânsito. 
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EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: FUMTRAN Fundo Municipal de Transito.
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2011. 
OBJETO: A finalidade do presente termo é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos em equipamentos 
de máquina de Xérox com a reposição de peças. 
CONTRATO N.º 001/2011
PRAZO 12 (doze) MESES 
CONTRATADA: GERALDIS E MEIRA LTDA.
VALOR TOTAL: R$1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2011.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°002/2011
OBJETO: Atualização e atendimento técnico de SOFTWARE, uma 
vez que a contratada é a única proprietária dos direitos dos 
softwares descritos.
CONTRATANTE: FUNTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSITO 
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 01/04/2011 –

Guarapuava,

(a) FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor de Trânsito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: FUNTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSITO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2011. 
OBJETO: Atualização e atendimento técnico de SOFTWARE, uma 
vez que a contratada é a única proprietária dos direitos dos 
softwares descritos. 
CONTRATO N.º 002/2011
PRAZO 12 (doze) MESES 
CONTRATADA: GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E 
GESTÃO EM SERVIÇOS.
VALOR TOTAL: R$4.808,16 (quatro mil, oitocentos e oito reais e 
dezesseis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 01/04/2011.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°003/2011
OBJETO: A finalidade do presente Contrato é a instalação de 
Sistema para Cadastro e Estatísticas de Acidentes de Trânsito 
Vinculado ao Batalhão de Trânsito da PM e Sistema de Visualização 
de AR/SGD dos Correios Guarapuava PR. 
CONTRATANTE: FUNTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSITO 
CONTRATADA: KSIASKIEWCZ & KSIASKIEWCZ LTDA - ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 26/04/2011

Guarapuava,

(a) FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor de Trânsito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: FUNTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 003/2011. 
OBJETO: A finalidade do presente termo é a contratação de 
empresa para a prestação de serviços técnicos em equipamentos 
de máquina de Xérox com a reposição de peças. 
CONTRATO N.º 003/2011
PRAZO 12 (doze) MESES 
CONTRATADA: KSIASKIEWCZ & KSIASKIEWCZ LTDA - ME.
VALOR TOTAL: R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais).
DATA DA ASSINATURA: 26/04/2011.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA N°004/2011
OBJETO: A finalidade do presente Contrato é a aquisição de 
um GPS e de um CPU. 
CONTRATANTE: FUNTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSITO 
CONTRATADA: KSIASKIEWCZ & KSIASKIEWCZ LTDA - ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei 8666/93 e 
alterações posteriores.
RATIFICACAO: 26/04/2011

Guarapuava,

(a) FERNANDO ALBERTO DOS SANTOS
Diretor de Trânsito 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATANTE: FUNTRAN – FUNDO MUNICIPAL DE 
TRANSITO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2011. 
OBJETO: A finalidade do presente Contrato é a aquisição de 
um GPS e de um CPU. 
CONTRATO N.º 004/2011
PRAZO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS
CONTRATADA: KSIASKIEWCZ & KSIASKIEWCZ LTDA - ME.
VALOR TOTAL: 3.650,00 (três mil seiscentos e cinqüenta reais).
DATA DA ASSINATURA: 26/04/2011.

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA – PR

EXTRATO DE DISPENSA Nº 003/2011.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
fornecimento de combustíveis e filtro, conforme as especificações 
a seguir:

-Combustíveis, álcool e gasolina aditivada, bem como filtros de ar, 
óleo e de combustível e de óleo lubrificante.

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Guarapuava - Pr
CONTRATADA: Auto Posto Wouk LTDA – CNPJ/MF 
82.263.609/0001-18.

ESPÉCIE: Dispensa de licitação no 003/2011

VALOR: R$71.030,00 (Setenta e um mil e trinta reais) valor global.

PRAZO: 31/12/2011

 
ASSINATURA: 12/04/2011

(a) Admir Strechar
Presidente



Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho 
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela, 
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas 
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar 
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação, 
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do 
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito 
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do 
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do 
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-1970, data em que se comemorava a 
descoberta. Hoje, pelas cartas de seu próprio descobridor, Cândido Xavier de Almeida e Souza, tem-se a certeza de que 
Guarapuava foi descoberta no dia 9 de setembro de 1770.

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