BOLETIM OFICIAL
DO MUNICÍPIO
Guarapuava, 01 de Outubro a 07 de Outubro de 2011

Lei Municipal Nº 354/93

PORTARIA N° 209/2011
A Secretária de Administração do
Município de Guarapuava, Estado do
Paraná, no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
RESOLVE
Art. 1º - Designar as servidoras: 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, compor uma
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA,
responsável por averiguar a veracidade da
denúncia encaminhada pela Secretaria
Municipal de Educação e Cultura, por
intermédio do Memorando nº 624/2011,
envolvendo um motorista do transporte
escolar rural e alunas do Colégio Rural
Estadual Benedito de Paula Louro,
localizado na Rua Antonio Lustosa de
Oliveira, s/n, Distrito de Guairacá,
Guarapuava/PR.
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 04 de outubro de 2011.
(a) ANA PAULA SILVA POLLI
FERREIRA
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA N° 210/2011
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,
RESOLVE
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, compor uma
COMISSÃO DE SINDICÂNCIA,
responsável por apurar a veracidade da
denúncia encaminhada pela Secretaria
Municipal de Saúde, por intermédio do
Memorando nº 142, de 26 de setembro

Ano XVII
de 2011, sobre supostas irregularidades
praticadas pelo servidor Paulo Cesar
Gomes Otto, Cirurgião-Dentista, matrícula
nº 9.013/1, lotado na Secretaria Municipal
de Saúde.
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 05 de outubro 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
AVISO
PREGÃO N º 0236/2011 - 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 0236/2011 PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital
a locação de máquinas e equipamentos.
Recursos: Ordinários(livre) - Exercício.
Secretaria Municipal de Viação, Obras e
Serviços Urbanos.
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 outubro 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 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, 04 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO Assessor Especial de Gabinete

Nº 756
AVISO
PREGÃO Nº 0252/2011 – ELETRÔNICO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava
através do Assessor Especial de Gabinete
torna público que fará realizar a Licitação
abaixo:
MODALIDADE: Pregão Nº 0252/2011 –
ELETRÔNICO.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital
a aquisição de gêneros alimentícios.
Recurso: IGD – Índice de Gestão
Descentralizada. Secretaria Municipal de
Assistência Social.
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 outubro de 2011 às
08h29m do dia 27 de outubro de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às
08h30m do dia 27 de outubro de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE
PREÇOS: às 09h00m do dia 27 de outubro
de 2011.
SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA:
http://www.bll.org.br
PREGOEIRO: Dunia Kamila Silva Ferreira
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, 05 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO N º 0257/2011 - 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 0257/2011 PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital
a contratação de empresa especializada
em qualificação profissional para realizar
cursos de culinária, corte e costura.
Recursos: Ordinários(livre) - Exercício.
Secretaria Municipal de Assistência
Social.
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 outubro de 2011.
HORÁRIO: 09h e 30m
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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 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, 04 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO N º 0258/2011 - 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 0258/2011 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a contratação de
empresa especializada em qualificação profissional para realizar
cursos de panificação. Recursos: Ordinários(livre) - Exercício.
Secretaria Municipal de Assistência Social.
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 outubro 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 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, 04 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
AVISO
PREGÃO N º 0259/2011 - 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 0259/2011 - PRESENCIAL
OBJETO: Tem por objeto o presente Edital a aquisição de material
de marcenaria. Recursos: Ordinários (livre) - Exercício. Secretaria
Municipal de Finanças.
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: 28 de outubro 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 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, 04 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 215/2011
PROCESSO Nº 898/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado, nomeado pela Portaria nº
198/2010, torna público para o conhecimento dos interessados,
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o Resultado de Julgamento da licitação em epígrafe, referente à
“contratação de empresa especializada para realizar perfuração e
instalação de poço artesiano. Recursos: Ordinários (Livres)
Exercício. Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Florestal”, marcada a abertura das propostas
para o dia 20/09/11 às 09h30m:

Guarapuava, 20 de setembro de 2011.
(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 168/2011
PROCESSO Nº 713/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado torna público para o
conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da
licitação em epígrafe, referente à “Aquisição de Cabos de aço,
pregos e barras de ferro. Recursos: Ordinários (Livres) Exercício.
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos”,
marcada a abertura das propostas para o dia 05/08/11 às 09h30m:

Guarapuava, 05 de agosto de 2011
(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 193/2011
PROCESSO Nº 854/2011
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 a
“aquisição de aparelho Etilometro/Bafômetro. Recurso: Ordinários
(livre) - Exercício. Secretaria Municipal de Educação e Cultura”,
marcada a abertura das propostas para o dia 02/09/11 às 14h30m:

Guarapuava, 26 de setembro de 2011.
(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 154/2011
PROCESSO Nº 696/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado torna público para o
conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da
licitação em epígrafe, referente à “aquisição de camisetas, calças
e Chapéus para atender as necessidades da Secretaria Municipal
de Assistência Social”, marcada a abertura das propostas para o
dia 29/07/11 às 08h30m:

Guarapuava, 03 de outubro de 2011.
(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 192/2011
PROCESSO Nº 843/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado torna público para o
conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da
licitação em epígrafe, referente à “aquisição de aparelho de ar
condicionado. Recurso: FAE – Fração Ambulatorial Especializada.
Secretaria Municipal de Saúde”, marcada a abertura das
propostas para o dia 02/09/11 às 08h30m:

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
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Guarapuava, 04 de outubro de 2011.
(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município
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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:

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 195/2011
PROCESSO Nº 849/2011
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 a
“aquisição de materiais de limpeza. Recursos: Proteção Social
Especial de Alta Complexidade Criança/Adolescente – PAC
I/Abrigo e Índice de Gestão Descentralizada - IGD. Secretaria
Municipal de Assistência Social”, marcada a abertura das
propostas para o dia 05/09/11 às 08h30m:

Guarapuava, 29 de setembro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

Guarapuava, 26 de setembro de 2011.
(a) PETERSON MANYS
Pregoeiro Oficial do Município
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 007/2011 – FUNREBOM
PROCESSO Nº 034/2011
O Pregoeiro Municipal abaixo assinado torna público para o
conhecimento dos interessados, o Resultado de Julgamento da
licitação em epígrafe, referente à “Aquisição de material hospitalar.
Recursos: FUNREBOM. Secretaria Municipal de Finanças”,
marcada a abertura das propostas para o dia 11/08/11 às 09h30m:

Guarapuava, 11 de agosto de 2011.
(a) LUCIANO CURY CRUZ
Pregoeiro Oficial do Município
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 898/2011
PREGÃO Nº. 215/2011
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 nº 2138/2010 de 09/07/2010, e 2139/2010 de
09/07/2010, com base na Lei nº 10.520/2002, resolve:
1. Homologar os procedimentos do processo em epígrafe em favor
da empresa:

Guarapuava, 26 de setembro de 2011.
(a) MARCEL SCORSSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 196/2011
PROCESSO Nº. 861/2011
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,

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 168/2011
PROCESSO Nº. 713/2011
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, 05 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 192/2011
PROCESSO Nº. 843/2011
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, 06 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 154/2011
PROCESSO Nº. 696/2011
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, 01/10 a 07/10 de 2011
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Guarapuava, 08 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 007/2011 – FUNREBOM.
PROCESSO Nº. 034/2011
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:
1

Guarapuava, 08 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 513/2011
OBJETO: Tem por objeto o presente Contrato a aquisição de
gêneros alimentícios, pelo período de 02(dois) meses. Recursos: –
FNDE – PNAFE/PNAEC/PNAEP Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Comércio de Carnes Anjos & Tachevski Ltda. –
ME. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 04/07/2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 513/2011
OBJETO: Tem por objeto o presente Contrato a aquisição de
gêneros alimentícios, pelo período de 02(dois) meses. Recursos: –
FNDE - PNAFE/PNAEC/PNAEP da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 227/2011.
CONTRATADA: Comércio de Carnes Anjos & Tachevski Ltda.
VALOR: R$ 170.979,75.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2011.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 665/2011
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em
regime empreitada global, para construção de 400 metros lineares
de cerca no Parque Municipal das Araucárias. Recurso: Ordinários
(livre) Exercício. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Airton S. Soares Alinski.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 23/08/2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
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EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 665/2011
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços em
regime empreitada global, para construção de 400 metros lineares
de cerca no Parque Municipal das Araucárias. Recurso: Ordinários
(livre) Exercício. Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 325/2011.
CONTRATADA: Airton Sebastião Soares Alinski – ME.
VALOR: R$ 20.506,00
PRAZO: 15 Dias.
DATA DA ASSINATURA: 25/08/2011.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 696/2011
OBJETO: Tem por objeto o presente Contrato a aquisição de
gêneros alimentícios, pelo período de 02 (dois) meses. Recursos:
– FNDE – PNAFE/PNAEC/PNAEP Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Rosilda Padilha Duda. – ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 31/08/2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 696/2011
OBJETO: Tem por objeto o presente Contrato a aquisição de
gêneros alimentícios, pelo período de 02(dois) meses. Recursos: –
FNDE - PNAFE/PNAEC/PNAEP da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 332/2011.
CONTRATADA: Rosilda Padilha Duda - ME.
VALOR: R$ 243.877,84
DATA DA ASSINATURA: 31/08/2011.
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 755/2011
OBJETO: Locação de 01 (um) veículo micro ônibus com
motorista, com pneus borrachudos e com capacidade mínima de
20 (vinte) lugares ou mais, ano não inferior a 2001, para transporte
escolar, para atender a Rota n°. 155, pelo período de 65 (sessenta
e cinco) dias letivos. Recurso: Transporte Escolar - Exercício
Corrente. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Housni Transportes Ltda - ME.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV, da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 12/09/2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 755/2011
OBJETO: Locação de 01 (um) veículo micro ônibus com
motorista, com pneus borrachudos e com capacidade mínima de
20 (vinte) lugares ou mais, ano não inferior a 2001, para transporte
escolar, para atender a Rota n°. 155, pelo período de 65 (sessenta
e cinco) dias letivos. Recurso: Transporte Escolar - Exercício
Corrente. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 356/2011.
CONTRATADA: Housni Transportes Ltda - ME.
VALOR DIÁRIO: R$ 251,00
PRAZO: 65 (sessenta e cinco) dias letivos.
DATA DA ASSINATURA: 12/09/2011.

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
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EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2011
OBJETO: Contratação da Associação dos Atletas, Árbitros e
Técnicos Esportivos de Guarapuava para realização de
arbitragem e estruturação das modalidades dos Jogos Estudantis
da Semana da Pátria.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATADA: Associação de Atletas, Árbitros e Técnicos
Esportivos de Guarapuava.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, Inciso I da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 02/09/2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 020/2011
OBJETO: Contratação de Associação para realizar a arbitragem
dos Jogos Estudantis da Semana da Pátria de 2011,
contemplando as seguintes modalidades: Atletismo, basquetebol,
basquete trio, bete ombro, bicicross, caçador, corrida rústica,
dama, futebol society, futebol sete, futsal, handebol, judô, karatê,
mini-basquetebol, mini-boliche, mini-futebol, mini-handebol, minivoleibol, tria, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava
CONTRATO N.º 345/2011.
CONTRATADA: Associação dos Atletas, Árbitros e Técnicos
Esportivos de Guarapuava.
TOTAL: R$ 26.342,00
DATA DA ASSINATURA: 02/09/2011.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 02/2011
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de confecção de notas do produtor rural.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
CONTRATO N.º: 168/2011
CONTRATADA: ÔMEGA ENGENHARIA DE SOFTWARE LTDA
VALOR TOTAL: R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
PRAZO: 60(sessenta) dias
DATA DA ASSINATURA: 01 de junho de 2011.
EXTRATO DO 3.º TERMO ADITIVO AO CONTRATO
DISPENSA Nº 313/2009
CONTRATO N.º 185/2009
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
C O N T R ATA D A : I M P E R I U M E M P R E E N D I M E N T O S
IMOBILIÁRIOS LTDA
MOTIVO: 1) O valor contratual descrito na Cláusula Primeira do 2.°
Termo Aditivo realizado, será reajustado, conforme IGP-M, na
margem de 8,64% (oito vírgula sessenta e quatro por cento), a
título de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro,
consoante autoriza o artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei
Federal n.º 8.666/93, passando assim o valor do aluguel para a
cifra de R$ 797,67 (setecentos e noventa e sete reais e
sessenta e sete centavos) mensais.
MOTIVO: 2) O prazo contratual, descrito à Cláusula Segunda do
2°. Termo Aditivo realizado, 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 08 de julho de 2012.
As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer
alteração.
DATA DA ASSINATURA: 06 de julho de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
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EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 513/2011
OBJETO: Tem por objeto o presente Contrato a aquisição de
gêneros alimentícios, pelo período de 02(dois) meses. Recursos: –
FNDE – PNAFE/PNAEC/PNAEP Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATADA: Comércio de Carnes Anjos & Tachevski Ltda. –
ME. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93 e
alterações.
RATIFICAÇÃO: 04/07/2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete.
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 513/2011
OBJETO: Tem por objeto o presente Contrato a aquisição de
gêneros alimentícios, pelo período de 02(dois) meses. Recursos: –
FNDE - PNAFE/PNAEC/PNAEP da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.
CONTRATO N.º 227/2011.
CONTRATADA: Comércio de Carnes Anjos & Tachevski Ltda.
VALOR: R$ 170.979,75.
DATA DA ASSINATURA: 04/07/2011.
COMUNICADO
PREGÃO Nº 222/2011 – ELETRÔNICO
PROCESSO Nº 1010/2011.
OBJETO: Tem por objeto o presente edital a locação de veículos,
pelo período de 14 (quatorze) meses. Recursos: Ordinários
(Livres) Exercício e FUNDEB 40%. Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e Agricultura.
MARCEL SCORSIM FRACARO, Assessor Especial de Gabinete,
no uso das atribuições que lhe são inerentes, COMUNICA:
ONDE SE LÊ:
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 81.433,38 (Oitenta e um mil
quatrocentos e trinta e três reais e trinta e oito centavos).

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 26 de
setembro de 2011 às 08h29m do dia 06 de outubro de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m do dia 06 de outubro
de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00m do
dia 06 de outubro de 2011.
LEIA-SE:
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 235.993,24 (duzentos e trinta
e cinco mil novecentos e noventa e três reais e vinte e quatro
centavos).

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
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DELIBERAÇÃO 003/2011

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 09h00m do dia 26 de
setembro de 2011 às 08h29m do dia 24 de outubro de 2011.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h30m do dia 24 de outubro
de 2011.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00m do
dia 24 de outubro de 2011
Guarapuava, 04 de outubro de 2011.
(a) MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete
-0Guarapuava, 07 de outubro de 2011.
MARCEL SCORSIM FRACARO
Assessor Especial de Gabinete

COMDICA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente
Guarapuava – PR –Lei Municipal n° 259/1991

RESOLUÇÃO Nº 003/2011
Súmula: Aprova a comissão para a VI Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – COMDICA, no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Municipal nº 259/1991, de 20/12/1991, considerando
a deliberação da plenária realizada em 05/10/2011, conforme Ata
nº15.
RESOLVE
Art. 1º - Deliberar a comissão da Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guarapuava, sendo
as conselheiras:
- Laura Marcelino, Mirian Ratz, Rita de Cássia Tossolini, Darci
Pretti, Andresa Cristina Sansana, Ana Amélia Silveira dos Santos,
Fabíola Cury de Andrade e Gustavo Fonseca (Adolescente).
Guarapuava, 05 de outubro de 2011.
Publique-se.
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de Guarapuava - COMDICA, através da Comissão
Organizadora da VI Conferência Municipal da Criança e do
Adolescente, no uso de suas atribuições legais,
DELIBEROU
Art. 1º - Convocar a sociedade civil organizada e as
entidades governamentais e não-governamentais, para participar
da VI Conferência Municipal da Criança e do Adolescente, com
finalidade de discutir o tema, “MOBILIZANDO, IMPLEMENTANDO
E MONITIRANDO A POLITICA E O PLANO DECENAL DE
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO
ESTADO DO PARANÁ”
Art. 2º - A Conferência Municipal da Criança e do
Adolescente será realizada no Município de Guarapuava/Pr, no
dia 04 de novembro 2011, no Salão Nobre Embaixador José
Osvaldo de Meira Penna, da Faculdade Campo Real, situado na
Rua Professor Becker, n° 392, das 8h às 12h e das 13h30mn às
17hs. Com os seguintes Subtemas:
1 - Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes;
2- Proteção e Defesa dos Direitos;
3- Protagonismo e Participação de Crianças e Adolescentes;
4- Controle Social da efetivação dos Direitos;
5- gestão da Política Nacional dos Direitos Humanos de Crianças
e Adolescente.
Art. 3° - Na Conferência Municipal da Criança e do
Adolescente haverá eleição dos delegados para participar da
Conferência Regional, bem como a escolha dos Conselheiros que
deverão compor o Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente no biênio 2012/2013.
Este edital entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE
Guarapuava, 05 de outubro de 2011.
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº
008/2011
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, O
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – COMDICA E A ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS
DA PASTORAL DA CRIANÇA - AAPAC.
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 seu presidente Sra. DARCI PRETTI, de
um lado, e de outro a Associação de Amigos da Pastoral da Criança AAPAC, com sede à Rua XV de Novembro, 7466, Bairro Centro,
nesta cidade de Guarapuava, Paraná, inscrita no CNPJ/MF nº
02.407.890/0001-86, representado neste ato por seu Presidente,
Sra. MARIA INÊS CORDEIRO 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$ 6.645,31(seis
mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos), para
a Associação de Amigos da Pastoral da Criança - AAPAC
(ENTIDADE BENEFICIADA), na execução das atividades inerentes
ao atendimento da criança e do adolescente, conforme proposta
realizada no projeto e plano de aplicação constante no processo
protocolado sob nº. 008/2011 de 26/08/2011.

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº 008/2011,
de 26/08/2011, passa a fazer parte
i n t e g r a n t e d e s t e Te r m o ,
independentemente de suas transcrições,
poderá ser ajustado de comum acordo,
entre os partícipes, ao longo de sua
execução, sempre que se evidenciar
necessário e desde que não se altere o
objeto deste Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
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 008/2011, 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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
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CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
RECURSOS FINANCEIROS E DA
FINALIDADE
O COMDICA transfere, através do
presente Termo de Cooperação Técnica e
Financeira, a Associação dos Amigos da
Pastoral da Criança, a importância de R$
6.645,31(seis mil seiscentos e quarenta e
cinco reais e trinta e um centavos) em
parcela única, de acordo com o plano de
aplicação constante no processo
protocolado sob o nº 008/2011, que será
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
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
Amigos da Pastoral da Criança - AAPAC.
C L Á U S U L A S E X TA : D O
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o COMDICA investido de autoridade
normatizadora para definir novas diretrizes
nos programas, com anuência da Política
do Governo Municipal, cabendo-lhe ainda,
as atribuições de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execução dos programas, tendo
com subsídio relatórios circunstanciados
elaborados pela Associação de Amigos da
Pastoral da Criança - AAPAC.
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 obrigatoriamente
ostentar placa identificativa e com os
seguintes dizeres: ESTA OBRA ESTÁ
SENDO CONSTRUÍDA COM RECURSOS
FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL
PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DE
GUARAPUAVA.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
DOCUMENTOS
Os documentos comprobatórios das
despesas realizadas deverão ser
arquivados pela Associação de Amigos da
Pastoral da Criança - AAPAC em ordem
cronológica, em sua sede, onde ficará à
disposição do órgão de controle interno,
COMDICA. Para o caso de recursos
disponibilizados em várias parcelas, a
cada trimestre a Associação de Amigos da
P a s t o r a l d a C r i a n ç a - A A PA C ,
encaminhará ao COMDICA demonstrativo
de despesa e disponibilidade financeira
dos recursos recebidos.
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CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A Associação de Amigos da Pastoral da
Criança - AAPAC 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
comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome da Associação de
Amigos da Pastoral da Criança - AAPAC.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Não serão aceitos 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
correspondentes 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

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
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
responsáveis pelas obrigações e
beneficiando-se das vantagens somente
em relação ao tempo em que participaram
do presente Termo de Cooperação
Técnica e Financeira.
PARÁGRAFO ÚNICO
Constitui motivo para rescisão do presente
Termo, o descumprimento de qualquer
uma das cláusulas pactuadas, nas
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo
com o plano de aplicação apresentado
pela Associação de Amigos da Pastoral da
Criança - AAPAC;
b) utilização dos recursos com finalidades
distintas à do seu objetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS
PENALIDADES
O descumprimento das obrigações e dos
prazos previstos neste termo sujeitará a
Associação de Amigos da Pastoral da
C r i a n ç a - A A PA C a s s e g u i n t e s
penalidades, graduadas conforme sua
gravidade e reincidência, a serem
aplicadas pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios,
subvenções ou qualquer outro benefício,
oriundos do Fundo, por período de até 02
(dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA
MODIFICAÇÃO
Este Termo poderá ser modificado em
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo,
de comum acordo entre os convenentes,
desde que tal interesse seja manifestado
previamente por um dos partícipes, por
escrito, em tempo hábil para tramitação do
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade
deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os equipamentos considerados material
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64
reverterão ao COMDICA se, no prazo de
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura
deste, a Associação de Amigos da
Pastoral da Criança - AAPAC 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 convenientes, 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, 05 de outubro de 2011.
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MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
MARIA INÊS CORDEIRO DA SILVA
Presidente da AAPAC
_______________________
Nome:
CPF:
_______________________
Nome:
CPF:

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA Nº 009/2011
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,
Bonsucesso, nesta cidade de
Guarapuava, Paraná, inscrita 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
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$ 6.645,33 (seis mil seiscentos e
quarenta e cinco reais e trinta e três
centavos), 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. 009/2011 de
26/08/2011.
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PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº. 009/2011,
de 26/08/2011, passa a fazer parte
i n t e g r a n t e d e s t e Te r m o ,
independentemente de suas transcrições,
poderá ser ajustado de comum acordo,
entre os partícipes, ao longo de sua
execução, sempre que se evidenciar
necessário e desde que não se altere o
objeto deste Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
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 009/2011, 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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
RECURSOS FINANCEIROS E DA
FINALIDADE
O COMDICA transfere, através do
presente Termo de Cooperação Técnica e
Financeira, Caritas Socialis, a importância
de R$ $ 6.645,33 (seis mil seiscentos e
quarenta e cinco reais e trinta e três
centavos) em parcela única, de acordo
com o plano de aplicação constante no
processo protocolado sob o nº 009/2011,
que será aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
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 TA : 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
obrigatoriamente ostentar placa
identificativa e com os seguintes dizeres:
E S TA 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.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
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.
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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 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
comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome da Caritas Socialis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Não serão aceitos 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
correspondentes 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 responsáveis
pelas obrigações e beneficiando-se das
vantagens somente em relação ao tempo
em que participaram do presente Termo de
Cooperação Técnica e Financeira.
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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, 05 de outubro de 2011.
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
LAURA MARCELINO
Presidente da Caritas Socialis
_______________________
Nome:
CPF:
_______________________
Nome:
CPF:

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA Nº 010/2011
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
Dom Bosco, (ENTIDADE BENEFICIADA),
com sede na Rua Guaicuru, 763, Vila Dona
Angela - Guarapuava, Paraná, inscrita 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
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$ 6.645,33 (seis mil seiscentos e
quarenta e cinco reais e trinta e três
centavos), para o Instituto Educacional
Dom Bosco - IEDB (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 010/2011 de
29/08/2011.
PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº 010/2011,
de 29/08/2011, passa a fazer parte
i n t e g r a n t e d e s t e Te r m o ,
independentemente de suas transcrições,
poderá ser ajustado de comum acordo,
entre os partícipes, ao longo de sua
execução, sempre que se evidenciar
necessário e desde que não se altere o
objeto deste Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
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;
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b) Orientar a aplicação dos recursos
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos
objetivos previstos na Cláusula Primeira
deste Termo de Cooperação Técnica e
Financeira, bem como o desenvolvimento
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná.
II – Obrigações e competências da
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros
oriundos do Fundo Municipal para a
Infância e Adolescência/COMDICA e
aplicá-los de acordo com o plano de
aplicação constante do processo
protocolado sob o nº 010/2011, 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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
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$ 6.645,33 (seis
mil seiscentos e quarenta e cinco reais e
trinta e três centavos) em parcela única, de
acordo com o plano de aplicação constante
no processo protocolado sob o nº
010/2011, que será aplicada na seguinte
finalidade:
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- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
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 orçame
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 TA : 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
obrigatoriamente ostentar placa
identificativa e com os seguintes dizeres:
E S TA 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.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
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, independentemente de
transcrição e dentro dos prazos
estabelecidos na Cláusula segunda “II”,
que a encaminhará ao Egrégio Tribunal de
Contas do Estado do Paraná.

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As faturas, recibos, notas fiscais e
quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome do Instituto Educacional
Dom Bosco.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Não serão aceitos 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 Bancáriantária:
Subvenções sociais 335043.
PARÁGRAFO SEXTO
Serão anexados a prestação de contas do
período os extratos bancários
correspondentes 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 responsáveis
pelas obrigações e beneficiando-se das
vantagens somente em relação ao tempo
em que participaram do presente Termo de
Cooperação Técnica e Financeira.
PARÁGRAFO ÚNICO
Constitui motivo para rescisão do presente
Termo, o descumprimento de qualquer
uma das cláusulas pactuadas, nas
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo
com o plano de aplicação apresentado
pelo IEDB;
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b) utilização dos recursos com finalidades
distintas à do seu objetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS
PENALIDADES
O descumprimento das obrigações e dos
prazos previstos neste termo sujeitará o
Instituto Educacional Dom Bosco as
seguintes penalidades, graduadas
conforme sua gravidade e reincidência, a
serem aplicadas pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios,
subvenções ou qualquer outro benefício,
oriundos do Fundo, por período de até 02
(dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA
MODIFICAÇÃO
Este Termo poderá ser modificado em
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, de
comum acordo entre os convenentes,
desde que tal interesse seja manifestado
previamente por um dos partícipes, por
escrito, em tempo hábil para tramitação do
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade
deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os equipamentos considerados material
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 05
(Cinco) anos, a contar da assinatura deste,
o Instituto Educacional Dom Bosco, for
penalizada de acordo com a CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA deste Termo, for
extinta ou, por qualquer motivo, modificar ou
perder a finalidade que a qualifica a firmar
este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO
Os convenentes, neste ato, elegem o Foro
da Comarca de Guarapuava, para dirimir
qualquer dúvida ou litígio que porventura
possa surgir da execução deste Termo de
Cooperação Técnica e Financeira, com
expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiada que seja.
E, para firmeza do que foi pactuado,
assinam este instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo para que surtam os
efeitos jurídicos necessários.
Guarapuava, 05 de outubro de 2011.
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
DÁCIO ELÍSIO BONA
Diretor Administrativo
Instituto Educacional Dom Bosco
________________________
CPF:
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA Nº 011/2011
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, O CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
COMDICA ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS.
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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
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
Presidente, Sra. HILDEGARDT
VICTORIA REINHOFER, ajustam entre si
o presente Termo de Cooperação Técnica
e Financeira, aprovado pelos
Conselheiros do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, de
acordo com a Lei 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$ 6.587,00 (seis mil quinhentos e
oitenta e sete 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 011/2011 de
30/08/2011.
PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº 011/2011,
de 30/08/2011, passa a fazer parte
i n t e g r a n t e d e s t e Te r m o ,
independentemente de suas transcrições,
poderá ser ajustado de comum acordo,
entre os partícipes, ao longo de sua
execução, sempre que se evidenciar
necessário e desde que não se altere o
objeto deste Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
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.
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II – Obrigações e competências da
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros
oriundos do Fundo Municipal para a
Infância e Adolescência/COMDICA e
aplicá-los de acordo com o plano de
aplicação constante do processo
protocolado sob o nº 011/2011, 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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
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$ 6.587,00 (seis mil quinhentos e oitenta
e sete reais) em parcela única, de acordo
com o plano de aplicação constante no
processo protocolado sob o nº 011/2011,
que será aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS
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As despesas decorrentes da execução
deste Termo de Cooperação Técnica e
Financeira correrão por conta de recursos
próprios do Fundo Municipal para a
Infância e a Adolescência, na seguinte
dotação orçamentária: – Subvenções
sociais 335043.
CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO
DE BENS
Todos os bens patrimoniais adquiridos
e/ou produzidos em função deste Termo de
Cooperação Técnica e Financeira
previstos ou não, e remanescentes na data
de sua conclusão ou extinção, passarão a
compor o patrimônio da Associação
Beneficente das Senhoras de Entre Rios.
C L Á U S U L A S E X TA : D O
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o COMDICA investido de autoridade
normatizadora para definir novas diretrizes
nos programas, com anuência da Política
do Governo Municipal, cabendo-lhe ainda,
as atribuições de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execução dos programas, tendo
com subsídio relatórios circunstanciados
elaborados pela Associação Beneficente
das Senhoras de Entre Rios.
PARÁGRAFO ÚNICO
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
obrigatoriamente ostentar placa
identificativa e com os seguintes dizeres:
E S TA 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.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
DOCUMENTOS
Os documentos comprobatórios das
despesas realizadas deverão ser
arquivados pela Associação Beneficente
das Senhoras de Entre Rios em ordem
cronológica, em sua sede, onde ficará à
disposição do órgão de controle interno,
COMDICA. Para o caso de recursos
disponibilizados em várias parcelas, a
cada trimestre a Associação Beneficente
das Senhoras de Entre Rios, encaminhará
ao COMDICA demonstrativo de despesa e
disponibilidade financeira dos recursos
recebidos.
CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
A Associação Beneficente das Senhoras
de Entre Rios, prestará contas ao
COMDICA dos recursos recebidos e
aplicados segundo o plano de aplicação
que faz parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcrição e
dentro dos prazos estabelecidos na
Cláusula segunda “II”, que a encaminhará
ao egrégio Tribunal de Contas do Estado
do Paraná.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
As faturas, recibos, notas fiscais e
quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome da Associação
Beneficente das Senhoras de Entre Rios.
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PARÁGRAFO SEGUNDO
Não serão aceitos 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
correspondentes 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
responsáveis pelas obrigações e
beneficiando-se das vantagens somente
em relação ao tempo em que participaram
do presente Termo de Cooperação
Técnica e Financeira.
PARÁGRAFO ÚNICO
Constitui motivo para rescisão do presente
Termo, o descumprimento de qualquer
uma das cláusulas pactuadas, nas
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo
com o plano de aplicação apresentado
pela Associação Beneficente das
Senhoras de Entre Rios;
b) utilização dos recursos com finalidades
distintas à do seu objetivo.
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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, 05 de outubro de 2011.
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
HILDEGARDT VICTORIA REINHOFER
Presidente da Associação das
Senhoras de Entre Rios
_______________________
Nome:
CPF:
_______________________
Nome:
CPF:
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA Nº 012/2011
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$ 5.980,00 (cinco mil
novecentos e oitenta 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. 012/2011 de
30/08/2011.
PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº 012/2011,
de 30/08/2011, passa a fazer parte
i n t e g r a n t e d e s t e Te r m o ,
independentemente de suas transcrições,
poderá ser ajustado de comum acordo,
entre os partícipes, ao longo de sua
execução, sempre que se evidenciar
necessário e desde que não se altere o
objeto deste Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
I – Obrigações e competências do
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente/COMDICA:
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a) Repassar os recursos financeiros à
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos
objetivos previstos na Cláusula Primeira
deste Termo de Cooperação Técnica e
Financeira, bem como o desenvolvimento
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná.
II – Obrigações e competências da
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros
oriundos do Fundo Municipal para a
Infância e Adolescência/COMDICA e
aplicá-los de acordo com o plano de
aplicação constante do processo
protocolado sob o nº 012/2011, 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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
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$ 5.980,00 (cinco mil novecentos e
oitenta reais em parcela única, de acordo
com o plano de aplicação constante
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no processo protocolado sob o nº
012/2011, que será aplicada na seguinte
finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
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 TA : 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
obrigatoriamente ostentar placa
identificativa e com os seguintes dizeres:
E S TA 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.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
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 parte integrante deste instrumento,
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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
comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Não serão aceitos 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
correspondentes 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
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
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uma das cláusulas pactuadas, nas seguintes
situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo com
o plano de aplicação apresentado pela
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE;
b) utilização dos recursos com finalidades
distintas à do seu objetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS
PENALIDADES
O descumprimento das obrigações e dos
prazos previstos neste termo sujeitará a
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE as seguintes
penalidades, graduadas conforme sua
gravidade e reincidência, a serem aplicadas
pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios,
subvenções ou qualquer outro benefício,
oriundos do Fundo, por período de até 02
(dois) anos.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA
MODIFICAÇÃO
Este Termo poderá ser modificado em
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo, de
comum acordo entre os convenentes, desde
que tal interesse seja manifestado
previamente por um dos partícipes, por
escrito, em tempo hábil para tramitação do
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade
deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os equipamentos considerados material
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64
reverterão ao COMDICA se, no prazo de 05
(Cinco) anos, a contar da assinatura deste, a
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais – APAE for penalizada de
acordo com a CLÁUSULA DÉCIMA
TERCEIRA deste Termo, for extinta ou, por
qualquer motivo, modificar ou perder a
finalidade que a qualifica a firmar este
instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO
Os convenentes, neste ato, elegem o Foro da
Comarca de Guarapuava, para dirimir
qualquer dúvida ou litígio que porventura
possa surgir da execução deste Termo de
Cooperação Técnica e Financeira, com
expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiada que seja.
E, para firmeza do que foi pactuado, assinam
este instrumento em 03 (três) vias de igual
teor e forma, perante as testemunhas abaixo
para que surtam os efeitos jurídicos
necessários.
Guarapuava, 05 de outubro de 2011.
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
VALDENEY JORGE DOMINGUES DA
SILVA
Presidente da APAE
______________________
Nome:
CPF:
_______________________
Nome:
CPF:

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA Nº 013/2011
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, O CONSELHO
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, inscrita no
CNPJ/MF sob nº. 79.262.341/0001-95,
representada neste ato por sua
Presidente, Sra. MARIA DO CARMO
ABREU, ajustam entre si o presente
Termo de Cooperação Técnica e
Financeira, aprovado pelos 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$ 6.645,33 (seis mil seiscentos e
quarenta e cinco reais e trinta e três
centavos), 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 013/2011 de
30/08/2011.
PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº 013/2011,
de 30/08/2011, passa a fazer parte
i n t e g r a n t e d e s t e Te r m o ,
independentemente de suas transcrições,
poderá ser ajustado de comum acordo,
entre os partícipes, ao longo de sua
execução, sempre que se evidenciar
necessário e desde que não se altere o
objeto deste Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
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;

Ano XVII - Nº 756

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 013/2011, 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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
RECURSOS FINANCEIROS E DA
FINALIDADE
O COMDICA transfere, através do
presente Termo de Cooperação Técnica e
Financeira, a Fundação Proteger, a
importância de R$ 6.645,33 (seis mil
seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta
e três centavos) em parcela única, de
acordo com o plano de aplicação
constante no processo protocolado sob o
nº 013/2011, que será aplicada na
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seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
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.
C L Á U S U L A S E X TA : D O
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO
Fica o COMDICA investido de autoridade
normatizadora para definir novas diretrizes
nos programas, com anuência da Política
do Governo Municipal, cabendo-lhe ainda,
as atribuições de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execução dos programas, tendo
com subsídio relatórios circunstanciados
elaborados pela 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
obrigatoriamente ostentar placa
identificativa e com os seguintes dizeres:
E S TA 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.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
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
demonstrativo de despesa 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 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.

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011

PARÁGRAFO PRIMEIRO
As faturas, recibos, notas fiscais e
quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome da Fundação Proteger.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Não serão aceitos 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
correspondentes 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 responsáveis
pelas obrigações e beneficiando-se das
vantagens somente em relação ao tempo
em que participaram do presente Termo de
Cooperação Técnica e Financeira.
PARÁGRAFO ÚNICO
Constitui motivo para rescisão do presente
Termo, o descumprimento de qualquer
uma das cláusulas pactuadas, nas
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo
com o plano de aplicação apresentado
pela Fundação Proteger;
b) utilização dos recursos com finalidades
distintas à do seu objetivo.
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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, 05 de outubro de 2011.
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
MARIA DO CARMO ABREU
Presidente da Fundação Proteger
______________________
Nome:
CPF:
_______________________
Nome:
CPF:
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA Nº 014/2011
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, O CONSELHO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE –
COMDICA E O CENTRO
EDUCACIONAL JOÃO PAULO II.
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 o Centro Educacional João
Paulo II com sede na Rua Bernardino
Roseira – Morro Alto nesta cidade de
Guarapuava, Paraná, inscrito no
CNPJ/MF nº. 01.009.617/0001-30,
representado neste ato por sua Presidente
SILÔÉ SALETE SIMADON, 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$ 6.645,33 (seis mil seiscentos e
quarenta e cinco reais e trinta e três
centavos) para o Centro Educacional João
Paulo II (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. 014/11 de
31/08/2011.
PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº 014/11, de
31/08/2011, 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.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
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
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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 014, 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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
RECURSOS FINANCEIROS E DA
FINALIDADE
O COMDICA transfere, através do
presente Termo de Cooperação Técnica e
Financeira, ao Centro Educacional João
Paulo II, a importância de R$ 6.645,33
(seis mil seiscentos e quarenta e cinco
reais e trinta e três centavos) em parcela
única, de acordo com o plano de aplicação
constante no processo protocolado sob o
nº014/11, que será aplicada na seguinte
finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
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PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
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 do Centro
Educacional João Paulo II.
C L Á U S U L A S E X TA : D O
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o COMDICA investido de autoridade
normatizadora para definir novas diretrizes
nos programas, com anuência da Política
do Governo Municipal, cabendo-lhe ainda,
as atribuições de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execução dos programas, tendo
com subsídio relatórios circunstanciados
elaborados pelo Centro Educacional João
Paulo II.
PARÁGRAFO ÚNICO
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
obrigatoriamente ostentar placa
identificativa e com os seguintes dizeres:
E S TA 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.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
DOCUMENTOS
Os documentos comprobatórios das
despesas realizadas deverão ser
arquivados pelo Centro Educacional João
Paulo II em ordem cronológica, em sua
sede, onde ficará à disposição do órgão de
controle interno, COMDICA. Para o caso
de recursos disponibilizados em várias
parcelas, a cada trimestre o Centro
Educacional João Paulo II encaminhará ao
COMDICA demonstrativo de despesa e
disponibilidade financeira dos recursos
recebidos.
CLÁUSULA OITAVA: DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS
O Centro Educacional João Paulo II
prestará contas ao COMDICA dos
recursos recebidos e aplicados segundo o
plano de aplicação que faz parte 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.
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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
correspondentes 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 responsáveis
pelas obrigações e beneficiando-se das
vantagens somente em relação ao tempo
em que participaram do presente Termo de
Cooperação Técnica e Financeira.
PARÁGRAFO ÚNICO
Constitui motivo para rescisão do presente
Termo, o descumprimento de qualquer uma
das cláusulas pactuadas, nas seguintes
situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo
com o plano de aplicação apresentado pelo
Centro Educacional João Paulo II.
b) utilização dos recursos com finalidades
distintas à do seu objetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS
PENALIDADES
O descumprimento das obrigações e dos
prazos previstos neste termo sujeitará ao
Centro Educacional João Paulo II as
seguintes penalidades, graduadas
conforme sua gravidade e reincidência, a
serem aplicadas pelo COMDICA:
a) Advertência;
b) Suspensão da concessão de auxílios,
subvenções ou qualquer outro benefício,
oriundos do Fundo, por período de até 02
(dois) anos.

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA
MODIFICAÇÃO
Este Termo poderá ser modificado em
qualquer de suas cláusulas, exceto quanto
ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo,
de comum acordo entre os convenentes,
desde que tal interesse seja manifestado
previamente por um dos partícipes, por
escrito, em tempo hábil para tramitação do
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade
deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os equipamentos considerados material
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64
reverterão ao COMDICA se, no prazo de
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura
deste, ao Centro Educacional João Paulo
II for penalizada de acordo com a
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA deste
Termo, for extinta ou, por qualquer motivo,
modificar ou perder a finalidade que a
qualifica a firmar este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO
Os convenentes, neste ato, elegem o Foro
da Comarca de Guarapuava, para dirimir
qualquer dúvida ou litígio que porventura
possa surgir da execução deste Termo de
Cooperação Técnica e Financeira, com
expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiada que seja.
E, para firmeza do que foi pactuado,
assinam este instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo para que surtam os
efeitos jurídicos necessários.
Guarapuava, 05 de outubro de 2011.
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
SILÔÉ SALETE SIMADON
Presidente do Centro Educacional
João Paulo II
______________________
Nome:
CPF:
_______________________
Nome:
CPF:

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA Nº 015 /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
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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 EVELY N
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 Municipal nº 1644/2007, e em
conformidade com as disposições
contidas nas Leis nº 8.666/93 e nº
4.320/64, resolvendo de comum acordo
pactuar obrigações recíprocas, mediante
as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
O presente Termo de Cooperação Técnica
e Financeira tem por objetivo o repasse de
auxílio financeiro do Fundo Municipal para
a Infância e a Adolescência/COMDICA, no
valor de R$ 5.980,80 (cinco mil
novecentos e oitenta reais e oitenta
centavos) 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 plano de
aplicação constantes no processo
protocolado sob nº 015/2011 de
31/08/2011.
PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº 015/2011,
de 31/08/2011, passa a fazer parte
i n t e g r a n t e d e s t e Te r m o ,
independentemente de suas transcrições,
poderá ser ajustado de comum acordo,
entre os partícipes, ao longo de sua
execução, sempre que se evidenciar
necessário e desde que não se altere o
objeto deste Termo.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
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
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aplicação constante do processo
protocolado sob o nº 015/2011, 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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
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$$ 5.980,80 (cinco mil novecentos e
oitenta reais e oitenta centavos) em
parcela única, de acordo com o plano de
aplicação constante no processo
protocolado sob o nº 015/2011, que será
aplicada na seguinte finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
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.

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
CLÁUSULA QUINTA: DA AQUISIÇÃO
DE BENS
Todos os bens patrimoniais adquiridos
e/ou produzidos em função deste Termo
de Cooperação Técnica e Financeira
previstos ou não, e remanescentes na data
de sua conclusão ou extinção, passarão a
compor o patrimônio da Associação Canaã
de Proteção aos Menores.
C L Á U S U L A S E X TA : D O
A C O M P A N H A M E N T O E
FISCALIZAÇÃO
Fica o COMDICA investido de autoridade
normatizadora para definir novas diretrizes
nos programas, com anuência da Política
do Governo Municipal, cabendo-lhe ainda,
as atribuições de acompanhar, fiscalizar e
avaliar a execução dos programas, tendo
com subsídio relatórios circunstanciados
elaborados pela Associação Canaã de
Proteção aos Menores.
PARÁGRAFO ÚNICO
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
obrigatoriamente ostentar placa
identificativa e com os seguintes dizeres:
E S TA 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.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
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
comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome da Associação Canaã
de Proteção aos Menores.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Não serão aceitos documentos
comprobatórios que contenham rasuras
ou borrões em qualquer de seus campos e
cujas despesas forem efetivadas fora do
prazo de aplicação.
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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
correspondentes 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
responsáveis pelas obrigações e
beneficiando-se das vantagens somente
em relação ao tempo em que participaram
do presente Termo de Cooperação
Técnica e Financeira.
PARÁGRAFO ÚNICO
Constitui motivo para rescisão do presente
Termo, o descumprimento de qualquer
uma das cláusulas pactuadas, nas
seguintes situações:
a) aplicação dos recursos em desacordo
com o plano de aplicação apresentado
pela Associação Canaã de Proteção aos
Menores;
b) utilização dos recursos com finalidades
distintas à do seu objetivo.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DAS
PENALIDADES
O descumprimento das obrigações e dos
prazos previstos neste termo sujeitará a
Associação Canaã de Proteção aos
Menores as seguintes penalidades,
graduadas conforme sua gravidade e
reincidência, a serem aplicadas pelo
COMDICA:
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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, 05 de outubro de 2011.
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
MARY EVELYN GIBSON
Presidente da Associação Canaã
______________________
Nome:
CPF:
_______________________
Nome:
CPF:
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E
FINANCEIRA Nº 016/2011
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, O CONSELHO
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,

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
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, inscrita no
C N P J / M F n º 7 7 . 1 2 4 . 3 11 / 0 0 0 1 - 9 7 ,
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$ 6.642,17 (seis mil seiscentos e
quarenta e dois reais e dezessete
centavos), para Centro de Nutrição
Renascer (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 016/11 de 31/08/2011.
PARÁGRAFO ÚNICO
O processo protocolado sob nº 016/11, de
31/08/2011, 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.
CLÁUSULA SEGUNDA: DAS
OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
I – Obrigações e competências do
Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente/COMDICA:
a) Repassar os recursos financeiros à
ENTIDADE BENEFICIADA;
b) Orientar a aplicação dos recursos
financeiros;
c) Acompanhar e avaliar a execução dos
objetivos previstos na Cláusula Primeira
deste Termo de Cooperação Técnica e
Financeira, bem como o desenvolvimento
dos programas em tela;
d) Prestar contas ao Tribunal de Contas do
Estado do Paraná.
II – Obrigações e competências da
ENTIDADE BENEFICIADA:
a) Receber os recursos financeiros oriundos
do Fundo Municipal para a Infância e
Adolescência/COMDICA e aplicá-los de
acordo com o plano de aplicação constante
do processo protocolado sob o nº 016/11,
inclusive quanto a eventuais importâncias
que lhe forem acrescentadas, sendo
vedada a utilização dos recursos em
finalidade diversa da ali consignada;
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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) Cumprir e fazer cumprir as
determinações contidas na Lei nº.
8069/90(Estatuto da Criança e do
Adolescente).
CLÁUSULA TERCEIRA: DOS
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$ $ 6.642,17 (seis mil
seiscentos e quarenta e dois reais e
dezessete centavos), em parcela única, de
acordo com o plano de aplicação
constante no processo protocolado sob o
nº 016/11, que será aplicada na seguinte
finalidade:
- Despesas Correntes
- Despesas de Capital
PARÁGRAFO ÚNICO
É vedada à utilização destes recursos
financeiros na capacitação de pessoal.
CLÁUSULA QUARTA: DA
CLASSIFICAÇÃO, RECURSOS
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

Boletim Oficial do Município - 20
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 TA : 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
obrigatoriamente ostentar placa
identificativa e com os seguintes dizeres:
E S TA 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.
CLÁUSULA SÉTIMA: DOS
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
quaisquer outros documentos
comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome do Centro de Nutrição
Renascer.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Não serão aceitos 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.

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011

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
correspondentes 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
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
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ao seu objetivo, mediante Termo Aditivo,
de comum acordo entre os convenentes,
desde que tal interesse seja manifestado
previamente por um dos partícipes, por
escrito, em tempo hábil para tramitação do
Termo Aditivo, dentro do prazo de validade
deste instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS
DISPOSIÇÕES GERAIS
Os equipamentos considerados material
permanente, conforme a Lei nº. 4.320/64
reverterão ao COMDICA se, no prazo de
05 (Cinco) anos, a contar da assinatura
deste, o Centro de Nutrição Renascer for
penalizada de acordo com a CLÁUSULA
DÉCIMA TERCEIRA deste Termo, for
extinta ou, por qualquer motivo, modificar
ou perder a finalidade que a qualifica a
firmar este instrumento.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DO FORO
Os convenentes, neste ato, elegem o Foro
da Comarca de Guarapuava, para dirimir
qualquer dúvida ou litígio que porventura
possa surgir da execução deste Termo de
Cooperação Técnica e Financeira, com
expressa renúncia de qualquer outro, por
mais privilegiada que seja.
E, para firmeza do que foi pactuado,
assinam este instrumento em 03 (três) vias
de igual teor e forma, perante as
testemunhas abaixo para que surtam os
efeitos jurídicos necessários.
Guarapuava, 05 de outubro de 2011.
MARA RÚBIA TAVARES RIBAS
Secretária Municipal de Assistência
Social
DARCI PRETTI
Presidente do COMDICA
ADRIANA CRISTINE LUCCHIN,
Presidente do Centro de Nutrição
Renascer
______________________
Nome:
CPF:
_______________________
Nome:
CPF:
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NOTIFICAÇÃO
Notificamos o Senhor David
Kasnocha e Outros, proprietário do
imóvel de cadastro imobiliário com
controle de número 5293710010, 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 003991/2010 sobre a
desapropriação da área referente a
matricula nº 6.249 do 1º Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Guarapuava.
Atenciosamente,
Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e
Urbanismo

NOTIFICAÇÃO
Notificamos o Senhor Paulo
Roth, proprietário do imóvel de cadastro
imobiliário com controle de número
2460690010, 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
003999/2010sobre a desapropriação da
área referente a matricula nº 2.065 do 3º
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca
de Guarapuava.
Atenciosamente,
Francisco Carlos Andriata
Secretário Municipal de Habitação e
Urbanismo
Fundação Proteger
PORTARIA Nº 08/2011
Autoridade Competente da
Fundação de Proteção Especial da
Juventude e Infância- PROTEGER, no
Município de Guarapuava – Paraná, no
uso das atribuições que lhe são
conferidas.
RESOLVE
Art. 1º- Nomear a Senhora ADRIANA
PANIZZON, para exercer o cargo de
Direção Administrativa a partir 01/10/2011.
Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação e demais
disposição em contrário.
Gabinete da Autoridade
Competente da Fundação de Proteção
Especial da Juventude e Infância, em 01
de outubro de 2011.
Guarapuava, 30 de setembro de 2011.
Maria do Carmo Abreu
Presidente da Fundação Proteger

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011

SURG – Cia. de Serviços De
Urbanização De Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07
AVISO DE PUBLICAÇÃO – ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 01/2011
A SURG – Companhia de Serviços de
Urbanização de Guarapuava comunica
aos interessados que encontra-se
disponível para consulta, à Ata de Registro
der Preços n° 01/2011 referente ao Pregão
P r e s e n c i a l n º 0 5 / 2 0 11 , n o s i t e
www.guarapuava.pr.gov.br.
Publique-se, para que surta os devidos
efeitos legais. Guarapuava 06 de outubro
de 2011.
(a) FERNANDO ALBERTO DOS
SANTOS – Diretor Administrativo da
SURG.
AVISO DE PUBLICAÇÃO – ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS N° 02/2011
A SURG – Companhia de Serviços de
Urbanização de Guarapuava comunica
aos interessados que encontra-se
disponível para consulta, à Ata de Registro
der Preços n° 02/2011 referente ao Pregão
P r e s e n c i a l n º 0 6 / 2 0 11 , n o s i t e
www.guarapuava.pr.gov.br.
Publique-se, para que surta os devidos
efeitos legais. Guarapuava 06 de outubro
de 2011.
a) FERNANDO ALBERTO DOS
SANTOS – Diretor Administrativo da
SURG.
RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2011
Licitação realizada em 28/09/2011 – 09h00
OBJETO: Locação de equipamentos
medidores de velocidade do tipo fixo para
as vias da cidade de Guarapuava pelo
período de 12 meses.
E M P R E S A A D J U D I C AT Á R I A : LT
COMERCIAL LTDA, CNPJ/MF sob o
n.º04.463.885/0001-16
Lote Único
Guarapuava, 28 de setembro de 2011.
(a) VALDECIR ESTEVES RIBEIRO Pregoeiro Oficial da SURG.
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2011 SURG
O Diretor Administrativo da COMPANHIA
DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE
GUARAPUAVA – SURG, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o
que preceitua o Estatuto da Companhia,
com base na Lei Federal n.º 10.520/2002,
Decreto Federal n.º 5.450/2005, Decreto
M u n i c i p a l n . º 11 6 8 / 2 0 0 6 , e ,
subsidiariamente, na Lei Federal n.º
8.666/1993 e alterações posteriores,
analisando o processo licitatório, em
epígrafe, nada havendo de irregular,
HOMOLOGA o resultado do
procedimento, para as empresas
Adjudicatárias. Guarapuava, 29 de
setembro de 2011. (a) FERNANDO
ALBERTO DOS SANTOS– Diretor
Administrativo da SURG.
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EXTRATO DOS CONTRATOS
CONTRATANTE: COMPANHIA DE
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE
GUARAPUAVA – SURG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2011 –
Registro de Preço.
OBJETO: Aquisição de tinta, diluente e
microesfera para demarcação viária,
conforme descrição minuciosa constante
na CLÁUSULA SEGUNDA.
CONTRATO N.º 014/2011
A S S I N AT U R A : 2 9 / 0 9 / 2 0 11
VIGENCIA: 03 (três) meses
C O N T R ATA D A : C O M A S B R A
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
EPP
VALOR TOTAL: R$26.681,00 (vinte e seis
mil, seiscentos e oitenta e um reais)
EXTRATO DOS CONTRATOS
CONTRATANTE: COMPANHIA DE
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE
GUARAPUAVA – SURG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2011
OBJETO: Locação de equipamentos
medidores de velocidade do tipo fixo para
as vias da cidade de Guarapuava pelo
período de 12 meses.
CONTRATO N.º 015/2011
A S S I N AT U R A : 2 9 / 0 9 / 2 0 11
VIGENCIA: 12 (doze) meses
CONTRATADA: LT COMERCIAL LTDA
TOTAL: R$ 270.000,00 (Duzentos e
Setenta Mil Reais)
EXTRATO DOS CONTRATOS
CONTRATANTE: COMPANHIA DE
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE
GUARAPUAVA – SURG
PREGÃO PRESENCIAL N.º 005/2011 –
Registro de Preço.
OBJETO: Contratação de empresa para a
execução de perfuração e detonação de
basalto fraturado na pedreira Palmeirinha
CONTRATO N.º 013/2011
A S S I N AT U R A : 1 2 / 0 9 / 2 0 11
VIGENCIA: 06 (seis) meses
CONTRATADA: EMPRESA ARMAZÉM
SANTA LUZIA LTDA
VALOR TOTAL: R$131.600,00 (cento e
trinta e um reais e seiscentos reais)
AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2011
A companhia de serviços de urbanização
de Guarapuava – SURG, através do seu
direto administrativo, torna publico que,
realizara a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL
N° 009/2011
DATA: 20/10/2011
HORARIO: 09h30.
OBJETO: Aquisição de materiais diversos
para a sinalização viária vertical.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º
10.520/02, Decreto Federal n.º
5.450/2005, Lei n.º Federal 8.666/93 e
suas alterações posteriores e Decreto
Municipal n.º 1168/2006;
LOCAL: Sala de licitações da SURG,
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localizada em sua cede administrativa, na
Rua Afonso Botelho, n 63, bairro Trianon,
CEP: 85070-165, em Guarapuava no
Estado do Paraná;
INFORMAÇÕES: Departamento de
Compras da SURG, situado em sua sede
administrativa, ou pelo fone (42) 3623 –
5844, de segunda a sexta-feira das 09h00
às 16h00;
AQUISIÇÃO DO EDITAL: através de
cópia a ser adquirida no Departamento de
Licitações, mediante recolhimento de taxa
no valor de R$50,00 (cinqüenta reais), ou
gratuitamente, mediante a entrega de
disquete ou CD e DVD virgem para
reprodução, ou ainda, por meio eletrônico,
através de solicitação via e-mail.
Para todas as referências de tempo será
observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 06 de outubro de 2011.
(a)FERNANDO ALBERTO DOS
SANTOS
Diretor Administrativo da SURG.
LEILIANE AP. SANTOS
SURG – Cia. de Serviços de
Urbanização de Guarapuava
Rua Afonso Botelho, 63 Bairro Trianon
CNPJ 75.646.273/0001-07
Portaria n.º 009/2011
Fernando Alberto dos Santos, Diretor
Administrativo da SURG – Companhia de
Serviços de Urbanização de Guarapuava,
no uso de suas atribuições legais, de
conformidade com o que preceitua os
Estatutos da Companhia.
DESIGNA
Os funcionários NEREU PEDRO
BATTISTELLI – Engenheiro Civil,
EDUARDO RODRIGO AMERICANO –
Topógrafo, e LINDALVA SUEK – Auxiliar
de Escritório, MARLI APARECIDA
CORRÊA DA LUZ DUDA– Professora
Ensino Fundamental e ELIANA
A PA R E C I D A B I T TA R E L L O D E
MACEDO– Professora Ensino
Fundamental para sob a presidência do
primeiro, comporem a Comissão/Banca
Examinadora e Julgadora dos Concursos
Públicos nos anos de 2010 e 2011.
Guarapuava., 19 de Setembro de 2011.
(a) Fernando Alberto dos Santos
Diretor Administrativo

Guarapuava, 01/10 a 07/10 de 2011
ATO N. 02/2011
O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são
conferidas pelos Artigos 72 e 73 do
Regimento Interno e, considerando o
REQUERIMENTO N. 212/2011, de Autoria
do Vereador Gilson Pedro Amaral,
aprovado em Sessão Ordinária realizada
em data de 03 do corrente mês e ano,
RESOLVE
Nomear os Vereadores:- Maria
José Mandu Ribeiro Ribas – PSDB; João
Carlos Gonçalves – PSDB e Lizandro
Martins – PSB, para comporem a
Comissão Parlamentar de Inquérito, para
apurar possíveis irregularidades no
Transporte Escolar do Município de
Guarapuava, com o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentação do relatório final.
Guarapuava, 04 de outubro de 2011.
Admir Strechar
Presidente
DECRETO No. 31/2011
O Presidente da Câmara
Municipal de Guarapuava, Estado do
Paraná, usando de atribuições que lhe são
conferidas por Lei,
RESOLVE
EXONERAR, em virtude de falecimento
ocorrido em 26 de setembro de 2011, o
Servidor JOÃO AUGUSTO ESTECHE,
matrícula 482-1, que se encontrava
nomeado no cargo em comissão de
Assessor de Gabinete, nomeado pelo
Decreto 15/2011 de 01 de abril de 2011.
Gabinete do Presidente da Câmara
Municipal, em 28 de setembro de 2011.
Admir Strechar
Presidente
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Guarapuava, 24/09 a 30/09 de 2011
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Foi criado em 1935 pelo Professor David da Silva Carneiro. O escudo foi oficializado em 1999, pela lei 859/99. Seu desenho
é formado por um escudo do tipo português, dividido em quatro partes:
01 - A parte superior esquerda, é dividida entre azul e verde, apresenta a figura de uma Atalaia (forte) com uma bandeira amarela,
lembrando o Fortim Atalaia e o Pontão das Estacadas. A figura representa a origem da povoação da cidade de Guarapuava.
02 - A parte superior direita, azul e verde, apresenta o lobo guará, que deu origem ao nome da cidade.
03 - A parte inferior esquerda, dividida ao meio em azul e verde, possui a figura de um boi simbolizando a pecuária, uma das riquezas
da Região.
04 - A parte inferior direita, em azul e verde figura três degraus, que representam os três planaltos do Estado do Paraná. No patamar
mais alto, está localizada a cidade de Guarapuava, representada pelos prédios em amarelo, rodeada por exuberante vegetação,
representada na cor verde.
05 - No centro, unindo as quatro partes, está a esfera armilar em ouro com fundo branco, simbolizando a Bandeira do Principado do
Brasil, usada na época em que Guarapuava foi descoberta.
06 - Acima do escudo, aparece uma coroa mural com três torres, na cor prata, simbolizando a autoridade municipal. Ao lado direito
do escudo há uma ramo de erva-mate e, do lado esquerdo, um feixe de trigo, representando as principais riquezas agrícolas do
município. Há ainda abaixo do escudo um galho de pinheiro, cujo ciclo econômico foi o sustentáculo da região e do Estado do
Paraná.
07 - Abaixo do escudo aparece um listel, em vermelho, com a inscrição 09-09-GUARAPUAVA-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.

