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Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1927

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8187/2020

PORTARIAS

PORTARIA Nº 569/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Antonio de Jesus Dalma-
so da Rocha, nomeado pelo Decreto nº 152/1995, para exercer 
o cargo de Guardião, matrícula nº 9.999/6, lotado na Secretaria 
Municipal de Saúde, a partir de 08 de setembro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 08 de setembro de 2020.

Guarapuava, 14 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, inciso II “b”, da Lei Comple-
mentar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, ao servidor José Gonçalves 
dos Santos, matrícula nº 15217-0, Agente Comunitário de Saú-
de, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o período de 25/08/2020 a 26/08/2020.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 14 de setembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 571/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, para com-
por a Comissão Especial de análise e aprovação dos planos 
de retorno, contingência e de boas práticas de biossegurança 

para todos os atletas e membros do Clube de Corridas Lobos 
da Serra:
I – Juliane Kaminski de Oliveira, matrícula nº 188298;
II – Felipe Kurhan, matrícula nº 16962-5;
III – Jonilson Antonio Pires, matrícula nº 178349.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 15 de setembro de 20200.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

Guarapuava-PR, 15 de setembro de 2020.

APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E DE BOAS 
PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA PARA ATLETAS E MEM-
BROS DO CLUBE DE CORRIDAS LOBOS DA SERRA - 

GUARAPUAVA

A Comissão Especial designada pela Portaria nº 571/2020, 
nos termos do Decreto nº 8104, de 31 de julho de 2020, infra-
-assinada, reuniu-se para análise dos planos de retorno, con-
tingência e de boas práticas de biossegurança para atletas e 
membros do Clube de Corridas Lobos da Serra, protocolado na 
data de 10/09/2020.

Conforme leitura e análise dos planos em epígrafe, verificou-
-se que o retorno dos treinos conforme especificado no plano 
apresentado, encontram-se e, acordo com as medidas sanitá-
rias exigidas.

O Requerente fica ciente que a qualquer momento, poderá ser 
solicitada a fazer adequações e/ou suspender as atividades em 
razão das medidas de enfrentamento à COVID-19.

Atenciosamente,

Jonilson Antonio Pires
Secretário Municipal de Saúde 

Felipe Kurhan
Secretário Municipal de Esportes

Juliane Kaminski Oliveira
                                   Assessora  -  SMAD 
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PORTARIA Nº 572/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionadas, para com-
por a Comissão Especial de análise e aprovação para realiza-
ção de evento em comemoração da construção do Centro de 
Eventos da Cooperativa Agrária:
I – Juliane Kaminski de Oliveira, matrícula nº 188298;
II – Denise Abreu Turco, matrícula nº 180009;
III – Jonilson Antonio Pires, matrícula nº 178349.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 15 de setembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

Guarapuava-PR, 15 de setembro de 2020.

APROVAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COME-
MORAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS 

DA COOPERATIVA AGRÁRIA

A Comissão Especial designada pela Portaria nº 572/2020, nos 
termos do Decreto nº 8122, de 07 de agosto de 2020, infra-
-assinada, reuniu-se para análise dos planos segurança e en-
frentamento ao COVID-19 na realização de evento aberto, em 
comemoração da construção do Centro de Eventos da Coope-
rativa Agrária, protocolado na data de 13/09/2020.

Conforme leitura e análise do requerimento em epígrafe, ve-
rificou-se que a legislação autoriza a realização de eventos 
em ambientes abertos, põem devem ser respeitadas as ações 
apresentadas e demais medidas sanitárias exigidas.

O Requerente fica ciente que a qualquer momento, poderá ser 
solicitada a fazer adequações e/ou suspender as atividades 
em razão das medidas de enfrentamento à COVID-19.

Atenciosamente,
         Jonilson Antonio Pires

Secretário Municipal de Saúde

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

Juliane Kaminski Oliveira
                                 Assessora  -  SMAD 

Guarapuava-PR, 15 de setembro de 2020.

APROVAÇÃO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA E DE BOAS 
PRÁTICAS DE BIOSSEGURANÇA PARA ATLETAS E EQUI-

PES PARTICIPANTES DOS JOGOS DO CAMPEONATO 
PARANAENSE DE FUTEBOL PROFISSIONAL 2º DIVISÃO - 

2020
NO ESTÁDIO WALDOMIRO GELINSKI EM GUARAPUAVA 

A Comissão Especial designada pela Portaria nº 573/2020, nos 
termos do Decreto nº 8122, de 07 de agosto de 2020, infra-
-assinada, reuniu-se para análise dos planos de retorno, con-
tingência e de boas práticas de biossegurança para atletas, 
membros e equipes participantes dos Jogos do Campeonato 
Paranaense de Futebol Profissional 2º Divisão - 2020, no Es-
tádio Waldomiro Gelinski em Guarapuava, protocolado na data 
de 28/08/2020.

Conforme leitura e análise dos planos em epígrafe, verificou-
-se que a realização do campeonato conforme especificado no 
plano apresentado, encontram-se de acordo com as medidas 
sanitárias exigidas.

O Requerente fica ciente que a qualquer momento, poderá ser 
solicitada a fazer adequações e/ou suspender as atividades em 
razão das medidas de enfrentamento à COVID-19.
Atenciosamente,

  Jonilson Antonio Pires
Secretário Municipal de Saúde

Felipe Kurhan
Secretário Municipal de Esportes

Juliane Kaminski Oliveira
                                 Assessora  -  SMAD 

PORTARIA Nº 573/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionadas, para com-
por a Comissão Especial de análise e aprovação dos planos 
para realização, contingência e de boas práticas de biossegu-
rança para todos os atletas, membros e equipes participantes 
dos Jogos do Campeonato Paranaense de Futebol Profissio-

nal 2º Divisão - 2020, no Estádio Waldomiro Gelinski em Gua-
rapuava:
I – Juliane Kaminski de Oliveira, matrícula nº 188298;
II – Felipe Kurhan, matrícula nº 16962-5;
III – Jonilson Antonio Pires, matrícula nº 178349.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições contrárias.

Guarapuava, 15 de setembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO - JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE CHAMA-
MENTO PÚBLICO –

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 
– FIA, para entidades não governamentais inscritas no 

COMDICA.
Nº 002/2020

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 da Lei n.º 13.019/2014.

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.
CNPJ: 76.907.443/0001-22
VALOR REPASSE: R$ 35.550,00 (Trinta e cinco mil, quinhen-
tos e cinquenta reais).
DESPESA REGISTRADA: 3.3.50.43.99.99 – Demais Entida-
des do Terceiro Setor
PERÍODO: da publicação do termo a Setembro/2021

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
INEXIGIBILIDADE do chamamento público, ato respaldado 
pela mesma lei, em seu artº. 31, com competência atribuída 
pelo artigo 32 a este gestor. 
Considerando que ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE é uma Organização da So-
ciedade Civil do Município de Guarapuava que atende o Servi-
ço de Proteção Social Especial de Alta complexidade, confor-
me tipificação de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscri-
ta nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistên-
cia Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES.
O projeto tem por objeto o atendimento à criança e ao ado-
lescente em situação de risco, providenciando acolhimento em 
casa lar para 20 crianças ou adolescentes em em vulnerabili-
dade social, risco pessoal, vitimas de violências e outras viola-
ções de direitos. O projeto vai possibilitar a manutenção do/a 
profissional de Serviço Social, assim assegurando a qualidade 
do serviço.
E ainda considerando o contido no §5º do artigo 3º da Resolu-
ção n.º 055/2019 do COMDICA, o qual inexige o chamamento 
público.
A entidade possui capacidade técnica e operacional, além de 
ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local do terri-
tório, diante do exposto as atividades em comento não podem 
sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar prejuízos irre-
paráveis aos assistidos e suas famílias.

Guarapuava, 08 de setembro de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adoles-

cência – FIA MUNICIPAL

EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 011/2020 - FMAS

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E A EN-
TIDADE ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIANÇA 
E AO ADOLESCENTE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 30, inciso VI da Lei n.º 
13.019/2014.

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CNPJ: 76.907.443/0001-22
VALOR REPASSE: R$ 38.397,00 (Trinta e oito mil trezentos 
noventa e sete reais)
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades 
do Terceiro Setor 
PERÍODO: da publicação do termo a Dezembro de 2020.

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mes-
ma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo ar-
tigo 32 a este gestor. 
Considerando que a ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE é uma Organização da Socie-
dade Civil do Município de Guarapuava que atende o Serviço 
de Proteção Social de alta complexidade, conforme tipificação 
de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscrita 
nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistência 
Social e Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes COMDICA. Bem como devidamente cadastrada 
no CNAES.
Desenvolve serviços de Proteção Social Especial de Alta Com-
plexidade no acolhimento institucional crianças e adolescentes 
em situação de risco nas diversas modalidades. Acolher crian-
ças e adolescentes em vulnerabilidade social, risco pessoal, 
vítimas de violência; Garantir o acesso aos direitos fundamen-
tais como saúde, educação, moradia e alimentação; Preparar 
as crianças e adolescentes para o desligamento institucional, 
trabalhando a autoestima e a construção da história de vida 
de cada criança e adolescente; Fortalecer e resgatar vínculos 
familiares e de pertencimento social; Garantir espaço de aco-
lhida para a criança e adolescente, realizar ações individuais, 
coletivas e familiares; Conhecer e vislumbrar escolhas na vida 
pessoal, familiar e social, contribuindo para o reconhecimento 
e desenvolvimento das potencialidades.Neste contexto, é um 
serviço tipificado na política de assistência social, que deve ser 
ofertado de forma continuada e ininterrupta, qual é de interesse 
público para viabilizar a execução deste serviço.

Guarapuava, 08 de Julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social
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TERMO DE FOMENTO Nº 010/2020

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fundo 
Municipal da Assistência Social e ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscritono CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o n.° 
76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha n.° 
2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHO por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL CNPJ: 14.425.321/0001-42 neste ato representado pelo 
presidente, Sr. ARI MARCOS BONA – CPF nº 651.625.799-04, 
o Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, na condi-
ção de interveniente representado neste ato pela presidente 
ROSA APARECIDA RAMOS DANIEL e de outro lado ASSO-
CIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLES-
CENTE, inscrita no CNPJ nº 76.907.443/0001-22, neste ato re-
presentada por seu Presidente o Sr. ANDERSON KASNOCHA, 
inscrito no RG n° 8.258.354-8 e o CPF nº 030.830.109-90 de 
ora em diante denominados somente MUNICÍPIO/Concedente 
e ENTIDADE/Tomadora, respectivamente,  partes que resol-
vem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS

O presente Termo de Fomento tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO/Concedente: Cofinanciar entidades e organiza-
ções de assistência social - aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, desenvolvem atividades epresta-
macompanhamento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 
8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social, com suas alte-
rações posteriores), bem como, as que atuam na defesa e ga-
rantia de direitos, devidamente inscritas no Conselho Municipal 
de Assistência Social e devidamente inscrita no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- COMDICA. 
Executando o recurso nas despesas de custeio, consumo e de 
pessoal, de ações e no investimento em equipamentos da rede 
socioassistencial.
b) ENTIDADE/Tomadora: Realizar atividades de atendimento 
através de serviços, programas e projetos de assistência social 
de caráter continuado nos níveis de proteção social básica e 
proteção especial média complexidade, seguindo o que prevê 
a Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais/Resolução 109 
de novembro de 2009/CNAS e atividades de entidades de as-
sistência social que prestam assessoramento – conforme Re-
solução 27/2011/CNAS;

Parágrafo 1º: Acolher crianças e adolescentes em vulnerabilida-
de social, risco pessoal, vítimas de violência; Garantir o acesso 
aos direitos fundamentais como saúde, educação, moradia e 
alimentação; Preparar as crianças e adolescentes para o desli-
gamento institucional, trabalhando a autoestima e a construção 
da história de vida de cada criança e adolescente; Fortalecer e 
resgatar vínculos familiares e de pertencimento social; Garan-
tir espaço de acolhida para a criança e adolescente, realizar 
ações individuais, coletivas e familiares; Conhecer e vislumbrar 
escolhas na vida pessoal, familiar e social, contribuindo para o 
reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
OMUNICÍPIO/Concedente repassará o ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO AOS MENORES o valor de R$ 38.397,00 
(Trinta e oito mil trezentos noventa e sete reais) valor anual – 
sendo liberado em parcelas conforme cronograma de desem-
bolso apresentado no Plano de Trabalho: 

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomado-
ra deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal com as 
Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 61/2011-TCE 
-PR e registrar todas as informações mensais necessárias no 
Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
– SIT.

Parágrafo 2º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada no Banco do Brasil 
- Conta nº 14.835-0 Agência 2157-1, Guarapuava – Paraná, 
conta específica para este Termo de Fomento, os rendimentos 
de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, es-
tando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos.

Parágrafo 3º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.

Parágrafo 4º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas cor-
respondentes ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.

Parágrafo 5º: Na ocorrência de caso fortuito e/ou força maior 
que promova diminuição na arrecadação do MUNICÍPIO/Con-
cedente, o valor do repasse poderá ser revisto e/ou suspenso, 
mediante comunicação à ENTIDADE/Tomadora com antece-
dência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de Dezembro de 2020, oficializado. Podendo ser aditado 
conforme preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com 
a solicitação da entidade, devidamente formalizada e justifica-
da, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 
trinta dias antes do termo inicialmente previsto e interesse da 
Administração.

Parágrafo único: A prorrogação de ofício da vigência do termo 
de fomento deve ser feita pela administração pública quando 
ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, 
limitada ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 33.50.43.99.99 - Demais Entida-
des do Terceiro Setor. É única e exclusivamente responsabili-
dade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento administrativo 
e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz res-
peito às despesas de custeio, de pessoal e de consumo. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda 
haverá uma prestação de contas final, relativa à execução do 
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termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos 
previstos no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
a)Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organiza-
ção da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados, a partir do cronograma acordado; 
b)Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado pelo seu 
representante legal e o contador responsável, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vincula-
ção com a execução do objeto; 
c)Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da Organização da Sociedade Civil; 
d)Extrato bancário da conta específica vinculada à execução 
da Parceria; 
e)Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver; 
f)Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 
vídeos ou outros suportes, quando couber; 
g)Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso; 
h)Lista de presença de treinados ou capacitados, quando for 
o caso.
Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado neste termo, 
com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas: 
a)Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento do 
objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano de 
trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
b)Análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferição 
da correlação entre as despesas apresentadas e a execução 
do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os débi-
tos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para a 
execução da parceria. 
Parágrafo 2º.  A administração pública deverá considerar ainda 
em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:      
c) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria
d) relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados al-
cançados durante a execução do termo de colaboração.
 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.
Parágrafo 3o  No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4o  Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        

Parágrafo 5º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc). 
A ENTIDADE/Tomadora deverá disponibilizar para a execução 
do termo de parceria as instalações, condições materiais e ca-
pacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas e deverá prestar contas mensalmente 
ao MUNICÍPIO/concedente dos recursos recebidos, INCLUIN-

DO AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferên-
cias – SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução 
n° 028/2011 e nas Normativas 61/2011 e 68/2012do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da 
prestação de conta em cada bimestre.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.         
Parágrafo 1o   - Para a implementação do disposto no caput, 
a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos 
ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 2o - Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.
Parágrafo 3o - Para a implementação do disposto no parágrafo 
2o, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com ór-
gãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplica-
ção dos recursos.
Parágrafo 4º - A administração pública emitirá relatório técnico 
de monitoramento e avaliação de parceria celebrada median-
te termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá 
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apre-
sentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.         
Parágrafo 5o - O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter - 
descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
a) análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
b) valores efetivamente transferidos pela administração pública
c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento aná-
lise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno 
e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de 
suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias
Parágrafo 6º- No caso de parcerias financiadas com recursos 
de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão 
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas 
as exigências das leis das transferências voluntárias.  
Parágrafo 7º - Sem prejuízo da fiscalização pela administra-
ção pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em 
cada esfera de governo.         
Parágrafo 8º- As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria no-
meada a Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG 
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n° 1.829.714-0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar 
e avaliar a execução do Termo e do Plano de Trabalho, através 
de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução 
da aplicação dos recursos e também ficará responsável pela 
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos regis-
tros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de 
Transferência.
Parágrafo único: São obrigações do gestor (Conforme Artigo 
61 da Lei 13.019/14):
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
É a instancia administrativa responsável pelo acompanhamen-
to da execução da parceria celebrada, cujas atribuições serão 
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação 
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de 
objetos, custos e indicadores voltados à priorização do con-
trole de resultados sendo de sua competência a avaliação e 
a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e 
avaliação. Os membros nomeados desta comissão são: Sra. 
Andreia Turkot – RG: 61490817 – CPF: 881.746.979-34; Sra. 
Karine Cavallin – RG: 87039323 – CPF: 029.188.149-11; Sra. 
Ieda Matilde Guimarães de Almeida – RG: 82515356 – CPF: 
837.072.049-87; Sra. Jeane Ramos Silvério – RG: 46143116 
– CPF: 650.925.209-06; Sra. Jennifer Pereira Goes – RG: 
86853205 – CPF: 058.988.159-02.

CLÁUSULA NONA– DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO/concedente providenciará a publicação deste 
instrumento no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do 
Município. E somente produzirão efeitos jurídicos após a publi-
cação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade 
da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PLANO DE TRABALHO
Constará como anexo deste termo de fomento o plano de tra-
balho, que dele será parte integrante e indissociável. O plano 
de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de 
valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao 
plano de trabalho original. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automa-
ticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimple mento de quaisquer de suas Cláusulas, es-
pecialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo 1º: A faculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 

e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;

Parágrafo 2°: Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração públi-
ca no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imedia-
ta instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração 
pública.

Parágrafo 3°: O presente TERMO DE FOMENTO poderá ser 
rescindido unilateralmente pelo MUNICÍPIO/Concedente na 
ocorrência de caso fortuito e/ou força maior que promova di-
minuição na arrecadação municipal, mediante comunicação à 
ENTIDADE/Tomadora com antecedência mínima de 60 (ses-
senta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
Parágrafo 2º: Prescreve em cinco anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.
Parágrafo 3º:  A prescrição será interrompida com a edição de 
ato administrativo voltado à apuração da infração.
Parágrafo 4º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de ser-
viços essenciais à população, por ato próprio e independen-
temente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da socie-
dade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação ou 
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da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descon-
tinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o 
que foi executado pela organização da sociedade civil até o 
momento em que a administração assumiu essas responsabi-
lidades.

III - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considera-
do na prestação de contas o que foi executado pela organiza-
ção da sociedade civil até o momento em que a administração 
assumiu essas responsabilidades. 

Parágrafo 5º: As situações previstas no caput devem ser comu-
nicadas pelo gestor ao administrador público.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vin-
culados à parceria:           
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
b)Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utilizado 
para custear material para oficinas.  Os equipamentos e mate-
riais permanentes adquiridos com recursos do termo de parce-
ria serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a promes-
sa de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 1o  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE/
Tomadora o pagamentos dos encargos trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 
instituição e ao adimplemento do termo de fomento, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do 
MUNICÍPIO/Concedente pelos respectivos pagamentos, qual-
quer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execu-
ção.
Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão apli-
cados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas con-
dições de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos.  
Parágrafo 3º : As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria, conforme artigo 48 da Lei 13.019, serão liberadas 
em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o sane-
amento das impropriedades:         
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade 
civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de cola-
boração ou de fomento; 
III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RE-

CURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento 
dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendi-
mentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Con-
tas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconi-
zado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda resti-
tuir ao MUNICÍPIO/concedente o valor transferido, atualizado 
monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos 
juros legais, na forma da legislação aplicável, nas seguintes 
hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no TERMO DE FOMENTO;
b) Não for executado o objeto do TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS BENS REMANESCEN-
TES 
Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recur-
sos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que 
a ele não se incorporam. 

Parágrafo 1º:  Os bens remanescentes serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese da extinção da parceria. 

Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recur-
sos transferidos poderão, a critério do administrador público, 
ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactua-
do, observado o disposto neste termo e na legislação vigente. 

Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula 
de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à 
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob 
pena de reversão em favor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EM CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizado a Lei 13.019/2014 
e o Decreto 5.863/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante 
da administração pública.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.



15 de setembro, Veiculação 15/09/2020 Ano XXVI - Nº 1927 Boletim Oficial do Município -  10

Guarapuava, 03 de Setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Presidente do Fundo Municipal da Assistência Social

Rosa Aparecida Ramos Daniel
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Anderson Kasnocha
Presidente da ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

 TERMO DE FOMENTO Nº 002/2020

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente/COMDICA, FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA - FIA MUNICIPAL e ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO AOS MENORES. 

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o n.° 
76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha n.° 
2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHO por meio do FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA 
E ADOLESCENCIA - FIA MUNICIPAL fundo público, inscrito 
no CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, com sede na Rua: 
Senador Pinheiro Machado, 1075, Alto da XV, Município de 
Guarapuava neste ato representado pelo presidente, Sr. ARI 
MARCOS BONA – CPF nº 651.625.799-04, o Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA, 
na condição de interveniente representado neste ato pelo pre-
sidente ORIDES NEGRELLO NETO e de outro lado ASSO-
CIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO AOS MENORES, inscrita 
no CNPJ nº 76.907.443/0001-22, neste ato representada por 
seu Presidente o Sr. ANDERSON KASNOCHA, inscrito no RG 
n° 8.258.354-8 e o CPF nº 030.830.109-90 de ora em diante 
denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/
Tomadora, respectivamente,  partes que resolvem celebrar 
o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS
O presente Termo de Fomento tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO/Concedente: Cofinanciar entidades e organi-
zações sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, 
desenvolvem atividades inerentes ao atendimento da criança 
e do adolescente, conforme proposta realizada no projeto e 
plano de aplicação. Devidamente inscritas no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- COMDICA. 
Executando o recurso nas despesas de custeio, consumo e de 
pessoal, de ações e no investimento em equipamentos.

Parágrafo 1º: O projeto tem por objeto o atendimento à criança 
e ao adolescente em situação de risco, providenciando acolhi-
mento em casa lar para 20 crianças ou adolescentes em em 
vulnerabilidade social, risco pessoal, vitimas de violências e 
outras violações de direitos. O projeto vai possibilitar a manu-

tenção do/a profissional de Serviço Social, assim assegurando 
a qualidade do serviço.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
OMUNICÍPIO/Concedente repassará a ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO AOS MENORES o valor de R$ 35.550,00 
(Trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais), valor anual 
– sendo liberado em parcelas conforme cronograma de desem-
bolso apresentado no Plano de Trabalho: 

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomado-
ra deverá: Apresentar Recibo de Pagamento mensal com as 
Certidões Negativas constantes no Art. 3º da IN 61/2011-TCE 
-PR e registrar todas as informações mensais necessárias no 
Sistema Integrado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
– SIT.

Parágrafo 2º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada no Banco do Bra-
sil - Conta nº 13525-9 Agência 2157-1, Guarapuava – Paraná, 
conta específica para este Termo de Fomento, os rendimentos 
de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, es-
tando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos.

Parágrafo 3º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.

Parágrafo 4º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas cor-
respondentes ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
30 de setembro de 2021, oficializado. Podendo ser aditado 
conforme preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com 
a solicitação da entidade, devidamente formalizada e justifica-
da, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 
trinta dias antes do termo inicialmente previsto e interesse da 
Administração.

Parágrafo único: A prorrogação de ofício da vigência do termo 
de fomento deve ser feita pela administração pública quando 
ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, 
limitada ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 33.50.43.99.99 - Demais Entida-
des do Terceiro Setor. É única e exclusivamente responsabili-
dade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento administrativo 
e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz res-
peito às despesas de custeio, de pessoal e de consumo. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda 
haverá uma prestação de contas final onde a organização da 
sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos 
recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do tér-
mino da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a 
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duração da parceria exceder um ano.  Esta prestação de conta 
é relativa à execução do termo de fomento dar-se-á mediante 
a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, além 
dos seguintes relatórios:
a)Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organiza-
ção da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados, a partir do cronograma acordado; 
b)Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado pelo seu 
representante legal e o contador responsável, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vincula-
ção com a execução do objeto; 
c)Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da Organização da Sociedade Civil; 
d)Extrato bancário da conta específica vinculada à execução 
da Parceria; 
e)Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver; 
f)Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 
vídeos ou outros suportes, quando couber; 
g)Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso; 
h)Lista de presença de treinados ou capacitados, quando for 
o caso.
Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado neste termo, 
com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas: 
a)Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento do 
objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano de 
trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
b)Análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferição 
da correlação entre as despesas apresentadas e a execução 
do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os débi-
tos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para a 
execução da parceria. 
Parágrafo 2º.  A administração pública deverá considerar ainda 
em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:     
c) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria
d) relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados al-
cançados durante a execução do termo de fomento.
 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.
Parágrafo 3o  No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4o  Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        

Parágrafo 5º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc). 

A ENTIDADE/Tomadora deverá disponibilizar para a execução 
do termo de parceria as instalações, condições materiais e ca-
pacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas e deverá prestar contas mensalmente 
ao MUNICÍPIO/concedente dos recursos recebidos, INCLUIN-
DO AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferên-
cias – SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução 
n° 028/2011 e nas Normativas 61/2011 e 68/2012do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da 
prestação de conta em cada bimestre.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.         
Parágrafo 1o   - Para a implementação do disposto no caput, 
a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos 
ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 2o - Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.
Parágrafo 3o - Para a implementação do disposto no parágrafo 
2o, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com ór-
gãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplica-
ção dos recursos.
Parágrafo 4º - A administração pública emitirá relatório técnico 
de monitoramento e avaliação de parceria celebrada median-
te termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá 
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apre-
sentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.         
Parágrafo 5o - O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter - 
descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
a) análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
b) valores efetivamente transferidos pela administração pública
c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento aná-
lise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno 
e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de 
suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias
Parágrafo 6º- No caso de parcerias financiadas com recursos 
de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão 
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas 
as exigências das leis das transferências voluntárias.  
Parágrafo 7º - Sem prejuízo da fiscalização pela administra-
ção pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em 
cada esfera de governo.         
Parágrafo 8º- As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.
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CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria no-
meada a Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG 
n° 1.829.714-0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar 
e avaliar a execução do Termo e do Plano de Trabalho, através 
de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução 
da aplicação dos recursos e também ficará responsável pela 
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos regis-
tros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de 
Transferência.
Parágrafo único: São obrigações do gestor (Conforme Artigo 
61 da Lei 13.019/14):
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
É a instancia administrativa responsável pelo acompanhamen-
to da execução da parceria celebrada, cujas atribuições serão 
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação 
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de 
objetos, custos e indicadores voltados à priorização do con-
trole de resultados sendo de sua competência a avaliação e 
a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e 
avaliação. Os membros nomeados desta comissão são: Sra. 
Andreia Turkot – RG: 61490817 – CPF: 881.746.979-34; Sra. 
.Karine Cavallin – RG: 87039323 – CPF: 029.188.149-11; 
Rosa Aparecida Ramos Daniel, RG n° 6.688.120-2 e CPF n° 
025.523.189-08; Sra. Jeane Ramos Silvério – RG: 46143116 
– CPF: 650.925.209-06; Sra. Jennifer Pereira Goes – RG: 
86853205 – CPF: 058.988.159-02.

CLÁUSULA NONA– DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO/concedente providenciará a publicação deste 
instrumento no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do 
Município. E somente produzirão efeitos jurídicos após a publi-
cação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade 
da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PLANO DE TRABALHO
Constará como anexo deste termo de fomento o plano de tra-
balho, que dele será parte integrante e indissociável. O plano 
de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de 
valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao 
plano de trabalho original. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automa-
ticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimple mento de quaisquer de suas Cláusulas, es-
pecialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo 1º: A faculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;

Parágrafo 2°: Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração públi-
ca no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imedia-
ta instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração 
pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
Parágrafo 2º: Prescreve em cinco anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.
Parágrafo 3º:  A prescrição será interrompida com a edição de 
ato administrativo voltado à apuração da infração.
Parágrafo 4º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de ser-
viços essenciais à população, por ato próprio e independen-
temente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da socie-
dade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens;

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação ou 
da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descon-
tinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o 
que foi executado pela organização da sociedade civil até o 
momento em que a administração assumiu essas responsabi-
lidades.
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III - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, 
de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considera-
do na prestação de contas o que foi executado pela organiza-
ção da sociedade civil até o momento em que a administração 
assumiu essas responsabilidades. 

Parágrafo 5º: As situações previstas no caput devem ser comu-
nicadas pelo gestor ao administrador público.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vin-
culados à parceria:           
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
b)Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utilizado 
para custear material para oficinas.  Os equipamentos e mate-
riais permanentes adquiridos com recursos do termo de parce-
ria serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a promes-
sa de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 1o  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE/
Tomadora o pagamentos dos encargos trabalhistas, previ-
denciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 
instituição e ao adimplemento do termo de fomento, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do 
MUNICÍPIO/Concedente pelos respectivos pagamentos, qual-
quer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execu-
ção.
Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão apli-
cados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas con-
dições de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos.  
Parágrafo 3º : As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria, conforme artigo 48 da Lei 13.019, serão liberadas 
em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o sane-
amento das impropriedades:         
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade 
civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de cola-
boração ou de fomento; 
III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RE-
CURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento 

dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendi-
mentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Con-
tas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconi-
zado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda resti-
tuir ao MUNICÍPIO/concedente o valor transferido, atualizado 
monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos 
juros legais, na forma da legislação aplicável, nas seguintes 
hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no TERMO DE FOMENTO;
b) Não for executado o objeto do TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS BENS REMANESCEN-
TES 
Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recur-
sos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que 
a ele não se incorporam. 

Parágrafo 1º:  Os bens remanescentes serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese da extinção da parceria. 

Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recursos 
transferidos poderão, a critério do administrador público, ser 
doados quando, após a consecução do objeto, não forem ne-
cessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, 
observado o disposto neste termo e na legislação vigente. 

Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula 
de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à 
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob 
pena de reversão em favor da Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EM CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizado a Lei 13.019/2014 
e o Decreto 5.863/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante 
da administração pública.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.

Guarapuava, 03 de setembro de 2020

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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Ari Marcos Bona
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adoles-

cência - Fia Municipal 

Orides Negrello Neto
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente/COMDICA

Anderson Kasnocha
Presidente da Associação Canaã de Proteção aos Menores

SURG
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/2020
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 29/2020
DATA: 23/09/2020                                
HORÁRIO: 13h30m
OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de manutenção de equipamentos 
com fornecimento de peças e óleos. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da SURG, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações 
da SURG, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon – CEP 
85.012-030, em Guarapuava, Estado do Paraná.
INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - e-mail: juridi-
co@surg.com.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações, 
em Licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 15 de setembro de 2020.
 HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Admi-

nistrativo da SURG.

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2020

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
AMPLA CONCORRÊNCIA
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2020
DATA: 24/09/2020                                
HORÁRIO: 13h30m
OBJETO: Registro de preços para realização de serviços de 
mão de obra especializada (soldas, tornearia, fresa e plaina) 
com fornecimento de materiais tais como oxigênio e eletrodo 
para manutenções diversas em caminhões, máquinas e veí-
culos.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da SURG, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Munici-

pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Sala de Licitações 
da SURG, na Rua Afonso Botelho, n. 63, Bairro Trianon – CEP 
85.012-030, em Guarapuava, Estado do Paraná.
INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - e-mail: juridi-
co@surg.com.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações, 
em Licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 15 de setembro de 2020. 
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Admi-

nistrativo da SURG.

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 064 de 15 de SETEMBRO DE 2020.

O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude 
e Infância, do município de Guarapuava, Estado do Paraná, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Comple-
mentar Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo de Sindicância, ins-
tituída pela Portaria nº 041/2020, publicada no Boletim Oficial 
do Município nº 1863 de 17 de junho de 2020, dilação de prazo 
por 30 (trinta) dias.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 15 de setembro de 
2020.

Guarapuava, 15 de setembro de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação Proteger
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



15 de setembro, Veiculação 15/09/2020 Ano XXVI - Nº 1927 Boletim Oficial do Município -  17



15 de setembro, Veiculação 15/09/2020 Ano XXVI - Nº 1927 Boletim Oficial do Município -  18



15 de setembro, Veiculação 15/09/2020 Ano XXVI - Nº 1927 Boletim Oficial do Município -  19



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  2015 de setembro, Veiculação 15/09/2020 Ano XXVI - Nº 1927 Boletim Oficial do Município -  20


