
28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1

BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 02 de outubro de 2020
Veiculação: 02 de outubro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1940

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETO Nº 8123/2020

DECRETOS

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

DECRETA

Art. 1º Delegar Poderes ao servidor JONILSON ANTONIO PIRES, matrícula 178349, para o fim especial de assinar solicitações 
de compras e/ou serviços, autorizar a abertura de processos licitatórios, assinar editais, erratas, comunicados, avisos de licita-
ções, realização de processos licitatórios, homologações e adjudicações, bem como dispensas e inexigibilidades de licitações, 
revogações e anulações, contratos, aditamentos e rescisões contratuais, julgar impugnações de editais e recursos administrati-
vos e demais atividades atinentes aos procedimentos, no período de 1º de outubro de 2020 a 10 de outubro de 2020, em razão 
das férias da servidora LARISSA MARIA BRZEZINSKI, matrícula 17.132-8, Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro 
da Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único. A delegação de poderes que trata o caput terá abrangência para os processos realizados no âmbito da Secre-
taria Municipal de Saúde. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais na data de 1º de outubro de 2020.

Guarapuava, 30 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8220/2020

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação administrativa 
e ou judicial, a área de terra abaixo discriminada e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - PR, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA

Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, as áreas de terra abaixo descritas, para fins de constituição 
de servidão amigável ou judicial, pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, bem como as benfeitorias 
que possam sobre elas existirem, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, “E” e “H” e 6º, do Decreto-Lei nº 3365 de 21 de junho 
de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 de 21 de maio de 1956.

1 - Área: 798,37 m² - Proprietária: Malucelli Tozetto Empreendimentos Imobiliários ou a quem de direito 
pertencer
Situação: No terreno foreiro, situado no lugar denominado “Alto do Cascavel”, Distrito Sede, Bairro Alto 
Cascavel, Município de Guarapuava, com a área total de 83.928,50m², conforme consta da Matrícula Nº 
1795, do Serviço de Registro de Imóveis do 2° Ofício, da Comarca de Guarapuava, uma área de 798,37 
m², destinada à faixa de servidão de acesso à estação elevatória de esgotos – EEE Patrícia, com a seguinte 
descrição: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem com 8,00m de largura destinada 
ao acesso a estação elevatória de esgoto, no vértice 0=PP de coordenadas N = 7.189.958,9945 m e E = 
448.005,9691 m; localizado na divisa de matrícula á 13,77m da margem do arroio da chácara, deste segue 
com azimute 167°10’15” e distância de 20,71m até o vértice P1 de coordenadas N = 7.189.938,8037 m 
e E = 448.010,5672 m; deste segue com azimute 203°08’05” e distância de 32,81m até o vértice P1 de 
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coordenadas N = 7.189.908,6315 m e E = 447.997,6761 m; deste segue com azimute 163°09’05” e distância 
de 46,28m até o vértice P3 de coordenadas N = 7.189.864,3400 m e E = 448.011,0895 m; ponto final da 
descrição, perfazendo uma extensão de 99,70m, a qual define o eixo de uma faixa de 8,00m de largura, 
com área de atingimento de 798,37m².  Todas as confrontações são com a matrícula 1.795 sob propriedade 
de Malucelli Tozetto Empreendimentos Imobiliários ou a quem de direito. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir da estação ativa da RBMC de 
Guarapuava Cód. 96049, de coordenadas N 7.192.442,097m e E 450.952,308m, e também da estação 
ativa da RBMC da UFPR de Curitiba de Cód. 93970 de coordenadas N 7.184.223,310 e E 677.878,515 e 
encontram-se representadas no sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51°WGr, tendo como 
datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes, distâncias, áreas e perímetro foram calculados no plano de 
projeção UTM.

2 - Área: 80,00 m² - Proprietário: Nordo José Stavinski, ou a quem de direito pertencer, parte do Lote 15, 
da Quadra 08, do Loteamento Vila Carli, objeto da Matrícula 845 – SRI do 1º Ofício, que na sua totalidade, 
possui 560,00 m².
Situação: No Lote 15, da Quadra 08, do Loteamento denominado “Vila Carli”, Município de Guarapuava, 
com a área total de 560,00m², objeto da Matrícula 845, SRI d 1° Ofício, uma área de 80,00m², destinada a 
faixa de servidão da rede coletora de esgoto sanitário, localizada na divisa com o Lote 16, com a seguinte 
descrição: Inicia-se a descrição pelo eixo da faixa de servidão de passagem no vértice A, de coordenadas 
N=7193411,025 e E=450780,240, localizado na divisa com o Lote 05 e segue com o azimute de 237°57’04” 
e distância de 40.00m, até encontrar o vértice B, de coordenadas N=7193389,799 e E=450746,335, 
localizado junto ao alinhamento predial da Rua Aymoré. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e 
distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM e definem o eixo de uma faixa 
de 2,00m de largura.

3 - Área: 432,21 m² - Proprietário: Daniel Valente Hyczy, ou a quem de direito pertencer, parte da Quadra 
46, do Loteamento Parque Industrial Alto Cascavel, objeto da Matrícula 14476 – SRI do 2º Ofício, que na 
sua totalidade, possui 9.770,00 m².
Situação: No terreno urbano constituído pela Quadra 46, do Loteamento denominado “Parque Industrial 
Alto Cascavel”, com a área total de 9.970,00m², objeto da Matrícula 14476, do SRI do 2° Ofício, uma 
área de 432,21m², destinada a faixa de servidão de passagem de interceptor de esgoto sanitário, com a 
seguinte descrição: Inicia-se a descrição do eixo da servidão de passagem no vértice E21, de coordenadas 
N=7.190.080,548 m e E=447.888,961 m, situado no limite com a propriedade do Município de Guarapuava, 
a aproximadamente 5,00 m do alinhamento predial da Rua Antonio Barauna; deste, segue adentrando o 
imóvel objeto da presente Matrícula, com o azimute de 254°02’59” e distância de 18,95 m, até encontrar 
o vértice PV22, de coordenadas N=7.190.075,342 m e E=447.870,745 m; deste, segue com o azimute de 
274°25’38” e distância de 42,12 m, até encontrar o vértice PV23, de coordenadas N=7.190.078,593 m e 
E=447.828,756 m; deste, segue com o azimute de 299°00’39” e distância de 26,18 m,  até encontrar o vértice 
PV24, de coordenadas N=7.190.091,288 m e E=447.805,863 m; deste, segue com o azimute de 309°38’53” 
e distância de 54,80 m, até o vértice PV25, de coordenadas  N=7.190.126,256 m e E=447.763,667 m; deste, 
segue com o azimute de 274°56’25” e distância de 2,02 m, até encontrar o vértice E22, de coordenadas 
N=7.190.126,430 m e E=447.761,652 m, situado no alinhamento predial da rua Marques de Herval, a 
aproximadamente 15,68 m da esquina formada com a Rua 4 de Julho. Este trecho perfaz uma extensão 
de 144,07 m e define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de 432,21 m². Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-
se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e 
perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 
 
4 - Área: 437,07m² - Proprietário: Renato Botelho Vasconcelos, ou a quem de direito pertencer, parte da 
Quadra 40, do Loteamento Parque Industrial Alto Cascavel, objeto da Matrícula 14471 – SRI do 2º Ofício, 
que na sua totalidade, possui 9.393,75 m².
Situação No terreno urbano constituído pela Quadra 40, do Loteamento denominado “Parque Industrial 
Alto Cascavel”, com a área total de 9.393,75m², objeto da Matrícula 14471, SRI do 2° Ofício, uma área 
de 437,07m², destinada a faixa de servidão de passagem de interceptor de esgoto sanitário, com a 
seguinte descrição: Inicia-se a descrição do eixo da servidão de passagem no vértice E23, de coordenadas 
N=7.190.128,079 m e E=447.742,580 m, localizado no alinhamento predial da Rua Marques de Herval 
e segue adentrando o imóvel da presente Matrícula, com o seguinte azimute de 274°56’25” e distância 
de 9,55 m, até encontrar o vértice PV26, de coordenadas N=7.190.128,901 m e E=447.733,068 m; 
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deste, segue com o azimute de 267°23’47” e distância de 55,98 m, até o vértice PV27, de coordenadas 
N=7.190.126,358 m e E=447.677,144 m; deste, segue com o seguinte azimute de 318°37’58” e distância 
de 80,16 m, até o vértice E24, de coordenadas N=7.190.186,515 m e E=447.624,170 m, localizado no 
alinhamento predial da rua Pedro Américo e a aproximadamente 17,30 m da margem esquerda do Arroio 
da Chácara. Este trecho perfaz uma extensão de 145,69 m e define o eixo de uma faixa de 3,00 m de 
largura, com uma área de 437,07 m². Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-
69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. 

5 - Área: 264,57m² - Proprietário: Município de Guarapuava, adquirido de Renato Botelho Vasconcelos, 
conforme Escritura Pública de Permuta, parte da Quadra 34, do Loteamento Parque Industrial Alto 
Cascavel, objeto da Matrícula 14468 – SRI do 2º Ofício, que na sua totalidade, possui 8.075,00 m².
Situação: No terreno urbano constituído pela Quadra 34, do Loteamento denominado “Parque Industrial 
Alto Cascavel”, com a área total de 8.075,00m², objeto da Matrícula  14468, SRI do 2° Ofício, uma área 
de 264,57m², destinada a faixa de servidão de passagem de interceptor de esgoto sanitário, com a 
seguinte descrição: Inicia-se a descrição do eixo da servidão de passagem no vértice E25, de coordenadas 
N=7.190.198,700 m e E=447.617,848 m, localizado no alinhamento predial da Rua Pedro Américo, a 18,06 
metros da margem esquerda do Arroio da Chácara e segue adentrando o imóvel objeto da presente 
Matrícula, com o seguinte azimute de 319°08’09” e distância de 81,45 m, até encontrar o vértice PV30, de 
coordenadas N=7.190.260,299 m e E=447.564,556 m; deste, segue com o seguinte azimute 321°21’49” 
e distância de 6,74 m, até encontrar o vértice E26, de coordenadas N=7.190.265,565 m e E=447.560,347 
m, situado no alinhamento predial da Rua Fernão Dias. Estes trechos perfaz uma extensão de 88,19 m 
e define o eixo de uma faixa de 3,00 m de largura, com uma área de 264,57m². Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e encontram-se representadas 
no Sistema UTM, tendo como datum o SAD-69. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram 
calculados no plano de projeção UTM. 

Art. 2º As áreas referidas no artigo anterior, destinam-se à constituição de servidão administrativa ou 
judicial de Rede Coletora de Esgoto no Município de Guarapuava, Estado do Paraná.

Art. 3º  Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR a promover todos os atos judiciais 
ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa nas áreas descritas no Art. 1º deste 
Decreto, na forma da legislação vigente.

Art. 4º Fica reconhecida a conveniência da constituição de servidão administrativa em favor da Companhia 
de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o direito atribuído à Empresa de 
praticar todos os atos de reconhecimento e medição da Faixa de Servidão da Rede Coletora de Esgotos.

Art. 5º Os proprietários das áreas atingidas pelo ônus das servidões administrativas limitarão o uso e gozo 
da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, consequentemente, da prática, dentro 
da referida área, de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer 
plantações de elevado porte, cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados.

Art. 6º A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando necessário, 
a urgência a que se refere o Art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações.

Art. 7º O ônus decorrente da constituição da servidão administrativa das áreas a que se refere o Art. 1º 
deste Decreto, ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná – SANEPAR.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando o Decreto nº 7278, de 03 de 
maio de 2019, e demais disposições em contrário.

Guarapuava, 02 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – CHAMAMENTO Nº 001.2020

FUNÇÃO: TECNICO DE ENFERMAGEM
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 014/2020 – CHAMAMENTO Nº 001.2020

Contratado Período de Contrato  Salário Inicial

SUELLEN REGINA DE PAULA VAZ 01/10/2020 a 30/04/2020 R$ 1.557,31
LILIA DAIANE MILLOS 01/10/2020 a 30/04/2020 R$ 1.557,31

DANIELA GREICE BARBOSA PINTO 01/10/2020 a 30/04/2020 R$ 1.557,31

DRH, 02/10/2020.

DRH – DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

O DRH do Município de Guarapuava, no uso de suas atribuições, torna público o nome dos Candidatos, que NÃO 
COMPARECERAM ou NÃO PREENCHERAM os requisitos exigidos para assumir suas funções, conforme abaixo:

Chamamento nº 001/2020

Edital nº: 014/2020

Função: TECNICO DE ENFERMAGEM
INSC. NOME CLAS.

171 ELUISANE TEREZINHA PORTELA 45º
178 LUCIANE RODRIGUES DOS SANTOS 47º

DRH, 02 de outubro de 2020.

FUNDAÇÃO PROTEGER

PORTARIA Nº0672020

O Presidente da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃOPROTEGER, no 
Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 82 da Lei 
Complementar nº 120/2020,

RESOLVE

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados:

NOME PERÍODO DE FÉRIAS
Ana Paula Pereira
Psicóloga – Matrícula: 14168 21 de outubro a 19 de novembro

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente – Matrícula 15733

2º Período: 09 de outubro a 21 de outubro de 2020.
2º Período: 22 de outubro a 13 de novembro de 2020.

Claudinei Gomes Dias
Atendente Social – Matrícula 13951 01 a 30 de outubro

Daianny Terezinha Zanata
Atendente Social – Matrícula:  14362 1º Período: 01 a 10 de outubro
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Fabiola Cury de Andrade Neitzke
Fisioterapeuta – Matrícula: 13846 1º Período: 05 a 16 de outubro

Irene Pires
Diretor Técnico – Matrícula:15814 2º Período: 19 de outubro a 05 de novembro

Josiane Aparecida Nibichiniak
Chefe de Div. De Transporte– Matrícula:15849 19 de outubro a 17 de novembro

Karin Cristini Nascimento Tomé
Contadora – Matrícula: 15580 1º Período: 13 a 23 de outubro

KaroliniTokarski
Coordenador  Dpto Especializado – Matrícula: 15296

2º Período: 05 a 16 de outubro
19 de outubro a 17 de novembro

Keiti Alice Ferreira
Atendente Social – Matrícula: 14575 01 a 30 de outubro.

Lucimari dos Santos
Assessor – Matrícula: 18902 19 de outubro a 17 de novembro.

Marcos LodovicoOlinquevez
Atendente Social – Matrícula: 14320 09 a 20 de outubro.

Marcos Vinicius Gavanski Silva
Oficial Administrativo – Matrícula: 15369 2º Período: 28 de setembro a 10 de outubro.

Nathaly da Silva Santana Pereira
Assistente Administratio – Matrícula:15873 1º Período: 27 de outubro a 13 de novembro.

Orides Negrello Neto
Coordenador Jurídico – Matrícula: 18880 01 a 30 de outubro

RosimeriGrochevicz
Atendente Social – Matrícula: 14222 1º Período: 02 a 16 de outubro.

Rozelmira de Fátima Rodrigues 
Ag. De Serviços Gerais – Matrícula: 14478 2º Período: 19 a 28 de outubro

Sirlene de Fátima Kalizak
Auxde Unid. de Acolhimento – Matrícula: 14273 1º Período: 19 de outubro a 02 de novembro.

TanyelleCavalin
Atendente Social – Matrícula: 14923 1º Período: 17 a 26 de outubro

VeroniceGonçalvez Ribeiro 
Chefe de Div. PatrimonioAlmox. - Matrícula: 15857 20 de outubro a 18 de novembro.

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

Guarapuava, 01 de outubro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente da Fundação Proteger

PORTARIA Nº 068/2020.

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 pelo Art 119, da Lei Complementar 
Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servidores: 

I. Alexandre Luis Strapasson, matrícula nº 1458-3, Atendente Social, lotado nas unidades de acolhimento da 
Fundação Proteger, compreendendo o período de 27/09/2020 a 02/10/2020.
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II. Danielle de Queiroz, matrícula nº1445-1, Atendente Social, lotado nas unidades de acolhimento da Fundação 
Proteger, compreendendo o período de 09/09/2020 a 14/09/2020.

III. Marlon Czyrik, matrícula nº 1455-9, Atendente Social, lotado nas unidades de acolhimento da Fundação Pro-
teger, compreendendo o período de 27/09/2020 a 02/10/2020.

IV. Sueli Aparecida de Camargo Zavadisk, matrícula 1527-2,  Agente de serviços gerais, lotada nas unidades de 
acolhimento da Fundação Proteger, compreendendo o período de 04/09/2020 a  15/09//2020.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 01 de outubro  
de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER

PORTARIA Nº 069/2020.

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 pelo Art139 da Lei Complementar 
Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamento de Saúde a servidora:

I. Esalde Laureano Fiker, matrícula nº 1484-2, Agente de Serviços Gerais, Lotada nas unidades de Acolhimento 
da Fundação Proteger, compreendendo o período de 31/08/2020 a 24/09/2020.

Gabinete da Presidência da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância, em 01 de outubro 
de 2020.

Antonio Carlos Martini Mino
Presidente da Fundação PROTEGER

EXTRATO DE ATA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 12/2020

OBJETO: Registro de preço para a eventual aquisição de material de higiene pelo período de 12 meses. Recursos Ordinários 
Livres. 
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fundação Proteger.
ATA N.º: 28/2020
CONTRATADA:  FELIPE PELOSI JUNIOR - MEI
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 3.246,75 (Três Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos).
ATA N.°: 29/2020
CONTRATADA: KELLY A. D. S. MINIOLI DE PRODUTOS – ME
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 6.991,90 (Seis Mil Novecentos e Noventa e Um Reais e Noventa Centavos).
ATA N.°: 30/2020
CONTRATADA: LOBO CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 12.003,40 (Doze Mil e Três Reais e Quarenta Centavos).
ATA N.°: 31/2020
CONTRATADA: NASCIMENTO & GELINSKI LTDA – ME
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 5.924,50 (Cinco Mil Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos).
ATA N.°: 32/2020
CONTRATADA: T.M. DE ARAÚJO – ME
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VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 109,00 (Cento e Nove Reais).
ATA N.°: 33/2020
CONTRATADA: TIAGO DANIEL VEDAN – ME
VALOR TOTAL REGISTRADO: R$ 10.991,00 (Dez Mil Novecentos e Noventa e Um Reais). 
VIGÊNCIA: 09/09/2021
GESTOR DA ATA: Lucimari dos Santos
FISCAL DA ATA: Cristiane Terezinha da Cruz
DATA ASSINATURA: 09/09/2020 – Antonio Carlos Martini Mino

Retificação

Da Homologação do Pregão Presencial SRP n° 12/2020 – Material de Higiene, publicado no Boletim Oficial do Município n° 1917 
de 31/08/2020, pág. 04.

Onde se lê:

(...) considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger n.º 048/2019 (...).

Leia – se:

(...) considerando o Parecer Jurídico emitido pela Procuradoria da Fundação Proteger n.º 061/2020 (...).

                                                        
Guarapuava, 01 de outubro de 2020.

ANTONIO CARLOS MARTINI MINO
Presidente da Fundação Proteger

CONSELHOS
EXTRATO - JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO –

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA, para entidades não governamentais inscritas no COMDICA.
Nº 005/2020

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS 
DE ENTRE RIOS

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31, da Lei n.º 13.019/2014.
 
ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS.
CNPJ: 81.644.320/0001-86
VALOR REPASSE: R$ 307.980,00 (Trezentos e sete mil, novecentos e oitenta reais)
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades do Terceiro Setor
PERÍODO: A partir da publicação do termo até Dezembro de 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 a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS é uma Organização da Sociedade Civil 
do Município de Guarapuava que atende o Serviço de Proteção Social Básica, conforme tipificação de serviços socioassistenciais. 
Atendendo crianças e adolescentes vulneráveis em um distrito do município de Guarapuava.

Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscrita nos conselhos municipais: Conselho Municipal de 
Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES.

O Plano de Ação tem como objetivo Contribuir para o preparo para o mundo do trabalho, o desenvolvimento integral e 
promover o protagonismo. Sendo as metas: 1 – Frequência mínima no projeto de 75% para cada um dos participantes; 2 – 20% 
dos participantes concluintes do Projeto consigam ingressar no Programa Jovem Aprendiz das empresas locais. 

E ainda considerando o contido no §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 do COMDICA, o qual inexige o chamamento 
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público.
A entidade possui capacidade técnica e operacional, além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local do 

território, diante do exposto as atividades em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar prejuízos 
irreparáveis 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 Adolescência – FIA MUNICIPAL

EXTRATO – JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO –
FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA, para entidades não governamentais inscritas no COMDICA.

Nº 003/2020

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A ENTIDADE CARITAS SOCIALIS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 da Lei n.º 13.019/2014.
 
ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CARITAS SOCIALIS
CNPJ: 77.905.784/0001-21
VALOR REPASSE: R$ 30.836,01 (Trinta mil, oitocentos trinta e seis reais e um centavo).
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades do Terceiro Setor
PERÍODO: A partir da assinatura do termo até abril de 2021.

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à 
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mesma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo artigo 
32 a este gestor. 

Considerando que CARITAS SOCIALIS é uma Organização da Sociedade Civil do Município de Guarapuava que atende o 
Serviço de Proteção Social Básica, 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 da Criança e do Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES.
O Plano de Ação tem como objetivo atendimento técnico e a realização de oficinas socioeducativas diversas em consonância 
aos interesses e sugestões do publico atendido, com desenvolvimento de temática diárias, linguagens da arte (música, teatro, 
desenho, dança) esporte, lazer, formas lúdicas de superação da defasagem e evasão escolar, complementando as ações de 
prevenção com a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Em tempo de pandemia Covid19 as atividades 
aqui previstas serão readequadas por meio remoto, atendendo as normas de prevenção e saúde.

E ainda considerando o contido no §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 do COMDICA, o qual inexige o chamamento 
público.

A organização da sociedade civil possui capacidade técnica e operacional, além de ter estabelecido vínculo com os 
usuários e a rede local do território, diante do exposto as atividades em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco 
de ocasionar prejuízos irreparáveis 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 Adolescência – FIA MUNICIPAL
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EXTRATO - JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO –
FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA, para entidades não governamentais inscritas no COMDICA.

Nº 006/2020

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A ENTIDADE INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 da Lei n.º 13.019/2014.
 
ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO.
CNPJ: 92.822.741/0003-38
VALOR REPASSE: R$ 63.036,00 (Sessenta  e três mil, trinta e seis reais).
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades do Terceiro Setor
PERÍODO: da publicação à Maio de 2021.

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à 
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mesma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo artigo 
32 a este gestor. 

Considerando que INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO é uma Organização da Sociedade Civil do Município de 
Guarapuava que atende o Serviço de Proteção Social Básica, conforme tipificação de serviços socioassistenciais. Atendendo 
crianças e adolescentes em vulnerabilidade e risco social.

Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscrita nos conselhos municipais: Conselho Municipal de 
Assistência Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES.

O projeto Educando as Novas Gerações,  prevê a realização do desenvolvimento do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos, intitulado: “Inovação Empreendedora” e “Programa Jovem Aprendiz”. O Programa Jovem Aprendiz atende em 
média 80 (oitenta) adolescentes e jovens, em 23 (vinte e três) meses. O projeto “Inovação Empreendedora”, foi baseado no 
serviço de Proteção Básica do  SUAS, acontecerá no período da tarde, 3 (três) vezes por semana, com turmas alternadas, de 
segunda a quinta, e com todas as turmas nas sextas, com previsão de atendimento total de 200 (duzentos) adolescentes e 
jovens, em 10 meses.

E ainda considerando o contido no §5º do artigo 3º da Resolução 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 
território, diante do exposto as atividades em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar prejuízos 
irreparáveis 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 Adolescência – FIA MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 003/2020 - FIA

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/
COMDICA, FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA 
- FIA MUNICIPAL e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE 
ENTRE RIOS. 

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, 
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Alto da XV, Município de Guarapuava neste ato representado pelo presidente, Sr. ARI MARCOS BONA – CPF nº 651.625.799-04, 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA, na condição de interveniente representado neste ato 
pelo presidente ORIDES NEGRELLO NETO e de outro lado ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS inscrita no 
CNPJ nº 81.644.320/0001-86, neste ato representada por sua Presidente a Sra. HILDEGARDT VICTORIA REINHOFER, inscrita no 
RG n° 1.831.119-4 e o CPF nº 391.036.509-44 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 organizações 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 Municipal 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 APRENDER E CONVIVER atenderá 330 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos em um período de 16 meses, 
buscando proporcionar um espaço de aprendizado e de confiança, fomentar a convivência e o fortalecimento de vínculos, bem 
como o protagonismo e o desenvolvimento integral. O projeto pretende atuar com foco na prevenção a situações de risco e 
violações de direitos presentes no contexto de vulnerabilidade social do referido público, como a prevenção ao trabalho infantil, 
à violência em todas as suas formas, à exploração sexual de crianças e adolescentes, prevenção à gravidez precoce e prevenção 
ao uso de drogas e envolvimento com atos infracionais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

O MUNICÍPIO/Concedente repassará a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS – ABSER o valor de R$ 
307.980,00 (Trezentos e sete mil, novecentos e oitenta reais) valor anual – sendo liberado em parcelas conforme cronograma de 
desembolso apresentado no Plano de Trabalho.

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomadora 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 cláusula deverá ser depositada e movimentada no Banco do Brasil - 
Conta nº2013-3, Agência 2157 Op. 1, Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo de Fomento, os rendimentos de 
ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 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 correspondentes ao processo nas dependências da mesma, bem como 
nos documentos e comprovantes financeiros desta.

Parágrafo 5º: É da ENTIDADE/Tomadora a responsabilidade exclusiva pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do presente termo, não se caracterizando 
responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNÍCIPIO/Concedente pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021, oficializado. Podendo ser aditado 
conforme preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com a solicitação da entidade, devidamente formalizada e justificada, 
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 



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1102 de outubro, Veiculação 02/10/2020 Ano XXVI - Nº 1940 Boletim Oficial do Município -  11

der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA QUARTA–DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº 33.50.43.99.99 - Demais Entidades do 
Terceiro Setor. É única e exclusivamente responsabilidade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento administrativo e financeiro 
dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 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 trinta dias a partir do término 
da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a 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 Organização 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 vinculação 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 técnico 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 débitos 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 internamente, 
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 alcançados 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 organização 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 comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a legislação 
fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc). 
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A ENTIDADE/Tomadora deverá disponibilizar para a execução do termo de parceria as instalações, condições materiais e 
capacidade 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, INCLUINDO AS 
INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – 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 FISCALIZAÇÃO

A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação 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 trabalho 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 órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.

Parágrafo 4º - A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante 
termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação 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 metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução 
do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

b) valores efetivamente transferidos pela administração pública

c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados 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 análise 
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 administração 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 também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA

O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria nomeada 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 registros 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 serão 
adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de monitoramento e 
avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final;
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V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

É a instancia administrativa responsável pelo acompanhamento 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 controle 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 Góes – 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 publicação 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 trabalho, 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 RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo 1º: A faculdade dos participes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções e 
delimitações claras de responsabilidades constantes neste TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedência para a 
publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (sessenta) 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 pública no prazo 
improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação 
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 pública 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 entidades 
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 penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 
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, facultada 
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.
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Parágrafo 4º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente 
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 sociedade 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 descontinuidade, 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 responsabilidades.

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 considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da 
sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

Parágrafo 5º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o 
respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento 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 colaboração 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. 

Parágrafo 6º: As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador público.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
  
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:         

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da 
sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 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 materiais 
permanentes adquiridos com recursos do termo de parceria serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a promessa 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 extinção da entidade.

Parágrafo 1o  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE/Tomadora o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
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, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução.

Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.  

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 saneamento 
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 colaboração 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 RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
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encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendimentos 
financeiros, devidamente atualizados monetariamente de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas, 
acrescidos de juros de mora calculados conforme preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções de valores não aplicados, bem como de rendimentos financeiros) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda restituir 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 REMANESCENTES 

Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos 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 necessários 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 – DO ADITAMENTO

Os termos de aditamento somente serão realizados de acordo com a solicitação da ENTIDADE/Tomadora e interesse do 
MUNICÍPIO/concedente

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - EM CASOS DE OMISSÃO

Nos casos de omissão, deverá ser utilizado a Lei 13.019/2014 e o Decreto 5.863/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. 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, 08 setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - Fia Municipal 

Orides Negrello Neto

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

Hildegardt Victoria Reinhofer
Presidente da Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios
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TERMO DE FOMENTO Nº004/2020 - FIA

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/
COMDICA, FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA 
- FIA MUNICIPAL E CARITAS SOCIALIS. 

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 Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente/COMDICA, na condição de interessado representado neste ato pelo presidente ORIDES 
NEGRELLO NETO e de outro lado CARITAS SOCIALIS, inscrita no CNPJ nº 77.905.784/0001-21, neste ato representada 
por sua Presidente a Sra. CLOTILDE RODRIGUES BONFIM, inscrito no RG n° 3.061.008-3 e o CPF nº 564.844.379-04 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 organizações 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 Municipal 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: atendimento técnico e a realização de oficinas socioeducativas diversas em consonância aos interesses e 
sugestões do publico atendido, com desenvolvimento de temática diária, linguagens da arte (música, teatro, desenho, 
dança) esporte, lazer, formas lúdicas de superação da defasagem e evasão escolar, complementando as ações de 
prevenção com a oferta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Em tempo de pandemia Covid19 as 
atividades aqui previstas serão readequadas por meio remoto, atendendo as normas de prevenção e saúde.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

OMUNICÍPIO/Concedente repassará a CARITAS SOCIALIS o valor de R$ 30.836,01 (Trinta mil, oitocentos trinta e seis 
reais e um centavo) valor anual – sendo liberado em parcelas conforme cronograma de desembolso apresentado no 
Plano de Trabalho: 

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomadora 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 cláusula deverá ser depositada e movimentada na Caixa 
Econômica Federal - Conta nº 6932-0 Agência0389 Op: 003, Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo 
de Fomento, os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 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/
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Concedente, do controle interno e do tribunal de contas correspondentes 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 31 de maio de 2021, oficializado. Podendo ser aditado 
conforme preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com a solicitação da entidade, devidamente formalizada 
e justificada, 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 ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº33.50.43.99.99 - Demais 
Entidades do Terceiro Setor. É única e exclusivamente responsabilidade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 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 término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a 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 Organização 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 vinculação 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 técnico 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 débitos efetuados na conta corrente 
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que recebeu recursos para a execução da parceria. 

Parágrafo 2º: A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados 
internamente, 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 alcançados 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 organização 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 comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação 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 capacidade 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, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – 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 FISCALIZAÇÃO

A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação 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 trabalho 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 órgãos ou entidades que se situem próximos ao 
local de aplicação dos recursos.

Parágrafo 4º - A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada 
mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação 
designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação 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 metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

b) valores efetivamente transferidos pela administração pública

c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na 
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prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo 
de fomento análise 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 administração 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 também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos 
na legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA

O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria nomeada 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 registros 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 serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de 
monitoramento 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 necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

É a instancia administrativa responsável pelo acompanhamento 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 controle 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 publicação 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 trabalho, 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 RENÚNCIA
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Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automaticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo 1º: A faculdade dos participes rescindirem o instrumento, a qualquer tempo, atendendo as condições, 
sanções e delimitações claras de responsabilidades constantes neste TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de 
antecedência para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (sessenta) 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 
pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e 
da legislação 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 pública 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 entidades 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 penalidade, que será concedida sempre que 
a organização da sociedade 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, 
facultada 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 Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora a administração 
pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e 
independentemente 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 sociedade 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 descontinuidade, 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 responsabilidades.

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 considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

Parágrafo 5º: As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao administrador público.
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
  
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:           

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização 
da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias 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 materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de parceria serão inalienáveis e a entidade 
deverá formalizar a promessa 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 extinção da entidade.

Parágrafo 1o  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE/Tomadora o pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, 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, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.  

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 saneamento 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 colaboração 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 RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na 
data de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente de conformidade com a Portaria nº 453/94 do 
Tribunal de Contas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de 
agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções de valores não aplicados, bem como de rendimentos 
financeiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda restituir 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 REMANESCENTES 

Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes equipamentos e materiais permanentes adquiridos com 
recursos 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 
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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 necessários 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 Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes. 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, 09 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - Fia Municipal 

Orides Negrello Neto

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

Clotilde Rodrigues Bonfim
Presidente do Caritas Socialis
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TERMO DE FOMENTO Nº 005/2020

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/
COMDICA, FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E DA ADOLESCENCIA 
(FIA) e INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO. 

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 DA ADOLESCENCIA (FIA) 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 Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente/
COMDICA, na condição de interveniente representado neste ato pelo presidente ORIDES NEGRELLO NETO e de outro 
lado INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO inscrito no CNPJ nº 92.822.741/0003-38, neste ato representada por 
seu Presidente o Sr. ARISTIDES GIRARDI, inscrito no RG n° 9038061876 SSP – RS e o CPF nº 283.444.300-97 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 organizações 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 Municipal 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 Educando as Novas Gerações, prevê a realização do desenvolvimento do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, intitulado: “Inovação Empreendedora” e “Programa Jovem Aprendiz”. O 
Programa Jovem Aprendiz atende em média 80 (oitenta) adolescentes e jovens, em 23 (vinte e três) meses. O projeto 
“Inovação Empreendedora”, foi baseado no serviço de Proteção Básica do SUAS, acontecerá no período da tarde, 3 
(três) vezes por semana, com turmas alternadas, de segunda a quinta, e com todas as turmas nas sextas, com previsão 
de atendimento total de 200 (duzentos) adolescentes e jovens, em 10 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS

O MUNICÍPIO/Concedente repassará ao INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO o valor de R$ 63.036,00 (Sessenta e três 
mil, trinta e seis reais)  valor anual – sendo liberado em parcelas conforme cronograma de desembolso apresentado 
no Plano de Trabalho. 

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomadora 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 cláusula deverá ser depositada e movimentada no Banco 
do Brasil - Conta nº89243-2 e Agência0299-2, Guarapuava– Paraná, conta específica para este Termo de Fomento, os 
rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando 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.
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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 correspondentes 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 até31 de Maio de 2020, oficializado. Podendo ser aditado 
conforme preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com a solicitação da entidade, devidamente formalizada e 
justificada, 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 ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da dotação Orçamentária nº 33.50.43.99.99 - Demais 
Entidades do Terceiro Setor. É única e exclusivamente responsabilidade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento 
administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito 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 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 Organização 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 vinculação 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 técnico 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 débitos efetuados na conta corrente que 
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recebeu recursos para a execução da parceria. 

Parágrafo 2º.  A administração pública deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados 
internamente, 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 alcançados 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 organização 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 comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação 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 capacidade 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, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – 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 FISCALIZAÇÃO

A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação 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 trabalho 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 órgãos ou entidades que se situem próximos ao 
local de aplicação dos recursos.

Parágrafo 4º - A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada 
mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação 
designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação 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 metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;

b) valores efetivamente transferidos pela administração pública

c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na 
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prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo 
de fomento análise 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 administração 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 também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos 
na legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA

O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria nomeada 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 registros 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 serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no relatório técnico de 
monitoramento 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 necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

É a instancia administrativa responsável pelo acompanhamento 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 controle 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 publicação 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 trabalho, 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. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automaticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e 
da legislação 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 pública 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 entidades 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 penalidade, que será concedida sempre que 
a organização da sociedade 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, 
facultada 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 Termo por parte da ENTIDADE/Tomadora a administração 
pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e 
independentemente 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 sociedade 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 descontinuidade, 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 responsabilidades.

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 considerado na prestação de contas o que foi executado pela 
organização da sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 

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

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS
  
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:           
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a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização 
da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários 
proporcionais, verbas rescisórias 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 materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de parceria serão inalienáveis e a entidade 
deverá formalizar a promessa 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 extinção da entidade.

Parágrafo 1o  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE/Tomadora o pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, 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, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.  

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 saneamento 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 colaboração 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 RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na 
data de encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome  MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e 
os rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente de conformidade com a Portaria nº 453/94 do 
Tribunal de Contas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de 
agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções de valores não aplicados, bem como de rendimentos 
financeiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda restituir 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 REMANESCENTES 

Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes equipamentos e materiais permanentes adquiridos com 
recursos 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 necessários para assegurar a continuidade do 
objeto pactuado, observado o disposto neste termo e na legislação vigente. 
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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 Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem 
com o que concordam expressamente as partes. 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, 08 de setembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Ari Marcos Bona
Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Orides Negrello Neto

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

Aristides Girardi
Presidente do Instituto Assistencial Dom Bosco
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EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇO

Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 34/2020        
Data de Inicio da Ata: 12/08/2020          Data de Expiração da Ata: 12/08/2021                                                      
Processo: 43/2020       Modalidade: 20 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 19.023.960/0001-03 - G. BATISTA CARROCERIAS E TERRAPLANAGENS                                                             
Descrição do Objeto: Registro de preços para contratação de empresa para prestação de serviços com caminhão basculante 
traçado com motorista e escavadeira hidráulica com operador.                                                    
Valor total da Ata: 794.400,00                                                                                                       
           
Unidade Gestora: SURG                                                                                                           
Numero da Ata: 35/2020                               
Data de Inicio da Ata: 25/08/2020          Data de Expiração da Ata: 25/08/2021                                                      
Processo: 46/2020       Modalidade: 22 - Pregão - Registro de Preco                                                                  
Fornecedor: 01.796.597/0001-95 - ZANCO & TEIXEIRA LTDA ME                                                                            
Descrição do Objeto: Registro  de  preços  para  contratação  de  serviços  de elétrica,  incluindo  o  fornecimento de pecas 
genuinas/originais e paralelas para a frota de veículos pesados.                                                                                       
Valor total da Ata:75.000,00                                                                                                            
           
Unidade Gestora: 0001 - SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 36/2020                          
Data de Inicio da Ata: 25/08/2020          Data de Expiração da Ata: 25/08/2021                                                      
Processo: 46/2020       Modalidade: 22 - Pregao - Registro de Preco                                                                  
Fornecedor: 09.436.050/0001-90 - Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EIRELI                                                             
Descrição do Objeto: Registro  de  preços  para  contratação  de  serviços  de mecânica,  incluindo  o  fornecimento de pecas 
genuinas/originais e paralelas para a frota de veículos pesados utilização pela SURG.                                                                                           
Valor total da Ata: 250.000,00                                                                                                           

Unidade Gestora: 0001 - SURG
Numero da Ata: 37/2020        
Data de Inicio da Ata: 25/08/2020          Data de Expiração da Ata: 25/08/2021
Processo: 46/2020       Modalidade: 22 - Pregão - Registro de Preco
Fornecedor: 07.086.032/0001-09 - A & L AUTO PECAS LTDA ME
Descrição do Objeto: Registro  de  preços  para  contratação  de  serviços  de  retifica de motores, incluindo  o  fornecimento de 
pecas genuinas/originais e paralelas para a frota de veiculos pesados utilização pela SURG.
Valor total da Ata: 75.000,00
        
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 38/2020                   
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          Data de Expiração da Ata: 01/09/2021                                                      
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 03.134.246/0001-44 - COMASBRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP                                                           
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção.                                                   
Valor total da Ata: 1.007.129,62                                                                                                                                                                                           
           
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 39/2020                                     
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          Data de Expiração da Ata: 01/09/2021                                                      
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 11.979.732/0001-91 - MORADA NOVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção.                                                   
Valor total da Ata: 481.492,05                                                                                                       
            
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 40/2020                                        
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          Data de Expiração da Ata: 01/09/2021                                                      
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 04.398.107/0001-90 - ROGENSKI COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP                                                            
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção.                                                   
Valor total da Ata: 106.428,00                                                                                                       
             
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         

SURG
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Numero da Ata: 41/2020                                        
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          Data de Expiração da Ata: 01/09/2021                                                      
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 77.603.892/0001-40 - LECOLECA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                               
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção.                                                   
Valor total da Ata: 66.752,50                                                                                                        
             
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 42/2020                                        
Data de Inicio da Ata: 01/09/2020          Data de Expiração da Ata: 01/09/2021                                                      
Processo: 47/2020       Modalidade: 23 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 07.418.211/0001-98 - FABIO CRESTANI - ME                                                                                 
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de construção.                                                   
Valor total da Ata: 22.353,90                                                                                                                                                                                                 
            
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 43/2020                                        
Data de Inicio da Ata: 25/09/2020          Data de Expiração da Ata: 25/09/2021                                                      
Processo: 49/2020       Modalidade: 24 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 01.796.597/0001-95 - ZANCO & TEIXEIRA LTDA ME                                                                            
Descrição do Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de mecânica e elétrica, com fornecimento de pecas 
genuínas/originais e paralelas para a frota de veículos leves, utilitários e caminhões de utilização da SURG.                                                                                             
Valor total da Ata: 0,00                                                                                                             
            
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 44/2020                                       
Data de Inicio da Ata: 25/09/2020          Data de Expiração da Ata: 25/09/2021                                                      
Processo: 49/2020       Modalidade: 24 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 07.086.032/0001-09 - A & L AUTO PECAS LTDA ME                                                                            
Descrição do Objeto: Registro de preços para contratação de serviços de mecânica e elétrica, com fornecimento de pecas 
genuínas/originais e paralelas para a frota de veículos leves, utilitários e caminhões de utilização da SURG.                                                                                             
Valor total da Ata: 0,00                                                                                                             
            
Unidade Gestora: SURG                                                                                                         
Numero da Ata: 45/2020                                       
Data de Inicio da Ata: 29/09/2020          Data de Expiração da Ata: 20/09/2021                                                      
Processo: 54/2020       Modalidade: 28 - Pregão - Registro de Preço                                                                  
Fornecedor: 00.284.707/0001-77 - BRASMACO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA                                                               
Descrição do Objeto: Registro de Preços para aquisição de Material Elétrico.                                                         
Valor total da Ata: 620.769,60                                                                                                       
             
EXTRATO DE CONTRATOS
Contratante: SURG 
Numero do Contrato: 61/2020 
Data de Inicio do Contrato: 03/09/2020 Data de Expiração do Contrato: 16/09/2020 
Processo: 35/2019 Modalidade: 21 - Pregão - Registro de Preço 
Fornecedor: 03.222.465/0001-85 - DALBA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA 
Descrição do Objeto: Aquisição de concreto usinado de cimento, tipos: FCK 18 MPA para construção de calcadas, construção 
de meio fio, construção de academias da terceira idade e manutenções, bem como a eventual aquisição de Pedra Brita no 1, 
Pedra 3/8 ao fund 

Valor total do Contrato: 9.300,00 

Contratante: SURG 
Numero do Contrato: 62/2020
Data de Inicio do Contrato: 03/09/2020 Data de Expiração do Contrato: 01/11/2020
Processo: 53/2020 Modalidade: 23 - Dispensa por Limite
Fornecedor: 24.765.205/0001-26 - GUILHERME CARVALHO COMERCIO ME
Descrição do Objeto: Aquisição e instalação de fechadura magnética eletrônica com controle de acesso em portão de entrada 
da SURG.
Valor total do Contrato: 1.550,00

Contratante: SURG 
Numero do Contrato: 63/2020
Data de Inicio do Contrato: 11/09/2020 Data de Expiração do Contrato: 11/09/2021
Processo: 56/2020 Modalidade: 24 - Dispensa por Limite
Fornecedor: 17.620.440/0001-44 - Ponto Gestor LTDA. ME
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Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestar serviço com caminhão toco, para transporte de pessoal, 
ferramentas e tubos para manutenção de galerias pluviais, pelo  período de 12 meses.  
Valor total do Contrato: 10.440,00
Valor total do Contrato mais Aditivos: 10.440,00

Contratante: SURG 
Numero do Contrato: 64/2020 
Data de Inicio do Contrato: 24/09/2020 Data de Expiração do Contrato: 24/09/2021 
Processo: 43/2020 Modalidade: 20 - Pregão - Registro de Preco 
Fornecedor: 19.023.960/0001-03 - G. BATISTA CARROCERIAS E TERRAPLANAGENS 
Descrição do Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços com caminhão basculante traçado com motorista. 
Valor total do Contrato: 210.600,00 

Contratante: SURG 
Numero do Contrato: 65/2020
Data de Inicio do Contrato: 24/09/2020 Data de Expiração do Contrato: 22/12/2020
Processo: 59/2020 Modalidade: 25 - Dispensa por Limite
Fornecedor: 03.911.180/0001-51 - ABS CABINES LTDA
Descrição do Objeto: Aquisição de cabine suplementar para caminhões de utilização da SURG, com capacidade para 04 
quatro) passageiros.
Valor total do Contrato: 25.000,00

PODER LEGISLATIVO DE GUARAPUAVA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO – Nº. 005/2020 

O Poder Legislativo do Município de Guarapuava – Estado do Paraná, por meio de seu Presidente torna 
público que fará realizar a Licitação abaixo:

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 005/2020 

Objeto: Aquisição de central telefônica para o Poder Legislativo de Guarapuava-PR, incluindo a mão de 
obra e materiais necessários para a instalação, bem como o treinamento de operadores, devendo conter a 
referida central as características conforme o edital de pregão eletrônico nº 05/2020 e seus anexos. 

Tipo: menor preço global       Preço Máximo Global: R$ 20.551,21

Plataforma Eletrônica para o Pregão:  site www.bll.org.br 

Suporte legal: Lei Federal n.º 10.520/02, os Decretos Federais 3.555/00, 10.024/19, a Lei Complementar 
123/06, as Leis Complementares Municipais 037/13 e 058/15, os Decretos Municipais 1168/06, 1447/07 e 
6320/17 e, subsidiariamente, a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Data de abertura e julgamento: 20/10/2020

Horário: 9h00min.

Local: Departamento de Compras e Licitações da Câmara Municipal de Guarapuava - Rua Pedro Alves nº. 
431 - Centro.

Pregoeiro: Marcelo Pereira Maciel

Informações: Departamento de Compras e Licitações – telefone: (42) 3630-3800 de segunda a sexta – feira.

Edital: O edital poderá ser adquirido no departamento de compras e licitações,  pelo e-mail: licitacao@
guarapuava.pr.leg.br ou no site www.bll.org.br.
Guarapuava, 29 de setembro de 2020.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava

mailto:licitacao@guarapuava.pr.leg.br
mailto:licitacao@guarapuava.pr.leg.br
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