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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 10 a 16 de outubro de 2020
Veiculação: 19 de outubro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1949

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8224/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Isabelle Christine da 
Silva, nomeada pelo Decreto nº 7425/2019, no cargo de Aten-
dente ao Educando, matrícula nº 18635-0, lotada na Secretaria 
Municipal de Educação e Cultura, a partir de 02 de outubro de 
2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 02 de outubro de 2020.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8225/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a servidora Ana Ligia Sousa de Sena Perei-
ra, no cargo de Assessor A1, matrícula nº 17993-0, lotada na 
Secretaria Municipal de Turismo, a partir de 01 de outubro de 
2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de outubro de 2020.

Guarapuava, 07 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8236/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Gilson Martins, no cargo de Chefe, 
matrícula nº 17231-6, lotado na Secretaria Municipal de Trânsi-
to e Transportes, a partir de 08 de outubro de 2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 08 de outubro de 2020.

Guarapuava, 09 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8237/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar o servidor Juliano Rocha Chagas, no cargo de 
Assessor A2, matrícula nº 18318-0, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, a partir de 08 de outubro de 2020.

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

Guarapuava, 09 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8242/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art. 27, inciso IX, da Constituição do Estado do Paraná e a 
Lei Municipal nº 1980/2011, considerando o memorando nº 
6.030/2020 – Secretaria Municipal de Saúde,

Considerando a importância dos profissionais da área de saú-
de na linha de frente do combate à transmissão do Coronaví-
rus, decisivos nas medidas de contenção, preservação e no 
cuidado da saúde do paciente durante o tratamento;

Considerando que ainda há vacina e ou forma efetiva de erra-
dicação do vírus, 

Considerando o Decreto Estadual nº 4230/2020 que garante 
políticas sociais e econômicas que visam a redução de risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção, e recupera-
ção na forma do artigo 196 da Constituição Federal;

Considerando a Portaria MS/GM nº 188, de 03 de fevereiro 
de 2020, do Ministério da Saúde, que declara Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrên-
cia da Infecção Humana pelo novo Coronavírus;

Considerando os Decretos Municipais nº 7815, 7820, 7821 de 
2020 e outros de enfrentamento a COVID/2019;

Considerando a continuidade das ações de combate e enfren-
tamento ao Coronavírus, sendo imprescindível trabalho dos 
profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem 
e estando algumas Unidades Básicas de Saúde com servido-
res afastados devido pertencimento ao grupo de risco; necessi-
tando, dessa forma, da continuidade do referido Chamamento.
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Ressalta-se a necessidade desses profissionais prestarem 
serviços de forma presencial e diretamente aos pacientes, a 
fim de manter os baixos índices de contágio e a constante ava-
liação do cenário epidemiológico no município para segurança 
da população e proteção do Sistema Único de Saúde;

DECRETA

Art. 1º Comunicar os empregados regidos pelo regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho, abaixo relacionados, admitidos 
por prazo determinado por meio de Chamamento Público, para 
as funções de Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Médico 
Generalista de Pronto Atendimento – 20h e Médico Generalista 
de Pronto Atendimento – 40h, que por parte do empregador, 
nos termos das supracitadas leis, estão com seus contratos de 
trabalho prorrogados por mais 06 (seis) meses, contando-se a 
partir do dia 15 de novembro de 2020, exceto se manifestarem 
por escrito o seu não interesse pela prorrogação contratual:
I - Alessandra Cristina de P. Fari - Enfermeiro, lotada na Secre-
taria Municipal de Saúde;
II - Beatriz Ferreira dos Santos – Técnico de Enfermagem, lota-
da na Secretaria Municipal de Saúde;
III - Carmeline Bodziak do Nascimento – Técnico de Enferma-
gem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
IV - Dayane Paula Repukna – Enfermeiro, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde;
V - Duane Casagrande – Enfermeiro, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde;
VI - Elisangela de Toledo P. Ruaro – Enfermeiro, lotada na Se-
cretaria Municipal de Saúde;
VII - João Paulo Rodrigues Dourado - Médico Generalista de 
Pronto Atendimento – 40h, lotado na Secretaria Municipal de 
Saúde;
VIII - Karina Folchini Ribas – Médico Generalista de Pronto 
Atendimento – 20h, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
IX - Patrícia Souza Ritty – Médico Generalista de Pronto Aten-
dimento – 40h, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
X - Siltilene da Cruz Navarini – Enfermeiro, lotada na Secreta-
ria Municipal de Saúde;
XI - Thaise Lia da Rocha – Enfermeiro, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde;

Art. 2º Comunicar os empregados regidos pelo regime da Con-
solidação das Leis do Trabalho, abaixo relacionados, admitidos 
por prazo determinado por meio de Chamamento Público, para 
as funções de Técnico de Enfermagem e Médico Generalista 
de Pronto Atendimento – 20h, que por parte do empregador, 
nos termos das supracitadas leis, estão com seus contratos de 
trabalho prorrogados por mais 06 (seis) meses, contando-se a 
partir do dia 01 de dezembro de 2020, exceto se manifestarem 
por escrito o seu não interesse pela prorrogação contratual:
I - Adriana Gralak, Médico Generalista de Pronto Atendimento 
– 20h, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
II - Janaína Ribeiro Galan, Técnico de Enfermagem, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde;
III - Larissa Tavares, Técnico de Enfermagem, lotada na Secre-
taria Municipal de Saúde.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8244/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA
 
Art. 1º Nomear Jonathas Henrique Reinauer, inscrito no CPF/
MF nº 089.002.899-00, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor A2, junto ao Departamento de Contadoria Geral, na 
Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 15 de outubro de 
2020.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Guarapuava, 15 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8246/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Fica estabelecido o dia 28 de outubro de 2020, como 
ponto facultativo, com paralisação das atividades dos órgãos e 
entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta 
do Poder Executivo, sem prejuízo da prestação dos serviços 
considerados essenciais.
Art. 2º O estabelecido no artigo 1º deste Decreto não abran-
gerá os serviços essenciais da Secretaria Municipal de Saúde, 
da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, Fundação 
PROTEGER e demais serviços que por sua natureza, não ad-
mitem paralisação na Administração Pública Municipal.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 16 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 8247/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA

Art. 1º Fica prorrogado o prazo de validade do Processo Seleti-
vo para Contratação de Estagiários, regulamentado pelo Edital 
003/2019 de 08 de agosto de 2019, publicado no Boletim Ofi-
cial do Município de Guarapuava – Estado do Paraná nº 1654, 
veiculação em 08/08/2019, até 31/12/2020, para as áreas de: 
Técnico em Radiologia, Técnico em Segurança do Trabalho, 
Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Ci-
ências Econômicas, Engenharia de Produção, Engenharia Elé-
trica, Geografia e História, homologados em 30 de setembro 
de 2019.
 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 30 de setembro de 2020, revogando 
as disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 641/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o trânsito em julgado dos autos nº 0007801-
86.2019.8.16.0031 do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública 
de Guarapuava,
Considerando o §7º, do art. 12 da Lei Complementar Municipal 
nº 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora Tania 
Cristina Ferreira 
Fabris, inscrita no CPF/MF sob nº 564.833.769-87, ocupante 
do cargo de Secretária Escolar, matrícula nº 7813-1, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com pagamento 
retroativo a 01 de outubro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de outubro de 2020.

Guarapuava, 09 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 642/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E

Art. 1º Incluir a gratificação de ESF, para a servidora Simone 
Miranda Galicioli, matrícula nº 11309-3, a partir de 06/10/2020, 
conforme previsto nos artigos 103 e 104 da Lei Complementar 
nº 120/2020.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 06/10/2020, revogando as dis-
posições em contrário.

Guarapuava, 09 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 657/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei.

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados como Médi-
cos Peritos do Município de Guarapuava:
I – Phelipe Henrique Rigo – matrícula nº 187054;
II - Napoleao Claro de Oliveira Filho - matrícula nº 178020;
III - Anderson Vinicius Kugler Fadel - matrícula nº160822.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 16 de outubro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

A V I S O
TOMADA DE PREÇOS N.º 19/2020

O Município de Guarapuava, Estado do Paraná, através do 
Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autori-
zado, torna público que fará realizar a Licitação a seguir:
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N.º 19/2020.
PROCESSO N.º: 304/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO NA AV. XV DE NO-
VEMBRO POR MEIO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
Nº 0512.845-56 CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 
FÍSICO FINANCEIRO ANEXO. SECRETARIA DE OBRAS, 
VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
VALOR MAXÍMO: R$ 1.134.767,39 (um milhão cento e trinta 
e quatro mil setecentos e sessenta e sete reais e trinta e nove 
centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL
DATA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: 
Dia 05 de Novembro de 2020, até as 08h45min, no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR. 
DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO: Dia 05 de Novembro de 
2020, às 09h00min.
AQUISIÇÃO DO EDITAL E INFORMAÇÕES: O Edital e seus 
anexos poderão ser obtidos pelo site: <www.guarapuava.
pr.gov.br> no link ‘editais de licitações’.
Guarapuava, 16 de Outubro de 2020. 
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Formalização de Contratos

DIEGO VOLFF
Presidente da Comissão de Licitações

I AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO nº 301/2020
O Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 
Contratos, da Prefeitura Municipal de Guarapuava, no uso de 
atribuições que lhe são inerentes, COMUNICA: Fica PROR-
ROGADA A DATA DE ABERTURA do PREGÃO ELETRÔ-
NICOSRP N.º 119/2020,o qual tem por objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS, requisitada pelas Secretaria(s) Municipal(is) de 
Obras, Viação e Serviços Urbanos e de Assistência e Desen-
volvimento Social,para o dia 03/11/2020, às 09h00, em razão 
de ajuste na agenda dos pregoeiros.
Guarapuava, 15 de outubro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor do Departamento de Licitações e Formalização de 

Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 93/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
Processo n.º: 250/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 7062/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
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legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
e com base no Parecer Jurídico de nº 854/2020, HOMOLOGA 
o resultado do processo licitatório em epígrafe, conforme a se-
guir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
NASCIMENTO & GELINSKI 
LTDA.

04. R$ 1.277,90

DESERTO. 01 e 03. -
FRUSTRADO. 02. -

Guarapuava, 15 de outubro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 95/2020
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

Processo n.º: 255/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 7062/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
MARIA IDALIA COSTA COLET-
TO.

1. R$ 9.716,00

Guarapuava, 14 de outubro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 96/2020
Processo n.º: 258/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 7062/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
PORTO SEGURO COM-
PANHIA DE SEGUROS 
GERAIS

2. R$ 550,00

GENTE SEGURADORA 
SA

1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 e 9.

R$ 3.329,00

Guarapuava, 16 de outubro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 102/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
Processo n.º: 266/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 7062/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais 

legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
M.A. PENTEADO CONSTRU-
ÇÕES LTDA – ME.

2 e 3. R$ 220.000,00

PENTEADO PAVIMENTAÇÃO E 
TERRAPLANAGEM LTDA.

1 e 4. R$ 111.240,00

Guarapuava, 14 de outubro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 104/2020
Processo n.º: 275/2020
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 7062/2018, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
L.A FERREIRA SOUZA 
MAQUINAS.

01, 02 e 03. R$ 100.900,00

Guarapuava, 14 de outubro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 100/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 302/2020
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO - Contratação de empre-
sa especializada para instalação da planta para produção de 
cerveja para até 250 litros por meio do Art. 24, inciso I e II da 
lei 8.666/93.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º7062/2018, de 07 de dezembro 
de 2018, e com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município, de n.º 830/2020 e Autorização da 
Diretora de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para 
a Contratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
HEISIS EQUIPAMEN-
TOS INDUSTRIAIS 
LTDA – ME.

26.033.020/0001-
52

R$ 12.800,00

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 15 de outubro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 101/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 303/2020
OBJETO: Aquisição de 04 pneus para a SPIN PLACA AIN-6735 
pertencente ao Conselho Tutelar Polo I, através de dispensa de 
licitação.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições 
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que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º7062/2018, de 07 de dezembro 
de 2018, e com base no Artigo 24, inciso II da Lei Federal n.º 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município, de n.º 855/2020 e Autorização da 
Diretora de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para 
a Contratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
OAMIS PNEUS IMPOR-
TAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA - ME

20.707.920/0001-
51

R$ 1.480,00

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 15 de outubro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º 97/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE SERVIÇOS 
URBANOS DE GUARAPUAVA (SURG) PARA PAVIMENTA-
ÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTOVÃO POR MEIO DO CON-
TRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0512.845-56 CELEBRADO 
ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA.
SECRETÁRIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBA-
NOS. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 247/2020.
CONTRATADA: SURG CIA DE SERVIÇOS URBANOS DE 
GUARAPUAVA.
VALOR TOTAL: R$ 1.034.732,74 (um milhão, trinta e quatro mil 
setecentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 28/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 30/09/2020. – 
Abimael de Lima Valentim – Diretor de Licitações e Con-

tratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 95/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE RADIO PORTÁTIL HT DIGITAL 
PARA USO NO AEROPORTO MUNICIPAL .
Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inova-
ção.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 257/2020.
CONTRATADA: MARIA IDALIA COSTA COLETTO
VALOR TOTAL: R$ 9.716,00 (nove mil setecentos e dezesseis 
reais).
VIGÊNCIA: 31/12/2020.
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2020. – 
Abimael de Lima Valentim – Diretor de Licitações e Con-

tratos.

EXTRATO DE ATAS
PREGÃO ELETRÔNICO N° 102/2020.

OBJETO: Contratação de empresa para Locação de Máquinas 
para o Aeroporto de Guarapuava por meio do sistema de regis-
tro de preço.
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inova-
ção.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 182/2020.
CONTRATADA: M.A. PENTEADO CONTRUÇÕES LTDA – ME.
VALOR TOTAL: R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais).

ATA Nº: 183/2020.
CONTRATADA: PENTEADO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLA-
NAGEM LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 111.240,00 (Cento e onze mil e duzentos e 
quarenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2020 - 
Abimael de Lima Valentim – Diretor de Departamento de 

Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2020

CONTRATO 186/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA COLÔNIA VI-
TÓRIA E JORDÃOZINHO, CONTENDO OS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, SINALIZAÇÃO, PAISAGISMO 
E ACESSIBILIDADE POR MEIO DO CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO Nº 0512.845-56 CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA.
OBJETO: Fica acrescido aproximadamente o percentual de 
12,39% (doze vírgula trinta nove por cento) equivalente a R$ 
122.154,75 (cento e vinte e dois mil cento e cinquenta e quatro 
reais e setenta e cinco centavos), com fulcro no Art. 65, inciso 
I, alíneas “a” e “b” e § 1° da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 25/09/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Formalização de Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO 
TOMADA DE PREÇOS N° 08/2020
CONTRATO 186/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA COLÔNIA VI-
TÓRIA E JORDÃOZINHO, CONTENDO OS SERVIÇOS DE 
PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO, SINALIZAÇÃO, PAISAGISMO 
E ACESSIBILIDADE POR MEIO DO CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO Nº 0512.845-56 CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMEN-
TOS LTDA.
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato por 
mais 90 (noventa) dias de 20/12/2020 até a data de 20/03/2021. 
Fica prorrogado o prazo de execução do contrato por mais 90 
(noventa) dias de 26/09/2020 até a data de 25/12/2020, com 
fulcro no artigo 57, § 1º, inciso I e IV da Lei Federal n.° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Formalização de Contratos.

EXTRATO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº. 185/2017
 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 51/2017

OBJETO: Locação de imóvel localizado na Avenida Serafim Ri-
bas, 2882, para abrigar o almoxarifado da Secretaria Municipal 
de Assistência Social. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: CONDOMINIO EMPRESARIAL ZÍNGARO.  
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência de 31/08/2020 
a 31/12/2020. O valor contratual será reajustado com base no 
IGPM (julho/2020), em 9,27%, com fundamentação legal no ar-
tigo 62, § 3°, inciso I e art. 65, § 8° da Lei Federal n.° 8666/93 
e art. 51 da Lei n.° 8.245/91.
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DATA DA ASSINATURA: 27/08/2020,
Sr. ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
Processo n.º: 245/2020
HOMOLOGAÇÃO
A Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro da Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, através do Decreto 
n.º 6.767 de 27 de junho de 2018, com base na Lei 10.520/2002 
e demais legislações pertinentes, considerando a adjudicação 
do objeto, e com base no parecer jurídico nº 135/2020, HOMO-
LOGA o resultado do processo licitatório em epígrafe, confor-
me a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
ACL ASSISTÊNCIA E COMÉR-
CIO DE PRODUTOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA - EPP

01, 04 R$ 7.836,00

SUPRITECNICA EIRELI - ME 03 R$ 114,00
FRUSTRADOS 02, 05, 06

Guarapuava, 15 de outubro de 2020.
LARISSA MARIA BRZEZINSKI

Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
Secretaria Municipal de Saúde

Município de Guarapuava

EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE N.º 018/2020

OBJETO Contratação de empresa especializada em manuten-
ção preventiva e corretiva com reposição de peças em equi-
pamento CR REGIUS SIGMA A5EU – 52305 para a secretaria 
municipal de saúde.
CONTRATANTE: Município de Guarapuava.     
CONTRATO Nº: 248/2020.
CONTRATADA: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL 
INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - CNPJ/
MF sob o nº 71.256.283/0001-85
VALOR TOTAL: R$ 12.720,00 (oito doze mil e setecentos e 
vinte reais)
VIGÊNCIA: 12 meses.
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2020. – 
LARISSA MARIA BRZEZINSKI – Diretora de Departamento 

Administrativo e Financeiro.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. º 005/2019

OBJETO: Constitui objeto do presente Contrato a contratação 
de empresa para realizar reparos/manutenção em dependên-
cias de unidades de atendimento da Secretaria de Saúde (Ma-
nutenção de Elétrica Externa na UPA Batel Guarapuava) con-
forme planilhas anexas.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: EMPRESA CONSTRUTORA ZIMERMANN 
LTDA – EPP.
CONTRATO Nº 251/2020.  
VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: R$ 7.179,78 (sete mil e 
cento e setenta e nove reais e setenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: O prazo de execução dos serviços objeto deste 
Contrato será de 60 (sessenta) dias corridos, e o prazo de vi-

gência será de 120 (cento e vinte) dias corridos, ambos terão o 
início a partir da emissão da ordem de serviço.
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2020 –

 LARISSA MARIA BRZEZINSKI – Diretora Administrativa e 
Financeiro.

FUNDAÇÃO PROTEGER
PORTARIA Nº 070/2020.

A DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA FUNDA-
ÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂN-
CIA, do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar 
Municipal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Mu-
nicipais,

RESOLVE

Art.1º - Designar a servidora Daniele de Gões de Lima, matrí-
cula nº 1548-2, para responder como Coordenadora da Unida-
de de Acolhimento Rio de Janeiro, da Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância-Fundação Proteger, no perío-
do de 19 de outubro á 02 de novembro de 2020, em virtude das 
férias da coordenadora Sirlene de Fátima Kalizak, matrícula nº 
1427-3.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 16 de outubro de 2020.

JOSIANE RABELO
Diretora Administrativa e Financeira da Fundação PROTE-

GER

PORTARIA Nº 071 de 16 de OUTUBRO DE 2020.

O Diretora Administrativa Financeira da Fundação de Proteção 
Especial da Juventude e Infância, do município de Guarapu-
ava, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 120/2020 – Es-
tatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder à Comissão de Processo de Sindicância, ins-
tituída pela Portaria nº 041/2020, publicada no Boletim Oficial 
do Município nº 1863 de 17 de junho de 2020, dilação de prazo 
por 30 (trinta) dias.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a partir de 17 de outubro de 
2020.

Guarapuava,  16  de outubro de 2020.

Josiane Rabelo
Diretora Administrativa Financeira

 da Fundação Proteger
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SURG
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2020
SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu diretor administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 35/2020
DATA: 27/10/2020                                
HORÁRIO: 13h30m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de uniformes para 
os colaboradores da SURG. 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
SUPORTE LEGAL: Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da SURG, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007.
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: Devido ao Covid o 
certame acontecerá no salão de festa da SURG - com endere-
ço na Rua Perimentral Norte, s/n, morro alto, Guarapuava - Pr., 
próximo ao departamento de coleta de lixos da SURG.
INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 3630-0500 - e-mail: juridi-
co@surg.com.br.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações, 
em Licitações.
Para todas as referências de tempo será observado o horário 
de Brasília (DF). 
Guarapuava - PR, 19 de outubro de 2020. 
HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Admi-

nistrativo da SURG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 018/2020 - ESPORTE
               

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA TAEKWONDO - AS-
GAT.

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, nº 2777 - Centro, 
CEP 85.010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Srº CESAR AUGUSTO 
CAROLLO SILVESTRI FILHO, CPF nº 032.157.469-99 e, de 
outro lado, a ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA TAEKWONDO - 
ASGAT, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Av. 
Manoel Ribas S/N, em Guarapuava, CEP 85.015-970, Centro, 
inscrita no CNPJ sob nº 01.370.561/0001-45, neste ato repre-
sentada por seu presidente, senhor Carlos Alexandre Vaz de 
Oliveira, brasileiro, natural de Guarapuava, Estado do Paraná, 
Supervisor Operacional, portador da Cédula de Identidade Civil 
RG nº 12.535.965-5, expedida pelo Instituto de Identificação do 
Paraná, inscrita no CPF/MF sob nº 082.348.779-25, residente 
e domiciliado na cidade de Guarapuava-PR, de ora em diante 
denominados simplesmente MUNICÍPIO e ENTIDADE, res-
pectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TER-
MO DE FOMENTO mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo de Fomento tem por objetivo o apoio fi-
nanceiro por parte do Município a Organização da Socieda-
de Civil, sem fins lucrativos, abrangidos pela Lei 2270/2014 
de 06/05/2014 e pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 de 
11/08/2014, com a finalidade de fomentar o projeto TAEKWON-
DO PARA TODOS, oportunizando aos munícipes à prática do 
Taekwondo e formação de equipe que possa representar o mu-
nicípio em competições regionais, estaduais e internacionais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 15.000,00 
(Quinze mil reais), que deverá ser depositado e movimentado 
em conta específica. 

Parágrafo 1º: As parcelas dos recursos transferidos serão libe-
radas em estrita conformidade com o cronograma de desem-
bolso aprovado pelo Município. 

Parágrafo 2º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá 
apresentar Recibo de Pagamento, Certidões Negativas ou 
Positiva com efeito de Negativa, Federal, Estadual, Municipal, 
Trabalhista, CRF do FGTS e Certidão Liberatória do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR). 

Parágrafo 3º: A ENTIDADE deverá registrar mensalmente as 
informações necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná – SIT.

Parágrafo 4º: É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE o 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemento 
do termo de fomento, não se caracterizando responsabilidade 
solidária ou subsidiária da administração pública pelos respec-
tivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou 
restrição à sua execução. 

Parágrafo 5º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas cor-
respondentes ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.

Parágrafo 6º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despensas de cus-
teio, investimentos e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS
Parágrafo 1º: Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados à parceria:           
I.Remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
II.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 utiliza-
do para custear material para oficinas.  Os equipamentos e 
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
parceria serão inalienáveis e a entidade formaliza a promessa 
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de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de trans-
ferência deverão ser precedidas do regular processo licitatório, 
ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver desobrigada 
desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios 
aplicáveis à administração pública por meio da formalização 
de processos de compras que comprovem a observância dos 
princípios da moralidade, impessoalidade, da economicidade, 
da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 
da Resolução 28/2011.
I.Na análise da economicidade das aquisições realizadas refe-
rida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os preços 
válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, apre-
sentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos 
serviços ou produtos.
II.Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de in-
ternet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar im-
pressos e corresponderão a uma proposta válida para o item 
pesquisado.

Parágrafo 3º: A correta aplicação dos recursos na finalidade 
proposta pelo tomador se dará mediante a mensuração e com-
provação das metas previstas, documentando-se os serviços 
prestados e as atividades desenvolvidas.

Parágrafo 4º: A parcela remuneratória especificada na Cláusu-
la Segunda e eventuais recursos próprios e de contrapartida, 
deverão ser depositados e movimentados em Conta Corrente 
específica para este Termo de Fomento, aberta em instituição 
financeira oficial.

I.A conta bancaria informada pela ENTIDADE é: Banco do Bra-
sil, Conta Corrente 80.355-3, Agência 0299-2.
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser uti-
lizados para pagamento de despesas previstas no plano de 
aplicação.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer me-
diante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endos-
sável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra moda-
lidade que identifique a destinação dos recursos e, no caso de 
pagamento, o credor.

Parágrafo 5º: 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.
I. As receitas financeiras serão obrigatoriamente compu-
tadas a crédito do termo de transferência e aplicadas exclusi-
vamente no objeto de sua finalidade, mediante autorização da 
Concedente, devendo constar de demonstrativo específico que 
integrará as prestações de contas, estando sujeitos às mes-
mas condições de prestação de contas exigidas para os recur-
sos transferidos.
Parágrafo 6º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cro-
nograma 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 re-
cursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil 
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colabora-

ção 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 7º: A regularidade da execução do objeto, pelo toma-
dor, se dará mediante os seguintes documentos:
I.Processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços; 
II.Os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Reso-
lução nº 28/2011, em vias originais;
III.Informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV.Documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o atingimento das metas propostas;

Parágrafo 8º: Serão consideradas irregulares, sujeitas a glosa, 
as despesas realizadas que contenham:
I.Realização de despesas a título de taxa de administração, de 
gerência ou similar
II.Pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, 
de servidor ou empregado integrante de quadro de pessoal da 
administração pública, direta ou indireta, por quaisquer servi-
ços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica,  ressal-
vadas as hipóteses previstas em lei;
III.Pagamento de profissionais não vinculados à execução do 
objeto do termo de transferência;
IV.Aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabeleci-
da no termo, ainda que em caráter de emergência;
V.Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua 
vigência;
VI.Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VII.Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualiza-
ção monetária, decorrentes de culpa de agente do tomador dos 
recursos ou pelo descumprimento de determinações legais ou 
conveniais;
VIII.Realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, que esteja dire-
tamente vinculada com o objeto do termo de transferência e da 
qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer re-
ferências que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou de servidores públicos;
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:

I.Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos 
saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendimen-
tos 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;
II.Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

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

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

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

Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recur-
sos transferidos, a critério do administrador público, serão doa-
dos quando, após a consecução do objeto, 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 SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções So-
ciais, da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parágrafo 1º A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao 
MUNICÍPIO dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFOR-
MAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – SIT, de 
acordo com as exigências contidas na Resolução nº 028/2011 
e nas Normativas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná e fazendo o fechamento da prestação de con-
ta de cada bimestre, de acordo com as exigências contidas 
nas Resoluções Nº 028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 
61/2011 do TCE/PR e demais legislações da área. A prestação 
de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda haverá a 
prestação de contas final, relativa à execução do termo de fo-
mento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos 
no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
I.Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organiza-
ção da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados, a partir do cronograma acordado; 
II.Relatório de Execução Físico-Financeira, gerado na Plata-
forma SIT do TCE/PR, assinado pelo seu representante legal, 
com a descrição das despesas e receitas efetivamente realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto; 
III.Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da Organização da Sociedade Civil; 
IV.Extrato bancário da conta específica vinculada à execução 
da Parceria; 
V.Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver; 
VI.Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 
vídeos ou outros suportes, quando couber; 
VII.Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso, na Plataforma SIT do TCE/PR; 
VIII.Lista de presença de treinados ou capacitados, quando for 

o caso.
Parágrafo 2º: Independentemente da apresentação da presta-
ção de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante 
legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os docu-
mentos originais relacionados com o termo de transferência em 
local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os 
à disposição do Tribunal de Contas por um prazo de 10 (dez) 
anos, contados do encerramento do processo, nos termos do 
art. 398, do Regimento Interno. (art.29 da Resolução 28/2011 
do TCE/PR)

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.   
Parágrafo 1º: O Gestor/Fiscal da Parceria, nomeado neste ter-
mo, com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
Parágrafo 2°: São obrigações do gestor:
I.Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II.Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III.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; 
IV.Análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferi-
ção da correlação entre as despesas apresentadas e a exe-
cução do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e 
os débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos 
para a execução da parceria. 
V.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
VI.Emitir Termo de Fiscalização, com visitas in loco, realizadas 
durante a execução da parceria.
VII.No caso de prestação de contas final, o gestor/fiscal emiti-
rá parecer técnico conclusivo de avaliação do cumprimento do 
objeto.
Parágrafo 3º:  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 4º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc).   
Parágrafo 5º:  Para a implementação do disposto no caput, a 
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de ter-
ceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou 
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 6º:  Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.

CLÁUSULA NONA – GESTOR DA PARCERIA
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O MUNICÍPIO/Concedente terá como Gestor/Fiscal da parce-
ria nomeado ao Sr. Robson Prestes, CPF: 486.989.709-15 que 
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo e do Plano de 
Trabalho, através de visitas e emissão de relatórios que com-
provem a execução da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanha-
mento dos registros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema 
Integrado de Transferência.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de Dezembro de 2020, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.

Parágrafo 1º: Aditamentos a este Termo de Fomento somente 
serão realizados de acordo com solicitação da ENTIDADE e se 
houver o interesse do MUNICIPIO.

Parágrafo 2º: 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, limita-
da ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PLANO DE TRABA-
LHO
Constará como anexo deste termo de fomento o plano de tra-
balho, que dele será parte integrante e indissociável. Durante o 
período de vigência do termo de fomento, o plano de trabalho 
da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 
metas, sendo apresentado com antecedência de 30 dias para 
aprovação do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:

I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
II.A não execução do objeto pactuado.

Parágrafo 1º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo 2º: A faculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-

balho e com as normas da legislação específica, a administra-
ção poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I.Advertência; 

II.Suspensão temporária da participação em chamamento pú-
blico e impedimento de celebrar parceria ou contrato com ór-
gãos e entidades da esfera de governo da administração públi-
ca sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III.Declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II.
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EM CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizada a Lei Municipal 
2270/2014 de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 
de 11/08/2014, Resolução TCE/PR 28/2011, 46/2014, Instru-
ção Normativa TCE/ PR 61/2011.

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

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 05 Outubro de 2020.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI FILHO

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
FELIPE KURHAN

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA TAEKWONDO - ASGAT
CARLOS ALEXANDRE VAZ DE OLIVEIRA

Presidente
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