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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 23 a 26 de novembro de 2020
Veiculação: 26 de novembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1975

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8290/2020
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 saúde na linha de frente do combate à transmissão do Coronavírus, 
decisivos nas medidas de contenção, preservação e no cuidado da saúde do paciente durante o tratamento; 

Considerando que ainda não há vacina e ou forma efetiva de erradicação 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 recuperação 
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 decorrência 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 enfrentamento ao Coronavírus, sendo imprescindível trabalho dos profis-
sionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem e estando algumas Unidades Básicas de Saúde com servidores afasta-
dos devido pertencimento ao grupo de risco; necessitando, dessa forma, da continuidade do referido Chamamento.

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 avaliação do cenário epidemiológico no município para segurança da popu-
lação e proteção do Sistema Único de Saúde;

DECRETA

Art. 1º Comunicar os empregados regidos pelo regime da Consolidação 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 16 de dezembro de 2020, exceto se manifestarem por escrito 
o seu não interesse pela prorrogação contratual:
I - Maria Aparecida Siqueira – Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
II - John Bruno dos Santos – Técnico de Enfermagem, lotado na Secretaria Municipal de Saúde;
III - Cristiane Ribeiro da Silva – Técnico de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
IV - Brunella B. Scherrer de Paula – Médico de Pronto Atendimento – 20h, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Guarapuava, 12 de novembro de 2020.
Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho

Prefeito Municipal



23 a 26 de novembro, Veiculação 26/11/2020 Ano XXVI - Nº 1975 Boletim Oficial do Município -  2

DECRETO Nº 8305/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
 
CONSIDERANDO:

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

As determinações do Decreto Municipal nº 7815/2020 e suas 
alterações;

O Decreto Legislativo nº 3 (06/04/2020) da Assembleia Legisla-
tiva do Paraná que reconheceu o estado de calamidade pública 
no Município de Guarapuava e o Decreto nº 7892/2020 que 
declara estado de Calamidade Pública no Município de Guara-
puava até o dia 31 de dezembro de 2020;

A Lei Complementar Municipal nº 123/2020;

A Saúde é um direito social (art. 6º da CRFB/1998), e direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 
da CRFB/1998); 

O Estatuto do Idoso (Lei n.º 10741/2003) estabelece que são 
idosos as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessen-
ta) anos, atribuindo ao Estado a obrigação de garantir-lhe a 
proteção à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em con-
dições de dignidade (art. 1º c/c art. 9º, da Lei n.º 10741/2003); 

Constitui direito básico do consumidor (inciso l, do art. 60 da 
Lei Federal nº 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor), 
a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos pro-
vocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços 
considerados perigosos ou nocivos, sujeitando o fornecedor de 
produtos ou serviços que violar a norma às penalidades previs-
tas na legislação consumerista;

Constitui crime, sancionado de acordo com o art. 329 do Có-
digo Penal, opor de ato legal, mediante violência ou ameaça 
contra funcionário competente para executar ou a quem lhe 
esteja prestando auxílio;

Constitui crime, apenado de acordo com o art. 330 do Código 
Penal, desobedecer à ordem legal de funcionário público; 

A Orientação nº 07/2020 – SCVSAT/DVVGS/05RS da 5ª Re-
gional de Saúde – Secretaria da Saúde do Paraná;

A reunião técnica realizada no dia 24 de novembro de 2020 
entre representantes do Poder Executivo e a 5ª Regional de 
Saúde;

DECRETA

Art. 1º Fica decretado o estado de emergência de saúde públi-
ca – estágio de alerta epidemiológico - no Município de Gua-
rapuava no período de 26 de novembro à 13 de dezembro de 
2020.
Art. 2º O descumprimento das medidas de enfretamento esta-

belecidas nos decretos municipais vigentes e neste resultarão 
aos infratores na aplicação das penalidades administrativas 
previstas na Lei Complementar Municipal nº 123/2020, que po-
derão ser aplicadas cumulativamente: 
I – multa pecuniária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
em razão da legislação sanitária infringida; 
II – interdição total do estabelecimento essencial e não essen-
cial; 
III – cassação do alvará de funcionamento, em caso de reinci-
dência do estabelecimento essencial e não essencial.

Art. 3º Durante o período de estado de emergência passam a 
vigorar as seguintes regras:
I – Ficam suspensos todos os eventos:
a) Comemorativos domiciliares, residenciais e/ou familiares, 
mesmo em salões de condomínios, associações, clubes, chá-
caras, como: reuniões, churrascos, confraternizações, amigo 
secreto, batizados, festas de aniversário, casamento, células 
religiosas (novenas de natal), que resultem em aglomeração 
de mais de um núcleo familiar ou grupo de amigos, a partir de 
26/11/2020;
b) Abertos e/ou fechados como: casamentos, festas de 15 anos, 
jantares, formaturas, eventos infantis, a partir de 26/11/2020;
1. os eventos agendados, programados e/ou previamente au-
torizados pelo Município de Guarapuava poderão ser mantidos 
desde que sejam coordenados por profissional habilitado pelo 
Núcleo de Eventos da Associação Comercial e Empresarial de 
Guarapuava, mediante formalização e protocolo de termo de 
responsabilidade para cumprimento das medidas de preven-
ção, conforme Anexo Único, além da apresentação da ficha 
de evento e plano de contingência prevista no §1º do art. 2º do 
Decreto nº 8275/2020.
c) Esportivos, a partir de 30/11/2020;
d) Apresentações artísticas em locais abertos e fechados.
1. em caso de apresentações artísticas já programadas deverá 
ser respeitado o distanciamento de 2m (dois metros), a lotação 
de 50% da capacidade máxima útil do local, bem como as de-
mais medidas de prevenção da Covid19.
II – mercados, supermercados, hipermercados, mercearias, 
bares, restaurantes, pizzarias, hamburguerias, sorveterias, ca-
sas de suco e açaí, galerias, praças de alimentação, shopping 
center, loterias, bancos, academias, farmácias, estabelecimen-
tos comerciais essenciais e não essenciais devem redobrar as 
medidas sanitárias vigentes junto aos clientes e funcionários:
a) organizar entrada única de acesso ao estabelecimento, pri-
mando pelo controle de fluxo;
b) vedar a entrada de mais de 1 (um) membro da família nos 
estabelecimentos como hipermercados, supermercados, mer-
cados, mercearias, farmácias, lotéricas, bancos e similares; 
c) autorizar entrada de pessoas que estejam utilizando másca-
ras e fiscalizar utilização durante a permanência no estabele-
cimento; 
d) manter a disponibilização de álcool em gel (70%), acompa-
nhar e fiscalizar a utilização na entrada;
e) manter demarcação de distanciamento mínimo de 2m (dois 
metros) em entradas de estabelecimento, guichês/caixas, me-
sas, cadeiras e bancos;
f) estabelecer fluxo de atendimento evitando a aglomeração no 
interior do estabelecimento.
III – fica obrigatório o uso de máscara em espaços abertos e 
fechados em ruas, praças, parques, bancos, estabelecimentos 
comerciais essenciais e não essenciais, nos ônibus, táxis, car-
ros de aplicativos e terminais rodoviários;
IV - Ficam suspensas todas as cirurgias eletivas em clinicas, 
consultórios e/ou hospitais.
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Art. 4º Todos os estabelecimentos/comércio de alimentos e be-
bidas como: bares, pubs,  restaurantes, lanchonetes, pizzarias, 
hamburguerias, cafés, açougues, lojas de conveniência, servi-
ços de food truck, praças de alimentação em galerias, shopping 
Center e os pesque-pague devem obrigatoriamente cumprir:
I - horário: das 6h (seis horas) às 00h (zero hora), permitindo 
a entrada no estabelecimento até às 23h (vinte e três horas), 
sendo vedada a comercialização de bebidas alcoólicas após as 
23h30m (vinte e três horas e trinta minutos);
II - lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) da capaci-
dade útil do local, de forma que o número de cadeiras seja 
condizente com o público, que deverão permanecer sentados, 
evitando aglomeração;
III – demais regras estabelecidas no art. 4º do Decreto nº 
8275/2020, que não conflitem com o estabelecido neste De-
creto.
Parágrafo único. Estabelecer agendamento para o público/
clientes, evitando filas de espera para atendimentos.

Art. 5º Centros de Estética, salões de beleza, baber shop, fo-
naudiológos, psicólogos, fisioterapeutas e centros de terapia, 
consultórios médicos e odontológicos, clínicas de saúde ou 
realização de exames, devem manter agendamento, evitando 
fluxo e aglomeração de pessoas em salas de espera ou recep-
ção. 

Art. 6º Fica proibido a abertura de espaços kids existentes em 
shopping, galerias, restaurantes, lanchonetes e/ou salões de 
eventos.

Art. 7º Permanece vedada a abertura de casas noturnas e de 
entretenimento, sob pena de aplicação das multas estabeleci-
das neste decreto.

Art. 8º As academias, estúdios de dança, ginástica, artes mar-
ciais, escolas de natação, quadras sintéticas, ginásios, devem:
I – adotar a restrição de público para 50% (cinquenta por cen-
to) da capacidade útil do local, assegurando o distanciamento 
mínimo de 2 (dois) metros entre cada aluno;
II - verificar a temperatura de todos no momento da chegada, 
não permitindo o acesso de pessoas com temperatura superior 
a 37°C;
III - exigir uso de máscara durante as atividades;
IV – realizar o agendamento do público, para evitar aglomera-
ção;
V - vedar a utilização por revezamento em aparelhos sem te-
rem sidos previamente higienizados;
VI - manter cadastro dos clientes com nome, CPF, telefone, re-
gistro do horário de entrada e saída, para eventual solicitação 
da Vigilância Epidemiológica e identificação de contactantes.

Art. 9º Recomenda-se o isolamento domiciliar de crianças até 
12 (doze) anos e idosos por pertencimento ao grupo de risco.

Art. 10. Recomenda-se a não realização de viagens a passeio/
turismo ou recreação para não propagar a circulação do vírus 
COVID-19.

Art. 11. Recomenda-se que as igrejas ou templos religiosos 
redobrem as medidas de prevenção, não permitam lotação 
superior a 75% da capacidade total, bem como proíbam qual-
quer espécie de contato físico (abraços e apertos de mãos), e 
compartilhamento de objetos entre as pessoas durante missas, 
cultos ou encontros.  

Art. 12. Os servidores públicos do município poderão ser con-

vocados para colaborar com a fiscalização das medidas de en-
frentamento à COVID19.
I - o servidor convocado receberá gratificação na proporção de 
20% (vinte por cento) sobre seu salário base, em razão do risco 
biológico e da exposição, de forma excepcional e temporária, 
desde que cumpram atividades pelo mínimo 6 (seis) dias da 
semana.

Art. 13. A população poderá esclarecer dúvidas, pedir orienta-
ções e/ou realizar denúncias via contato telefônico com a Ouvi-
doria Geral do Município, número 156 ou com a Polícia Militar, 
número 190.

Art. 14. Todas as dúvidas referente as normas contidas nos 
Decretos Municipais de enfretamento a COVID-19, serão res-
pondidas, exclusivamente, pelo e-mail duvidacovid@guarapu-
ava.pr.gov.br.
 
Art. 15. Este Decreto Entra em vigor às 18h (dezoito horas) do 
dia 26 de novembro de 2020, revogando as disposições em 
contrário. 
 
Guarapuava, 26 de novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, assumo a responsabilidade em cumprir 
as medidas de prevenção a proliferação da Covid19 duran-
te todo o evento previamente autorizado pelo Município de 
Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que estou ciente das 
aplicações das multas em caso de descumprimento das medi-
das estabelecidas nos Decretos de enfrentamento ou das re-
comendações repassadas pelo Departamento de Fiscalização 
e Vigilância Sanitária.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo eventual descumprimento das 
medidas que previamente me comprometi em cumprir.

Firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade para po-
der manter o evento durante o estado de emergência de saúde 
pública – estágio de alerta epidemiológico.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

_________________________________________________
RESPONSÁVEL PELO EVENTO 
CPF.:
_________________________________________________
RESPONSÁVEL PELO ESTABELECIMENTO 
 CPF.:
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 703/2020

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores:
I -Adeline Cristina Simalya Drewinski, matrícula nº 11.514/2, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 10/11/2020 a 13/11/2020.
II -Ana Paula de Oliveira, matrícula nº 18.910/3, Técnico em 
Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 16/11/2020 a 18/11/2020.
III -Carla Brustolin, matrícula nº 14.766/4, Professor (a), lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 18/11/2020 a 20/11/2020.
IV -Daiani Caetano Palinski, matrícula nº 18.268/0, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 16/11/2020 a 22/11/2020.
V -Debora Mendes Cardoso, matrícula nº 10.073/0, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 16/11/2020 a 20/11/2020.
VI -Denize Jacoski de Oliveira Kruger, matrícula nº 12.142/8 
– 12.547/4, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, compreendendo o período de 17/11/2020 
a 22/11/2020.
VII -Elena Ferreira Rodrigues, matrícula nº 15.860/7, Agente de 
Combate a Endemias, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 17/11/2020 a 22/11/2020.
VIII -Etienne Masson Moreira, matrícula nº 18.037/8, Técnico 
em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 17/11/2020 a 18/11/2020.
IX -Janaina Carla Pilatti, matrícula nº 11.620/3 – 13.431/7, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 18/11/2020 a 20/11/2020.
X -Joelma Leticia dos Santos Moura, matrícula nº 17.372/0, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 16/11/2020 a 
17/11/2020.
XI -Jonathan Antonio Ogiboski, matrícula nº 15.659/0, Agente 
Comunitário de Saúde, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 17/11/2020 a 22/11/2020.
XII -Lisiane Terezinha Fulquenim Gomes, matrícula nº 12.104/5, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 16/11/2020 a 18/11/2020.
XIII -Lucimeri Aparecida Pedroso Medeiros, matrícula nº 
15.900/0, Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde, compreendendo o período de 17/11/2020 a 
23/11/2020.
XIV -Luiz Francisco Regiani Costa, matrícula nº 6.337/1, Medi-
co, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o período de 17/11/2020 a 30/11/2020.
XV -Marcieli Pereira, matrícula nº 16.871/8, Servente de Limpe-
za, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o período de 17/11/2020 a 23/11/2020.
XVI -Otilia Elidia Greziuck Pinheiro, matrícula nº 13.076/1, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 15/11/2020 a 
19/11/2020.
XVII - Rafael Hneda Munhoz, matrícula nº 17.569/2, Agente 
de Combate a Endemias, lotado na Secretaria Municipal de 

Saúde, compreendendo o período de 11/11/2020 a 23/11/2020.
XVIII -Rozeli das Gracas Almeida dos Santos, matrícula nº 
15.010/0, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 13/11/2020 a 
13/12/2020.
XIX -Selma Oliveira da Silva, matrícula nº 12.168/1 – 14.415/0, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 11/11/2020 a 17/11/2020.
XX -Sharonn Martins Goncalves Hartmann, matrícula nº 
15.012/6 – 16.253/1, Professor (a), lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
17/11/2020 a 22/11/2020.
XXI -Sirlene Aparecida Holzer Goncalves, matrícula nº 18.479/9, 
Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 16/11/2020 a 17/11/2020.
XXII -Sonia Mara Egert, matrícula nº 12.217/3, Agente Comuni-
tário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o período de 18/11/2020 a 23/11/2020.
XXIII - Thalita Silva Oliveira, matrícula nº 16.262/0, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 18/11/2020 a 20/11/2020.
XXIV - Valeria Roberta Rosa Calixto, matrícula nº 15.253/6, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, compreendendo o período de 13/11/2020 a 
17/11/2020.

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

Guarapuava, 23 de novembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 704/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para Tratamento de 
Saúde aos servidores:
I -Adeline Cristina Simalya Drewiski, matrícula nº 11.514/2, Pro-
fessor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 14/11/2020 a 28/11/2020.
II -Aldaiza Aparecida Theodoro da Silva, matrícula nº 16.311/2, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 14/11/2020 a 28/11/2020.
III -Ana Claudia de Paula, matrícula nº 9.341/6, Cirurgião Den-
tista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 22/11/2020 a 26/11/2020.
IV -Dirce Terezinha de Freitas Pinto, matrícula nº 14.917/9, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, compreendendo o período de 15/11/2020 a 
04/12/2020.
V -Elaine Aparecida Teixeira, matrícula nº 14.902/0, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 17/11/2020 a 11/12/2020.
VI -Elisangela Ferreira De Borba, matrícula nº 11.910/5, Auxi-
liar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 20/11/2020 a 19/12/2020.
VII -Joblaiana Carraro, matrícula nº 14.417/7, Professor (a), lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 09/11/2020 a 08/12/2020.
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VIII -Josiane Druciak Maito, matrícula nº 16.861/0, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 12/11/2020 a 13/11/2020.
IX -Rosmari Prestes De Oliveira, matrícula nº 17.159/0, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 17/11/2020 a 
21/11/2020.
X -Sabrina Pimentel Bastos, matrícula nº 12.312/9, Enfermeiro 
(a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o período de 08/11/2020 a 15/11/2020.
XI -Vera Lucia Martins De Paula, matrícula nº 13.152/0, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 20/11/2020 a 
18/12/2020.

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

Guarapuava, 23 de novembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 705/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 139, da Lei Complementar Munici-
pal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Trata-
mento de Saúde aos servidores:
I -Adriana Chagas Moreira, matrícula nº 15.265/0, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 18/11/2020.
II -Amarilda da Aparecida Lara Prado Guimaraes, matrícula nº 
15.673/6, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 19/11/2020.
III -Alcimara Araujo Oliveira, matrícula nº 13.065/6, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 16/11/2020 a 11/12/2020.
IV -Alvaneides Piccolo Bernardine, matrícula nº 15.882/8, Téc-
nico (a) em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o dia 17/11/2020.
V -Clarice De Oliveira Zanella, matrícula nº 17.475/0, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 16/11/2020 a 18/11/2020.
VI -Cristiane Chagas Rocha, matrícula nº 14.940/3, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o dia 19/11/2020.
VII -Ediclea da Graca Cerbele Santos, matrícula nº 11.830/3, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 19/11/2020.
VIII -Eliana de Fatima Souza, matrícula nº 15.768/6, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 18/11/2020 a 20/11/2020.
IX -Elane Silva Amaral, matrícula nº 17.938/8, Educador (a) In-
fantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 16/11/2020.
X -Elizabete Rosoha, matrícula nº 9.606/7, Atendente Social, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 17/11/2020 a 24/11/2020.
XI -Elizete Domingues dos Santos Caldas, matrícula nº 
18.142/0, Técnico (a) em Enfermagem, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde, compreendendo o dia 18/11/2020.

XII -Evelize Donini Santos Machado, matrícula nº 16.129/2, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 07/11/2020.
XIII -Fernanda Hortencia Nieuwenhoff, matrícula nº 14.930/6, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, compreendendo o período de 19/11/2020 a 
28/11/2020.
XIV -Ione Aparecida de Lima, matrícula nº 11.286/0, Auxiliar de 
Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o dia 20/11/2020.
XV -Jaqueline Ferreira Zolinger Polak, matrícula nº 14.455/0, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o dia 17/11/2020.
XVI -Josette Lucia De Campos, matrícula nº 8.274/0, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compre-
endendo o período de 11/11/2020 a 16/11/2020.
XVII -Juliane Penteado Zanona dos Santos, matrícula nº 
8.231/7 – 12.334/0, Orientador (a) Educacional – Professor (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 17/11/2020 a 12/12/2020.
XVIII - Juliano Lieber Araujo, matrícula nº 17.208/1, Fiscal Tri-
butário, lotada na Secretaria Municipal de Finanças, compreen-
dendo o período de 18/11/2020 a 20/11/2020.
XIX -Leoni Teresinha Pereira Nascimento de Goes, matrícula 
nº 17.031/3, Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Munici-
pal de Educação e Cultura, compreendendo o dia 17/11/2020.
XX -Luciane Maria Menao Hlatki, matrícula nº 17.974/4, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 06/11/2020 a 
05/12/2020.
XXI -Mairon Kitcky, matrícula nº 18.718/6, Operador de Rolo 
Compactador, lotada na Secretaria Municipal de Obras Viação 
e Serviços Urbanos, compreendendo o período de 09/11/2020 
a 13/11/2020.
XXII - Marcia Muller Reis, matrícula nº 8.889/7, Fonoaudiólo-
go, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo 
o dia 19/11/2020.
XXIII - Mariangela Araujo De Almeida, matrícula nº 16.760/6, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 17/11/2020 a 
26/11/2020.
XXIV - Marines de Fatima Lauriano Castelini, matrícula nº 
8.061/6, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 17/11/2020 a 
23/11/2020.
XXV -Mary Helen Aparecida dos Santos, matrícula nº 16.509/3, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 19/11/2020.
XXVI - Nerli Aparecida de Cristo, matrícula nº 9.769/1, Aten-
dente Social, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, compreendendo o dia 19/11/2020.
XXVII - Neuzi de Fatima da Silva, matrícula nº 17.290/1, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, compreendendo o dia 13/11/2020.
XXVIII - Osmar Selhorst, matrícula nº 17.829/2, Técnico (a) em 
Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com-
preendendo o dia 16/11/2020.
XXIX - Patricia Marcondes Rogato da Silveira, matrícula nº 
18.180/3, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, compreendendo o dia 18/11/2020.
XXX - Raquel Alves de Deus, matrícula nº 14.876/8, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o dia 19/11/2020.
XXXI - Sabrina Pimentel Bastos, matrícula nº 12.312/9, Enfer-
meiro (a), lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 17/11/2020 a 18/11/2020.



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  623 a 26 de novembro, Veiculação 26/11/2020 Ano XXVI - Nº 1975 Boletim Oficial do Município -  6

XXXII - Samira Juliana Machado, matrícula nº 17.407/6, Auxi-
liar de Saúde Bucal, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 17/11/2020 a 23/11/2020.
XXXIII - Sara Regina dos Santos, matrícula nº 18.647/3, Aten-
dente ao Educado, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 19/11/2020.
XXXIV - Sueli Zampiere, matrícula nº 17.210/3, Assistente Ad-
ministrativo II, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 
compreendendo o dia 19/11/2020.
XXXV - Terezinha de Jesus da Silva, matrícula nº 10.587/2, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o dia 20/11/2020.
XXXVI - Thais Makux de Paula Delli Colli, matrícula nº 17.540/4, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o dia 16/11/2020.
XXXVII -Wanderlea Rodrigues Mamcasz, matrícula nº 10.221/0, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo os dias 09/11/2020 e 17/11/2020.

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

Guarapuava, 23 de novembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 731/2020
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 para atuarem como ges-
tor e fiscal de contrato, nos termos do parágrafo terceiro do art. 
4º c/c o art. 9º do Decreto nº 7545/2019, referente a Requisição 
Preliminar nº 429/2020, que tem como objeto a contratação de 
serviços de telefonia fixa e móvel para manutenção das ativi-
dades da administra.
I - Gestor do Contrato: Luiz Augusto de Abreu – matricula: 
8530-8;
II - Fiscal técnico e fiscal administrativo do Contrato: Richard 
Felipe Karam dos Santos – matrícula: 13484-8.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos durante a contratação a ser formalizada, a 
partir da Requisição Preliminar nº 429/2020.

Guarapuava, 26 de novembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2020

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 346/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA 

FIXA E MÓVEL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.105.625,36 (um milhão cento e cinco 
mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e seis centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR LOTE.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) < 
https://bllcompras.com/ >.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 10/12/2020 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRO: MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
– Pelo site: < http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/ >;
– Pelo Portal da Transparência: < http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 >; ou
– No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 25 de novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2020

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 347/2020.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES DE ÁGUA.
VALOR MÁXIMO: R$ 75.370,68 (setenta e cinco mil trezentos 
e setenta reais e sessenta e oito centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) < 
https://bllcompras.com/ >.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 11/12/2020 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRO: MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
– Pelo site: < http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/ >;
– Pelo Portal da Transparência: < http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 >; ou
– No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
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Guarapuava, 25 de novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

CONCORRÊNCIA N.º 4/2020
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A 
EXECUÇÃO, CONFORME DEMANDA, TÃO SOMENTE DE 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO OU PEQUENOS REPAROS, 
EM GALERIAS, BOCAS DE LOBO, SISTEMAS DE DRENA-
GEM, COM FORNECIMENTO INTEGRAL DOS MATERIAIS E 
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, POR MEIO DE MAIOR DES-
CONTO LINEAR SOBRE A "TABELA DE SERVIÇOS DE EDI-
FICAÇÕES COM DESONERAÇÃO", REFERÊNCIA SINAPI 
DEZEMBRO DE 2019. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 313/2020. 
CONTRATADA: DFG CONSTRUTORA EIRELI.
VALOR TOTAL: R$ 335.434,88 (trezentos e trinta e cinco mil 
quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 21/06/2021.
DATA DA ASSINATURA: 24/11/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 100/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE HOSPEDAGENS DENTRO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE COMBATE À 
COVID-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 222/2020.
CONTRATADA: PALACETUR EVENTOS COMERCIO E SER-
VIÇOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$704.427,84 (Setecentos e quatro mil quatro-
centos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/11/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Departamento 

de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 113/2020 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ELETROELETRÔNICOS - SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 288/2020.
CONTRATADA: NASCIMENTO & GELINSKI LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 3.374,80 (três mil trezentos e setenta e 
quatro reais e oitenta centavos).
VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Departamento 

de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DE ATA
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE JOGOS PEDAGÓGICOS. SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 276/2020.

CONTRATADA: GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP.
VALOR TOTAL: R$ 7.253,84 (sete mil duzentos e cinquenta e 
três reais e oitenta e quatro centavos).
VIGÊNCIA: Até o dia 31 de dezembro de 2020.
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Departamento 

de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 181/2019

CONTRATO 281/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS SEGURO DE VEÍCULOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGU-
ROS GERAIS.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência 
da data de 24/10/2020 a 24/10/2021, com fulcro no artigo 57, 
inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 24/10/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e For-

malização de Contratos

EXTRATO 4° TERMO ADITIVO CONTRATO 252/2017
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 198/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENSINO DE ESPOR-
TES. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. 
CONTRATADA: B.H.R. TEIXEIRA BERBET ME.
OBJETO DO ADITIVO: Prorroga-se o prazo da data de 
01/11/2020 a 31/12/2020. O presente termo aditivo tem funda-
mentação legal no Art. 57, inciso II da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/10/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos. 
 
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 434/2016
PREGÃO PRESENCIAL 227/2016 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GE-
RAIS. 
OBJETO ADITIVO – Fica prorrogado o prazo de vigência e 
execução constante na Cláusula Sexta do Contrato em epigra-
fe, por mais 12 (doze) meses da data de 27/10/2020 até a data 
de 27/10/2021, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal    
n.° 8666/93. Fica nomeada como gestora do contrato a Sra. 
LUCIANE STORA, a quem caberá à fiscalização do fiel cumpri-
mento dos termos acordados, conforme dispõe o artigo 67 da 
Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 21/10/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 435/2016
PREGÃO PRESENCIAL 227/2016 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A. 
OBJETO ADITIVO – Fica prorrogado o prazo de vigência e 
execução por mais 12 (doze) meses da data de 27/10/2020 até 
a data de 27/10/2021, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei 
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Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2020

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO Nº: 345/2020. 
OBJETO: POR REGISTRO DE PREÇO, A POSSÍVEL AQUISI-
ÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA 
O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS.
VALOR MÁXIMO: R$ 100.200,00 (cem mil e duzentos reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017,8089/2020 e Lei Federal 13.979/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00 do dia 08/12/2020 (horário de Bra-
sília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRA: NILSEIA DE LARA FIKER.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
–Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>;
–Pelo Portal da Transparência:<http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou
–No Departamento Administrativo e Financeiro, localizado no 
1º andar do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, à Aveni-
da das Dálias, nº 200, bairro Trianon, em Guarapuava, Estado 
do Paraná. Telefone (42)3621-3713, de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 17h00m.
Guarapuava, 25 de Novembro de 2020.
PUBLIQUE-SE.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.301/2020

PORTARIA Nº 038/2020
PREGÃO ELETRÔNICO: 142/2020

PROCESSO: 345/2020
REQUISIÇÃO PRELIMINAR: 454/2020
DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapua-
va, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto nº 8301/2020, de 19 de Novembro de 2020, e com ful-
cro no Decreto Municipal 7545/19, especificamente no Art. 9º, 
estabelece os servidores abaixo citados como Gestor e Fiscal 
das Atas ou Contratos providos do PREGÃO Nº 142/2020, os 
quais têm a competência para a gestão e fiscalização de con-
tratos no âmbito da Administração Municipal:
Fica(m) nomeado(s) como Gestor(es) ÉRICA MAYIUMI YAS-
SUE portador(a) do RG Nº 8.545.511-7 e inscrito(a) no CPF/MF 
SOB O Nº 065.199.989-82, a quem caberá a fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da 
Lei Federal n.º 8.666/93;
Fica(m) nomeado(s) como Fiscal(is)) SANDRA MARIA COR-

REIA portador(a) do RG Nº 4.061.673-0 e inscrito(a) no CPF/
MF SOB O Nº 596.207.229-49, a quem caberá a fiscalização 
do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 
67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Guarapuava, 25 de Novembro de 2020.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.301/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO Nº017/2020 - FMAS

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fundo 
Municipalda Assistência SocialeAAPE – ASSOCIAÇÃO DE 
AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscritono CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o n.° 
76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha n.° 
2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHOpor meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIALCNPJ: 14.425.321/0001-42 neste ato representado pela 
presidente, Sra. Elenita Luiza Lodi– CPFnº 071.310.099-03, o 
Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, na condição 
de interveniente representado neste ato pela presidente ROSA 
APARECIDA RAMOS DANIELe de outro ladoAAPE – ASSO-
CIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS, inscrita no 
CNPJ nº12.192.677/0001-58, neste ato representada por seu 
Presidente oSr. DIEGO RIGONI, inscrito no RG n° 7.369.639-
9e o CPF nº058.379.659-12de ora em diante denominados 
somente MUNICÍPIO/Concedente eENTIDADE/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:Cofinanciarentidades e organiza-
ções de assistência social - aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, desenvolvem atividades epresta-
macompanhamento aos beneficiários abrangidos pela Lei nº 
8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social, com suas alte-
rações posteriores), bem como, as que atuam na defesa e ga-
rantia de direitos, devidamente inscritas no Conselho Municipal 
de Assistência Social.Executando o recurso nas despesas de 
custeio, consumo e de pessoal,de ações e no investimento em 
equipamentos da rede socioassistencial.
b) ENTIDADE/Tomadora: Realizar atividades de atendimento 
através de serviços, programas e projetos de assistência social 
de caráter continuado nos níveis de proteção social básica e 
proteção especial média e alta complexidade, seguindo o que 
prevê a Tipificação dos Serviços Sócioassistenciais/Resolução 
109 de novembro de 2009/CNAS e atividades de entidades de 
assistência social que prestam assessoramento – conforme 
Resolução 27/2011/CNAS;

Parágrafo 1º:Oferecer serviço de Acolhimento em repúblicas 
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para adultos em processo de saída das ruas, objetivando res-
gatar a dignidade e a identidade da pessoa que se encontra em 
situação de rua, através de atendimentos técnicos, oferta de 
encaminhamentos para tratamento por uso de álcool ou outras 
drogas e a reinserção social. Devendo atender os encaminha-
mentos realizados pelo Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social – CREAS para acolhimento na república e 
realizar os atendimentos de forma conjunta e organizada, opor-
tunizando assim melhores condições de atendimento ao indiví-
duo em situação de rua em processo de saída das ruas.

Parágrafo 2º: As metas do presente termo seguem o previsto 
em Plano de Trabalho parte integrante deste.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

OMUNICÍPIO/Concedente repassará aAAPE – ASSOCIA-
ÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS o valor de 
R$48.222,62 (Quarenta e oito mil, duzentos vinte e dois reais 
e sessenta dois centavos)valor anual – sendo liberado em par-
celas conforme cronograma de desembolso apresentado no 
Plano de Trabalho.

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

Parágrafo 2º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada na Conta nº 28888-
8 Agência5795-9Banco do Brasil,Guarapuava– Paraná, conta 
específica para este Termo de Fomento, os rendimentos de ati-
vos 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 cor-
respondentes ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até-
31de março de 2021, oficializado. Podendo ser aditado confor-
me preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com a so-
licitação 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 Admi-
nistração.

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 con-
ta da dotação Orçamentária nº33.50.43.99.99 - Demais Entida-
des do Terceiro Setor. É única e exclusivamente responsabili-
dade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento administrativo 
e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz res-
peito às despesas de custeio, de pessoal e de consumo. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

A ENTIDADE/Tomadoradeverádisponibilizarpara a execução 
do termo de parceria as instalações, condições materiais e ca-
pacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das ati-
vidades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas e deveráprestar contas mensalmenteao-
MUNICÍPIO/concedentedos 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 pres-
tação de conta em cada bimestre.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO

A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.         
Parágrafo 1o   - Para a implementação do disposto no caput, 
a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos 
ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 2o - Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.
Parágrafo 3o - Para a implementação do disposto no parágrafo 
2o, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com ór-
gãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplica-
ção dos recursos.
Parágrafo 4º - A administração pública emitirá relatório técnico 
de monitoramento e avaliação de parceria celebrada median-
te termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá 
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apre-
sentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.         
Parágrafo 5o - O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter - 
descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
a)análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas 
e do impacto do benefício social obtido em razão da execução 
do objeto até o período, com base nos indicadores estabeleci-

dos e aprovados no plano de trabalho;
b)valores efetivamente transferidos pela administração pública
c)análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento aná-
lise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno 
e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de 
suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias
Parágrafo 6º- No caso de parcerias financiadas com recursos 
de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão 
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas 
as exigências das leis das transferências voluntárias.  
Parágrafo 7º - Sem prejuízo da fiscalização pela administra-
ção pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em 
cada esfera de governo.         
Parágrafo 8º- As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA

OMUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria no-
meada a Sra. HildeKaun 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, atra-
vés de visitas e emissão de relatórios que comprovem a exe-
cuçãoda aplicação dos recursos e também ficará responsável 
pela atualização das certidões e pelo acompanhamento dos 
registros da ENTIDADE/Tomadora noSIT – Sistema Integrado 
de Transferência.
Parágrafo único:São obrigações do gestor (Conforme Artigo 61 
da Lei 13.019/14):
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA –COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO

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

CLÁUSULA NONA– DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PLANO DE TRABALHO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DARESCISÃOE DA RE-
NÚNCIA

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 

público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva doChefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
Parágrafo 2º:Prescreve em cinco anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.
Parágrafo 3º:  A prescrição será interrompida com a edição de 
ato administrativo voltado à apuração da infração.
Parágrafo 4º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte daENTIDADE/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de ser-
viços essenciais à população, por ato próprio e independen-
temente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESTITUIÇÃO DOS RE-
CURSOS

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS BENS REMANESCEN-
TES 

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EM CASOS DE OMISSÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA – DO FORO

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

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 19 de Novembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

Elenita Luiza Lodi
Presidente do Fundo Municipal da Assistência Social

Rosa Aparecida Ramos Daniel
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Diego Rigoni
Presidente da AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PES-

SOAS ESPECIAIS.

EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 014/2020 - FMAS

OBJETO: Termo de fomento entre o município de Guarapuava-
-Pr, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
e a entidade AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSO-
AS ESPECIAIS., para prestação de serviços de Proteção So-
cial Especial de Alta Complexidade.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 30, incisos VI da Lei n.º 
13.019/2014.
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ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS.
CNPJ: 12.192.677/0001-58
VALOR REPASSE: R$48.222,62 (Quarenta e oito mil, duzentos vinte e dois reais e sessenta dois centavos)
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades do Terceiro Setor 
PERÍODO: da assinatura do termo à 31de março 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 o AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS é uma Organização da Sociedade Civil do 
Município de Guarapuava que atende o Serviço tipificado como REPÚBLICA vinculado a Proteção Social Especial de Alta Com-
plexidade, conforme tipificação de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social; bem como devi-
damente cadastrada no CNEAS.
Desenvolve serviço com atividades/serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – REPÚBLICA, qualificados para 
a população, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles necessitar, sem discriminação, pos-
sui estrutura física para acolher com privacidade homens que se encontram em situação de rua, desabrigo, migração, ausência 
de residência cujos vínculos familiares foram rompidos, em processo de saída das ruas; sendo este um serviço necessário e não 
ofertado diretamente pelo município de Guarapuava. Neste contexto, é um serviço tipificado na política de assistência social, 
que deve ser ofertado de forma continuada e ininterrupta, qual é de interesse público para viabilizar a execução deste serviço.
Guarapuava, 15 de Setembro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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