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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 05 a 11 de dezembro de 2020
Veiculação: 14 de dezembro de 2020

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVI Nº 1986

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 8358/2020
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar os servidores abaixo relacionados, a partir de 
18 de dezembro de 2020:
I -Aliana Dallila Paço, no cargo de Assessor Jurídico, matrícula 
nº 18577-9, lotada na Procuradoria Geral do Município;
II -Amanda Fernandes Monegato, no cargo de Assessor Ju-
rídico, matrícula nº 16965-0, lotada na Procuradoria Geral do 
Município;
III -Anahy Andrade Bianco, no cargo de Assessor A2, matrícu-
la nº 16629-4, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social;
IV -Andresa do Amaral, no cargo de Assessor A2, matrícula 
nº17229-4, lotada na Secretaria Municipal de Políticas Públicas 
para as Mulheres;
V -Andresa Nascimento Winkler, no cargo de Assessor A1, ma-
trícula nº 18901-4, lotada na Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres;
VI -Andressa Cordeiro Ferreira, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 18958-8, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
VII -Antonio Itamar Pizzatto, no cargo de Assessor A1, matrícu-
la nº 18344-0, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras 
e Serviços Urbanos;
VIII -Ariel Ribas Kramer, no cargo de Assessor A1, matrícula 
nº17989-2, lotado na Procuradoria Geral do Município;
IX -Arley Antonio Tubin, no cargo de Assessor A1, matrícula nº 
18150-1, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos;
X -Bianca Portela Abdanur, no cargo de Assessor A1, matrícula 
nº 18316-4, lotada na Procuradoria Geral do Município;
XI -Camila Fernandes Duarte, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 16631-6, lotada na Secretaria Municipal de Meio Am-
biente;
XII -Carlos Eduardo Bortolin, no cargo de Assessor Especial, 
matrícula nº 17941-8, lotado na Secretaria Municipal de Agri-
cultura;
XIII -Celso Antonio de Oliveira Mendes, no cargo de Assessor 
A2, matrícula nº 16657-0, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração;
XIV -Chaiana Patricia Paiva Alves, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18179-0, lotada na Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Inovação;
XV -Charles Juliani Kloster, no cargo de Assessor A1, matrícula 
nº 16649-9, lotado na Secretaria Municipal de Saúde;
XVI -Cleverson Luiz Dias Mayer, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18067-0, lotado na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente;
XVII -Daiana Alebrandt Hopko, no cargo de Assessor A2, ma-

trícula nº 18909-0, lotada na Secretaria Municipal de Finanças;
XVIII - Daniel Kazmierczak, no cargo de Assessor A2, matrí-
cula nº 16646-4, lotado na Secretaria Municipal de Saúde;
XIX -Dhiully Scheleder de Quadros, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18603-1, lotada na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente;
XX -Divonei José da Costa, no cargo de Assessor A2, matrícula 
nº 16658-8, lotado na Procuradoria Geral do Município;
XXI -Douglas Hermes Lourenço, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 18176-5, lotado na Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento Econômico e Inovação;
XXII - Edelita Ducat, no cargo de Assessor A1, matrícula nº 
17529-3, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação So-
cial;
XXIII - Edson Luis Borges, no cargo de Assessor A1, matrícu-
la nº 18196-0, lotado na Secretaria Municipal de Administração;
XXIV - Elidiane Cadini de Lima, no cargo de Assessor Espe-
cial, matrícula nº 18851-4, lotada na Secretaria Municipal de 
Assistência e desenvolvimento Social;
XXV - Emerson Conrado Scheidt Junior, no cargo de Asses-
sor A1, matrícula nº 18346-6, lotado na Secretaria Municipal de 
Administração;
XXVI - Erix Bim Denck Bonfim, no cargo de Assessor A1, ma-
trícula nº 18807-7, lotado na Secretaria Municipal de Adminis-
tração;
XXVII - Eros de Souza Ferreira, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 18841-7, lotado na Secretaria Municipal de Meio Am-
biente;
XXVIII - Everton Ramos de Agostinho, no cargo de Assessor 
A1, matrícula nº 16823-8, lotado na Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transportes;
XXIX - Fabiana Correa de Melo, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 17788-1, lotada na Secretaria Municipal Executi-
va;
XXX - Fernanda Alves Fagundes, no cargo de Assessor Es-
pecial, matrícula nº 18912-0, lotada na Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente;
XXXI - Fernanda Donha Pintarelli, no cargo de Assessor Ju-
rídico, matrícula nº 18043-2, lotada na Procuradoria Geral do 
Município;
XXXII - Fernanda Ravanello, no cargo de Assessor A1, matrí-
cula nº 18364-4, lotada na Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres;
XXXIII - Francisco José Pereira Silvério, no cargo de Chefe, 
matrícula nº 18195-1, lotado na Secretaria Municipal de Via-
ção, Obras e Serviços Urbanos;
XXXIV - Gabriel Ferreira de Lima, no cargo de Assessor A2, 
matrícula nº 18319-9, lotado na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura;
XXXV - Gabriela Coblinski, no cargo de Assessor A1, matrícula 
nº 18939-1, lotada na Secretaria Municipal de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos;
XXXVI - Gabriely Aparecida Marquezine Nicolodi, no cargo de 
Assessor A2, matrícula nº 18461-6, lotada na Secretaria Muni-
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cipal de Habitação e Urbanismo;
XXXVII -Germano Moreira Sampaio, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 17991-4, lotado na Secretaria Municipal de Espor-
tes e Recreação;
XXXVIII -Germano Souza Flores, no cargo de Assessor Espe-
cial, matrícula nº 16630-8, lotado na Secretaria Municipal de 
Viação, Obras e Serviços Urbanos;
XXXIX - Guilherme Jaskulski Ortiz, no cargo de Chefe, matrícu-
la nº 18076-9, lotado na Secretaria Municipal Executiva;
XL -Gustavo Mauro Hessel Lopes, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18071-8, lotado na Secretaria Municipal de Habi-
tação e Urbanismo;
XLI -Helder Alexandre Ribeiro Borges, no cargo de Assessor 
A2, matrícula nº 18199-4, lotado na Secretaria Municipal de 
Comunicação Social;
XLII - Hellen Flavia Kowal, no cargo de Assessor A2, matrí-
cula nº 18317-2, lotada na Secretaria Municipal Desenvolvi-
mento Econômico e Inovação;
XLIII - Ieda Matilde Guimarães de Almeida, no cargo de As-
sessor A1, matrícula nº 16557-3, lotada na Secretaria Munici-
pal de Assistência e Desenvolvimento Social;
XLIV - Igor Ribeiro Caster, no cargo de Assessor A1, matrícu-
la nº 18305-9, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras 
e Serviços Urbanos;
XLV - Jefferson Paulo da Silva Pinto, no cargo de Assessor 
A1, matrícula nº 16670-7, lotado na Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação;
XLVI - Jéssica Taborda França, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18943-0, lotada na Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente;
XLVII - João Dorico Ferreira de Albuquerque, no cargo de 
Chefe, matrícula nº 18940-5, lotado na Secretaria Municipal de 
Viação, Obras e Serviços Urbanos;
XLVIII - João Guilherme Camargo, no cargo de Assessor A2, 
matrícula nº 18466-7, lotado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração;
XLIX -Jonathas Henrique Reinauer, no cargo de Assessor A2, 
matrícula nº 18957-0, lotado na Secretaria Municipal de Finan-
ças;
L -Jorge Wildson Gonçalves, no cargo de Assessor A1, matrí-
cula nº 18050-5, lotado na Secretaria Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social;
LI -José Anselmo Correa, no cargo de Assessor A2, matrícula 
nº 16600-6, lotado na Secretaria Municipal de Administração;
LII -José Luiz de Camargo, no cargo de Assessor A2, matrícula 
nº 17144-1, lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Re-
creação;
LIII -José Nagib Marcondes, no cargo de Assessor A2, matrícu-
la nº 18960-0, lotado na Secretaria Municipal Executiva;
LIV -Josiane do Prado, no cargo de Assessor A2, matrícula nº 
18853-0, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico e Inovação;
LV -Junior Cesar Antunes, no cargo de Assessor A1, matrícula 
nº 18942-1, lotado na Secretaria Municipal Executiva;
LVI - Karin Eloisa Zittlau Mayer Burkhard, no cargo de Asses-
sor A1, matrícula nº 18911-1, lotada na Secretaria Municipal de 
Políticas Públicas para as Mulheres;
LVII -Kezia Lais Pereira Zviegicoski Mayer, no cargo de Asses-
sor A2, matrícula nº 18889-1, lotada na Procuradoria Geral do 
Município;
LVIII - Larissa Andrade Jacob, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 18844-1, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
LIX -Larissa Franco dos Santos, no cargo de Assessor A1, ma-
trícula nº 18888-3, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
LX -Lidiane de Cassia Martins Andrade Vatrin, no cargo de As-
sessor A1, matrícula nº 18560-4, lotada na Secretaria Munici-

pal de Assistência e Desenvolvimento Social;
LXI - Liliani Andressa Gonçalves, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18728-3, lotada na Secretaria Municipal de Habi-
tação e Urbanismo;
LXII - Lucia Andreia Ortiz Pinto Almeida, no cargo de Diretor, 
matrícula nº 18842-5, lotada na Secretaria Municipal de Espor-
tes e Recreação;
LXIII - Luciane Ferreira Rocha do Nascimento, no cargo de 
Assessor A1, matrícula nº 16680-4, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Planejamento;
LXIV - Luciano Roszkowski, no cargo de chefe, matrícula nº 
18962-6, lotado na Secretaria Municipal Executiva;
LXV - Luciano Werner, no cargo de Assessor A1, matrícula nº 
18060-2, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura;
LXVI - Luis Andre Nodari, no cargo de Assessor A2, matrícula 
nº 18947-2, lotado na Secretaria Municipal de Habitação e Ur-
banismo;
LXVII - Luiz Mauricio Camargo Menão, no cargo de Assessor 
A2, matrícula nº 18064-5, lotado na Secretaria Municipal Exe-
cutiva;
LXVIII - Luiz Sesar Rodrigues, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 18946-4, lotado na Secretaria Municipal de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos;
LXIX - Marcelo Abrahão de Campos, no cargo de Assessor 
A1, matrícula nº 16825-4, lotado na Secretaria Municipal de Fi-
nanças;
LXX - Marcos Rafael dos Santos, no cargo de Assessor A2, 
matrícula nº 18956-1, lotado na Secretaria Municipal de Via-
ção, Obras e Serviços Urbanos;
LXXI - Marcos Vinicios Lustoza Dangui, no cargo de Asses-
sor A2, matrícula nº 17944-2, lotado na Secretaria Municipal de 
Comunicação Social;
LXXII - Maria Carolina Kneip Botelho, no cargo de Assessor 
A2, matrícula nº 18832-8, lotada na Secretaria Municipal de 
Habitação e Urbanismo;
LXXIII - Maria Helena Moraes, no cargo de Chefe, matrícula nº 
18272-9, lotada na Secretaria Municipal de Agricultura;
LXXIV - Mario Fernando Scheidt, no cargo de Chefe, matrícula 
nº 17992-2, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos;
LXXV - Matheus Augusto Frighetto, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 17056-9, lotado na Secretaria Municipal de Admi-
nistração;
LXXVI - Mauro Praizner Junior, no cargo de Assessor A2, matrí-
cula nº 18925-1, lotado na Secretaria Municipal de Administra-
ção;
LXXVII -Mayara Santos de Almeida, no cargo de Assessor A2, 
matrícula nº 18961-8, lotada na Ouvidoria Geral do Município;
LXXVIII -Mirian Zak de Lima, no cargo de Assessor A2, matrícu-
la nº 18578-7, lotada na Secretaria Municipal de Administração;
LXXIX - Moema Rodrigues França, no cargo de Assessor Es-
pecial, matrícula nº 17999-0, lotada na Secretaria Municipal de 
Planejamento;
LXXX - Neida Claudia Gonçalves Barbedo, no cargo de Asses-
sor Jurídico, matrícula nº 18456-0, lotada na Procuradoria Ge-
ral do Município;
LXXXI - Neri de Melo, no cargo de Assessor A2, matrícula nº 
18151-0, lotado na Secretaria Municipal de Trânsito e Trans-
portes;
LXXXII -Nivaldo Zaluski da Rosa, no cargo de Assessor A2, 
matrícula nº 16653-7, lotado na Procuradoria Geral do Muni-
cípio;
LXXXIII -Odete da Silva Prestes, no cargo de Assessor A1, ma-
trícula nº 18900-6, lotada na Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres;
LXXXIV -Pablo Antonio Bortolanza, no cargo de Assessor A2, 
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matrícula nº 18334-2, lotado na Secretaria Municipal de Finan-
ças;
LXXXV -Pablo Felipe Chaicoski, no cargo de Assessor A1, ma-
trícula nº 18061-0, lotado na Secretaria Municipal de Saúde;
LXXXVI -Patricia Hiarithsa Mandu Ribeiro Ribas, no cargo de 
Assessor A2, matrícula nº 18846-8, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Assistência e Desenvolvimento Social;
LXXXVII -Patricia Kurpel Zainedir, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18855-7, lotada na Secretaria Municipal de Habi-
tação e Urbanismo;
LXXXVIII -Rafaela Abdanur Santos Subira Obal, no cargo de 
Assessor A2, matrícula nº 18949-9, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Agricultura;
LXXXIX -Raphaeli Siqueira Bahls, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18069-6, lotada na Secretaria Municipal de Agri-
cultura;
XC - Ricardo Augusto Alves, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 18045-9, lotado na Secretaria Municipal de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos;
XCI - Rodrigo Correa dos Santos, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18134-0, lotado na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura;
XCII -  Ronie Von Faria Batista, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 17921-3, lotado na Secretaria Municipal de Habitação 
e Urbanismo;
XCIII - Rosana Martins de Almeida, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 18365-2, lotada na Secretaria Municipal de Finan-
ças;
XCIV -  Rosenilda Schon de Lara, no cargo de Assessor A2, 
matrícula nº 17189-1, lotada na Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social;
XCV - Rudimar da Rocha Lyra Rebello, no cargo de Chefe, 
matrícula nº 18025-4, lotado na Secretaria Municipal Executi-
va;
XCVI - Sandra Aparecida Cleve Spyra Queiroz, no cargo de 
Assessor A2, matrícula nº 18248-0, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde;
XCVII - Sávio França Denardi, no cargo de Assessor A1, matrí-
cula nº 16669-3, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Inovação;
XCVIII -  Sebastião Bahls de Brito, no cargo de Assessor A2, 
matrícula nº 17787-3, lotado na Secretaria Municipal de Assis-
tência e Desenvolvimento Social;
XCIX - Sebastião Valmir de Souza, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 17994-9, lotado na Secretaria Municipal de Trânsi-
to e Transportes;
C -Sirlei Aparecida Gadens, no cargo de Assessor A2, matrí-
cula nº 16677-4, lotada na Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres;
CI -Sodenia Aparecida Ribeiro Hansen, no cargo de Assessor 
Jurídico, matrícula nº 16530-1, lotada na Secretaria Municipal 
de Habitação e Urbanismo;
CII -Telmo Conceição Passos, no cargo de Assessor A1, ma-
trícula nº 16575-1, lotado na Secretaria Municipal de Esportes 
e Recreação;
CIII -Thanmara Espinola Amaral, no cargo de Assessor A2, ma-
trícula nº 18830-1, lotada na Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas para as Mulheres;
CIV - Thiago Cordova Silva, no cargo de Assessor Especial, 
matrícula nº 18462-4, lotado na Secretaria Municipal Executiva;
CV - Ueudes Sousa Mota, no cargo de Assessor A1, matrícula 
nº 18053-0, lotado na Secretaria Municipal de Finanças;
CVI - Valmir Hykavy Prestes, no cargo de Assessor A2, matrí-
cula nº 18062-9, lotado na Secretaria Municipal de Finanças;
CVII - Vanderleia Chizini da Fonseca Bochenek, no cargo de 
Assessor A1, matrícula nº 17923-0, lotada na Secretaria Muni-

cipal de Políticas Públicas para as Mulheres;
CVIII - Viviane Stavinski, no cargo de Chefe, matrícula nº 
18191-9, lotada na Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social;
CIX - Waléria Kava Frigeri, no cargo de Assessor Jurídico, 
matrícula nº 17456-4, lotada na Secretaria Municipal de Saúde;
CX -Walter Sebastião Araujo Silva, no cargo de Assessor A1, 
matrícula nº 16690-1, lotado na Secretaria Municipal de Via-
ção, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 18 de dezembro de 2020.

Guarapuava, 11 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

PORTARIAS

PORTARIA Nº 763/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E
 
Art. 1º Conceder à comissão de análise do Processo de Pedido 
de Indenização da Casa de Apoio Nossa Senhora Aparecida, 
composto por 14 (quatorze) volumes, instituída pela Portaria 
nº 690/2020, dilação de prazo por mais 05 (cinco) dias úteis, a 
partir de 07 de dezembro de 2020.
Art. 2º Findo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a comissão de-
verá apresentar relatório final.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 07 de dezembro de 2020.

Guarapuava, 10 de dezembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 768/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, “b” da Lei Complementar nº 
120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Valdeli Teresi-
nha Rosa da Costa, matrículas nº 14695-1 e 16263-9, Profes-
sor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 23/11/2020 a 29/11/2020.

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

Guarapuava, 11 de dezembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 769/2020
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, “b” da Lei Complementar nº 
120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, a servidora Reni Aparecida 
de Ramos, matrícula nº 15786-4, Guardiã, lotada na Secretaria 
Municipal de Esportes e Recreação, compreendendo o período 
de 01/12/2020 a 07/12/2020.

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

Guarapuava, 11 de dezembro de 2020.

Denise Abreu Turco
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 107/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 356/2020
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ABRIGAR O DEPAR-
TAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ADMINISTRATI-
VO E ALMOXARIFADO. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º 7062/2018, de 07 de dezembro 
de 2018, e com base no Artigo 24, inciso X da Lei Federal n.º 
8.666/93, e alterações posteriores, bem como Parecer da Pro-
curadoria Geral do Município, de n.º 1.117/2020 e Autorização 
da Diretora de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, 
para a Contratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
J LOSSO ASSES-
SORIA IMOBILIA-
RIA LTDA

78.777.919/0001-83 R$ 131.238,60

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 10 de Dezembro de 2020.

ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 132/2020
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
Processo n.º: 331/2020
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
TOP BRASIL TEXTIL EIRELI 1. R$ 3.377,00

G. BERGAMASCO & GUILHER-
ME LTDA - ME

2, 3 e 4. R$ 8.800,00

Guarapuava, 10 de dezembro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 144/2020
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

Processo n.º: 347/2020
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
TERRANÁLISES LABORATÓ-
RIO DE ANÁLISES AMBIENTAIS 
LTDA

1 e 2. R$ 33.120,00

Guarapuava, 11 de dezembro de 2020.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 132/2020.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-
FECÇÃO DE UNIFORMES - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 228/2020.
CONTRATADA: TOP BRAZIL TEXTIL EIREL.
VALOR TOTAL: R$ 3.377,00 (três mil trezentos e setenta e 
sete reais).
ATA Nº: 229/2020.
CONTRATADA: G. BERGAMASCO & GUILHERME LTDA ME.
VALOR TOTAL: R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 10/12/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Departamento 

de Licitações e Formalização de Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 136/2020

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHONETE NOVA NO ÂMBI-
TO DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO ÍNDICE DE 
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FA-
MÍLIA (IGD-PBF). SECRTARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 319/2020.
CONTRATADA: BRIZZA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 151.220,00 (cento e cinquenta e um mil 
duzentos e vinte reais).
VIGÊNCIA: 28/02/2021.
DATA DA ASSINATURA: 08/12/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 31/2020
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CONTRATO 160/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO Nº 890959/2019 
FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: INGÁ CAMINHÕES LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de entrega 
do objeto contratado até a data de 06/12/2020, com fulcro no 
artigo 57, § 1, inciso II da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Formalização de Contratos

EXTRATODO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 218/2013
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 
JULIO SILVESTRE, N° 1.564, BAIRRO BATEL, PARA ABRI-
GAR O FUNCIONAMENTO DA SALA DE COSTURA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADO: J. LOSSO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA.
OBJETO ADITIVO: Fica prorrogado o prazo de vigência, da 
data de 29/11/2020até a data de 31/12/2020, com fulcro no ar-
tigo 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal n.° 8666/93 e art. 51 da 
Lei nº 8.245/91. O valor contratual será reajustado, conforme 
previsão contratual, e com base no índice oficial (IGP-M), no 
percentual de 20,92%.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 07/2019 FUNREBOM

CONTRATO 02/2020
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA PARA O COR-
PO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA, COM RECURSOS 
ORIUNDOS DO FUNREBOM.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: ANTONHOLI & GARCIA MÁQUINAS E EQUI-
PAMENTOS LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica acrescido aproximadamente o 
percentual de 1,46% (um vírgula quarenta e seis por cento) 
equivalente a R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). O pre-
sente Termo Aditivo fundamenta-se no Art. 65, inciso I, alíneas 
“a” e “b” e § 1° da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 19/08/2020 –
 ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e 

Formalização de Contratos

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO 
TOMADA DE PREÇOS N.º 07/2019

CONTRATO 16/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, COM VISTAS E 
REVISÃO, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MU-
NICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 
(PGMGIRS) DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA/PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: ENVEX ENGENHARIA E CONSULTORIA 
LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de exe-
cução e vigência do Contrato em epigrafe de 28/11/2020 a 
01/05/2021, com fulcro no artigo 57, 1º § inciso II da Lei Federal 
n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – Prorroga-se a execução, a partir de 
04/09/2020 até 01/03/2021, com fundamento no art. 57 §1º in-
ciso II da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 27/11/2020 – 
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM – Diretor de Licitações e For-

malização de Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1º ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO 

1º Aditivo ao Termo de Parceria firmado com o MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social e COOPERATIVA DE TRABA-
LHO SOLIDÁRIO PARA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS – RECICLASOL. – Publicado em 

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o n.° 
76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha n.° 
2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHO por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL neste ato representado 
pelo secretário, Sr. ARI MARCOS BONA – CPFnº651.625.799-
-04,e de outro lado COOPERATIVA DE TRABALHO SO-
LIDÁRIO PARA COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS – RECICLASOL, inscrita no CNPJ nº 
21.500.321/0001-25, neste ato representada por sua Presiden-
te a Sra. MÁRCIA CAMPOS RIBEIRO KULKA, inscrita no RG 
n° 8806521-2 e o CPF nº921.667.079-87 de agora em diante 
denominados somente MUNICÍPIO e PARCEIRO respectiva-
mente, partes que resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, 
ao Termo de Compromisso, mediante as cláusulas e condições 
a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: 
O 1º aditivo ao Termo de Compromisso tem por objetivo alterar 
a CLÁUSULA:  CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA a qual 
passará a ter a seguinte redação:

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência de 07 de agosto de 2020 a 07 
de agosto de 2021. Podendo ser aditado conforme interesse 
das partes.

CLÁUSULA SEGUNDA: 
Os efeitos deste termo aditivo retroagem a 07 de agosto de 
2020.

CLÁUSULA TERCEIRA:
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do 
Termo de Compromisso.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumen-
to em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Guarapuava, 07 de agosto de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal
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Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

Márcia Campos Ribeiro Kulka
Cooperativa de Trabalho Solidário para Coleta Seletiva e 

Reciclagem de Resíduos Sólidos – RECICLASOL.

 CONTRATO DE COMODATO 
E PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

Pelo presente, que entre si fazem, de um lado, na qualidade de 
COMODANTE, o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – ESTADO 
DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o n° 76.178.037/0001-76, com sede à Rua Briga-
deiro Rocha, 2777, Centro, Guarapuava, Paraná, CEP 85010-
210, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Cesar 
Augusto Carollo Silvestri Filho, brasileiro, portador do RG nº 
6.258.062-3 SESP-PR, inscrito no CPF sob nº 032.157.469-99 
e de outro lado, como COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBA-
NIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG, sociedade de econo-
mia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 75.646.273/0001-07, com 
sede localizada a Rua Afonso Botelho, nº 063, Bairro Trianon, 
Guarapuava, Paraná, representada neste ato, por seu presi-
dente Sr. Halmuth Fagner Goba Brandtner, portador do RG 
n.º 9771629-3 e no CPF sob n.º 057.836.209-04, têm entre si 
justo e contratado o presente CONTRATO DE COMODATO E 
PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, por cessão gratuita, 
mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O COMODANTE é proprietário do veículo GM CELTA, cor 
branca, ano/modelo 2002/2002, placa AKG-8062, Renavam nº 
00783062761, Chassi 9BGRDO8Z02G163655 que o cede, nas 
condições em que se encontra, a título gratuito à COMODATÁ-
RIA.

CLÁUSULA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA
O presente comodato tem vigência por 48 (quarenta e oito) me-
ses, iniciando com a assinatura do mesmo.
Parágrafo Primeiro. Expirado o prazo aqui ajustado, as partes 
poderão acordar na sua prorrogação, mediante assinatura de 
termo aditivo.

Parágrafo Segundo. A manifestação de descontinuidade con-
tratual deverá ser informada por qualquer uma das partes a 
outra, com notificação por escrito, pelo menos 30 (trinta) dias 
de antecedência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
O veículo ora cedido em Comodato, destina-se única e exclusi-
vamente às atividades da COMODATÁRIA. 
Parágrafo único - É proibido, ainda, o empréstimo, a locação ou 
a sublocação total ou parcial, cessão ou sub-rogação, ou trans-
ferência do presente instrumento, salvo consentimento prévio 
e por escrito, reservando-se ao COMODANTE pleno direito de 
fiscalização.

CLÁUSULA QUARTA -Fica determinado que o Comodato, 
ora firmado, não poderá impor ônus algum ao COMODANTE, 
quando do início da sua cessão e a posteriori.Todas as despe-
sas decorrentes deste processo são de total responsabilidade 
da COMODATÁRIA.
Parágrafo Primeiro. O presente instrumento é regido pelos ar-

tigos 579 e seguintes do Código Civil, os quais se aplicam su-
pletivamente ao mesmo.
Parágrafo Segundo. Corre por conta da COMODATÁRIA to-
das as despesas necessárias à conservação e reparos que 
se façam necessários ao veículo, bem como a contratação de 
seguro total que deverá constar como beneficiário o COMAN-
DANTE.
a)A apólice do seguro deverá ser apresentada em até 5 (cinco) 
dias após a assinatura deste comodato.
Parágrafo Terceiro. O não cumprimento de quaisquer das cláu-
sulas do presente contrato, implicará em sua imediata resci-
são, salvo motivo de caso fortuito ou de força maior, perfeita-
mente cabível e reconhecida pelos contratantes, sendo certo 
que as benfeitorias que porventura venham a ser feitas ficarão 
pertencendo ao Município.  

Parágrafo Quarto. Os casos omissos serão resolvidos pelas 
partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições 
legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de 
Guarapuava – PR, para dirimir eventuais conflitos oriundos do 
presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privi-
legiado que possa ser. 

E, por estarem de comum acordo, COMODANTE e COMODA-
TÁRIA assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de 
igual valor e forma, para que produzam um só efeito, o qual 
faz na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e 
também assinam.

Guarapuava-PR, 08 de Dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal de Guarapuava

Halmuth Fagner Goba Brandtner 
Presidente

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUA-
RAPUAVA - SURG

Testemunha:
Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

CONTRATO DE COMODATO 
E PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO

Pelo presente, que entre si fazem, de um lado, na qualidade de 
COMODANTE, o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – ESTADO 
DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 
no CNPJ sob o n° 76.178.037/0001-76, com sede à Rua Briga-
deiro Rocha, 2777, Centro, Guarapuava, Paraná, CEP 85010-
210, representado neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. Cesar 
Augusto Carollo Silvestri Filho, brasileiro, portador do RG nº 
6.258.062-3 SESP-PR, inscrito no CPF sob nº 032.157.469-99 
e de outro lado, como COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBA-
NIZAÇÃO DE GUARAPUAVA - SURG, sociedade de econo-
mia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 75.646.273/0001-07, com 
sede localizada a Rua Afonso Botelho, nº 063, Bairro Trianon, 
Guarapuava, Paraná, representada neste ato, por seu diretor 
administrativo Sr. Halmuth Fagner Goba Brandtner, portador do 
RG n.º 9771629-3 e no CPF sob n.º 057.836.209-04, têm entre 
si justo e contratado o presente CONTRATO DE COMODATO 
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E PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO, por cessão gra-
tuita, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O COMODANTE é proprietário do veículo GM CELTA 5 portas, 
cor branca, ano/modelo 2003/2003, placa AKV-8247, Renavam 
nº 00802755364, Chassi 9BGRD48X03G182914 que o cede, 
nas condições em que se encontra, a título gratuito à COMO-
DATÁRIA.

CLÁUSULA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA
O presente comodato tem vigência por 48 (quarenta e oito) me-
ses, iniciando com a assinatura do mesmo.
Parágrafo Primeiro. Expirado o prazo aqui ajustado, as partes 
poderão acordar na sua prorrogação, mediante assinatura de 
termo aditivo.

Parágrafo Segundo. A manifestação de descontinuidade con-
tratual deverá ser informada por qualquer uma das partes a 
outra, com notificação por escrito, pelo menos 30 (trinta) dias 
de antecedência. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
O veículo ora cedido em Comodato, destina-se única e exclusi-
vamente às atividades da COMODATÁRIA. 
Parágrafo único - É proibido, ainda, o empréstimo, a locação ou 
a sublocação total ou parcial, cessão ou sub-rogação, ou trans-
ferência do presente instrumento, salvo consentimento prévio 
e por escrito, reservando-se ao COMODANTE pleno direito de 
fiscalização.

CLÁUSULA QUARTA -Fica determinado que o Comodato, 
ora firmado, não poderá impor ônus algum ao COMODANTE, 
quando do início da sua cessão e a posteriori.Todas as despe-
sas decorrentes deste processo são de total responsabilidade 
da COMODATÁRIA.
Parágrafo Primeiro. O presente instrumento é regido pelos ar-
tigos 579 e seguintes do Código Civil, os quais se aplicam su-
pletivamente ao mesmo.
Parágrafo Segundo. Corre por conta da COMODATÁRIA to-
das as despesas necessárias à conservação e reparos que 
se façam necessários ao veículo, bem como a contratação de 
seguro total que deverá constar como beneficiário o COMAN-
DANTE.
a)A apólice do seguro deverá ser apresentada em até 5 (cinco) 
dias após a assinatura deste comodato.
Parágrafo Terceiro. O não cumprimento de quaisquer das cláu-
sulas do presente contrato, implicará em sua imediata resci-
são, salvo motivo de caso fortuito ou de força maior, perfeita-
mente cabível e reconhecida pelos contratantes, sendo certo 
que as benfeitorias que porventura venham a ser feitas ficarão 
pertencendo ao Município.  

Parágrafo Quarto. Os casos omissos serão resolvidos pelas 
partes contratantes, de comum acordo, ou pelas disposições 
legais aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
As partes, de comum acordo, elegem o foro da Comarca de 
Guarapuava – PR, para dirimir eventuais conflitos oriundos do 
presente instrumento, renunciando a qualquer outro, por privi-
legiado que possa ser. 

E, por estarem de comum acordo, COMODANTE e COMODA-
TÁRIA assinam o presente instrumento em 02(duas) vias de 
igual valor e forma, para que produzam um só efeito, o qual 

faz na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e 
também assinam.

Guarapuava-PR, 08 de Dezembro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal de Guarapuava

Halmuth Fagner Goba Brandtner 
Presidente

COMPANHIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUA-
RAPUAVA - SURG

Testemunha:
Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

TERMO DE FOMENTO Nº 006/2020

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente/COMDICA, FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA - FIA MUNICIPAL eASSOCIAÇÃO DE PAIS 
E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS - APADEVI. 

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 PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCENCIA - FIA MUNICIPAL fundo público, inscrito no 
CNPJ/MF sob nº. 15.302.270/0001-24, com sede na Rua: Se-
nador Pinheiro Machado, 1075, Alto da XV, Município de Gua-
rapuava neste ato representado pela presidente, Sra. Elenita 
Luiza Lodi – CPF nº 071.310.099-03, o Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA, na con-
dição de interveniente representado neste ato pela presidente 
TIENE MILCA DE ALMEIDA DUARTE SCHERIKE e de outro 
lado ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 
VISUAIS - APADEVI, inscrita no CNPJ nº 80.620.750/0001-
03, neste ato representada por sua Presidente aSr. AMÉRI-
CO PRADO DE RAMOS, inscrita no RG n° 6.910.642-0 SSP/
PRe o CPF nº030.385.929-60de 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 sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, de-
senvolvem atividadesinerentes ao atendimento da criança e do 
adolescente, conforme proposta realizada no projeto e plano 
de aplicação.Devidamente inscritas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente- COMDICA.Executando 
o recurso nas despesas de custeio, consumo e de pessoal,de 
ações e no investimento em equipamentos.

Parágrafo 1º:O objetivo deste termo é execução do Projeto SU-
PERANDO BARREIRAS que prevê durante a pandemia, forta-



05 a 11 de dezembro, Veiculação 14/12/2020 Ano XXVI - Nº 1986 Boletim Oficial do Município -  8

lecimento da rede de apoio, cessação das situações geradoras 
ou agravadoras das vulnerabilidades sociais, orientações psi-
cológicos e socioassistenciais, distribuição de benefícios even-
tuais. Pós pandemia o projeto prevê a realização de oficinas 
do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Elos 
I e II, Metamorfose I, Educação Física, Goalball, Orientação e 
Mobilidade, Atividade de Vida Diária, Musicalização, Informá-
tica e Artesanato que visam o atendimento de 50 crianças no 
período de 12 meses.

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 a ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS – APADEVI o 
valor de R$ 6.525,00 (Seis mil quinhentos vinte cinco reais)va-
lor anual – sendo liberado em parcelas 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 no Banco do Bra-
sil - Conta nº 97586-9 Agência 0299-2,Guarapuava– Paraná, 
conta específica para este Termo de Fomento, os rendimentos 
de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, es-
tando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos.

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência da data de publicação à 30 de 
novembro de 2021, oficializado. Podendo ser aditado conforme 
preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com a solicita-
ção 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 Administra-
ção.

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

CLÁUSULA QUARTA–DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 33.50.43.99.99 - Demais 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 técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas: 
a)Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento do 
objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano de 
trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
b)Análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferição 
da correlação entre as despesas apresentadas e a execução 
do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os débi-
tos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para a 
execução da parceria. 
Parágrafo 2º.  A administração pública deverá considerar ainda 
em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:     
c) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria
d) relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados al-
cançados durante a execução do termo de fomento.
 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.
Parágrafo 3o  No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4o  Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
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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 deverá prestar contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente dos recursos recebidos,INCLUINDO 
AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências 
– SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução n° 
028/2011 e nas Normativas 61/2011 e 68/2012do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da 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, através 
de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução-
da aplicação dos recursos e também ficará responsável pela 
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos regis-
tros da ENTIDADE/Tomadora 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: Sra. 
Andreia Turkot – RG: 61490817 – CPF: 881.746.979-34; Sra. 
Karine Cavallin – RG: 87039323 – CPF: 029.188.149-11; 
Rosa Aparecida Ramos Daniel, RG n° 6.688.120-2 e CPF n° 
025.523.189-08; Sra. Jeane Ramos Silvério – RG: 46143116 
– CPF: 650.925.209-06; Sra. Jennifer Pereira Goes – RG: 
86853205 – CPF: 058.988.159-02.

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PLANO DE TRABALHO
Constará como anexo deste termo de fomento o plano de tra-
balho, que dele será parte integrante e indissociável.O plano 
de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de 
valores ou de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao 
plano de trabalho original. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automa-
ticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de inadimple mento de quaisquer de suas Cláusulas, es-
pecialmente quando constatadas as seguintes situações:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva 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-
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 
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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, 01 de dezembro de 2020.

Cesar Augusto CarolloSilvestriFilho
Prefeito Municipal

Elenita Luiza Lodi
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adoles-

cência - Fia Municipal

Tiene Milca de Almeida Duarte Scherike
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente/COMDICA

Américo Prado de Ramos
Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Deficien-

tes Visuais - APADEVI

EXTRATO - JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO –

FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – 
FIA, para entidades não governamentais inscritas no COMDI-
CA.
Nº 004/2020

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS – APADEVI.

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

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS – APADEVI 
CNPJ: 80.620.750/0001-03
VALOR REPASSE: R$ 6.525,00 (Seis mil quinhentos vinte cin-
co reais).
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades 
do Terceiro Setor
PERÍODO: da publicação do termo à novembro de 2021.

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mes-
ma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo ar-
tigo 32 a este gestor. 
Considerando que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
DEFICIENTES VISUAIS – APADEVI é uma Organização da 
Sociedade Civil do Município de Guarapuava que atende o 
Serviço de Proteção Social Básica, conforme tipificação de 
serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscri-
ta nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistên-
cia Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES.
O Plano de Ação tem como objetivo promover a autonomia, a 
inclusão social, melhoria da qualidade de vida, bem como, o 
enfrentamento a superação das situações violadoras de direi-
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tos das crianças e adolescentes com deficiência visual e dos 
familiares dos usuários que são crianças e adolescentes.
A entidade possui capacidade técnica e operacional, além de 
ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local do ter-
ritório, é a única entidade que presta um serviço voltado ao de-
ficientes visuais do município, diante do exposto as atividades 
em comento não podem sofrer descontinuidade, sob o risco de 
ocasionar prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.

Guarapuava, 20 de julho de 2020.

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adoles-

cência – FIA MUNICIPAL

TERMO DE FOMENTO Nº 015/2020

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fundo 
Municipal da Assistência Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI-
GOS DOS DEFICIENTES VISUAIS – APADEVI.

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 
SOCIALCNPJ: 14.425.321/0001-42 neste ato representado 
pela Sra. ELENITA LUIZA LODI – CPF nº 071.310.099-03, o 
Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, na condição 
de interessado representado neste ato pela presidente ROSA 
APARECIDA RAMOS DANIEL e de outro lado ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS – APADE-
VI, inscrita no CNPJ nº 80.620.750/0001-03, neste ato repre-
sentada por seu Presidente o Sr. Américo Prado de Ramos, 
inscrito no RG n° 6.910.642-0e o CPF nº 030.385.929-60de ora 
em diante denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e 
ENTIDADE/Tomadora, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláu-
sulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS

O presente Termo de Fomento tem por objetivo:

a) MUNICÍPIO/Concedente: Cofinanciar entidades e organiza-
ções de assistência social - aquelas sem fins lucrativos que, 
isolada ou cumulativamente, desenvolvem atividades e pres-
tam acompanhamento 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: Atender pessoas com deficiência visual e suas 
famílias, através de ações especializadas de assistência so-
cial, psicologia, educação, cultura, esporte e lazer visando o 
enfrentamento e a superação das situações violadoras de direi-
tos e o isolamento social. Através da promoção de autonomia, 
inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas 
com deficiência visual e suas famílias. Objetiva-se com o finan-
ciamento à manutenção e a qualificação dos serviços presta-
dos, através da aquisição de novos equipamentos e matérias 
necessárias para o desenvolvimento das atividades do serviço 
de convivência e fortalecimento de vínculos, oficinas socioedu-
cativas, dos atendimentos individualizados e do acompanha-
mento familiar.

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO/Concedente repassará a ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS – APADEVI o 
valor de R$ 34.129,00 (Trinta quatro mil, cento vinte nove reais) 
valor anual – sendo liberado em parcelas conforme cronogra-
ma 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 
cláusula deverá ser depositada e movimentada na Conta nº 
97585-0 Agência 0299 – Op. 02 - Banco do Brasil, Guarapua-
va– Paraná, conta específica para este Termo de Fomento, os 
rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da 
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação 
de contas exigidas para os recursos transferidos.

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

Parágrafo 4º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas 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 
30 de novembro de 2021, oficializado. Podendo ser aditado 
conforme preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com 
a solicitação da entidade, devidamente formalizada e justifica-
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da, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 
trinta dias antes do termo inicialmente previsto e interesse da 
Administração.

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

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

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

te, quando houver:      
c) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria
d) relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados al-
cançados durante a execução do termo de 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 deverá prestar contas mensalmente ao 
MUNICÍPIO/concedente dos recursos recebidos,INCLUINDO 
AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências 
– SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução n° 
028/2011 e nas Normativas 61/2011 e 68/2012do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da 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 ava-
liação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá 
conter - descrição sumária das atividades e metas estabeleci-
das;
a) análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
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tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
b) valores efetivamente transferidos pela administração pública
c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento aná-
lise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno 
e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de 
suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias
Parágrafo 6º- No caso de parcerias financiadas com recursos 
de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão 
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas 
as exigências das leis das transferências voluntárias.  
Parágrafo 7º- Sem prejuízo da fiscalização pela administração 
pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em 
cada esfera de governo.         
Parágrafo 8º- As parcerias de que trata esta Lei estarão 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. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG 
n° 1.829.714-0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar 
e avaliar a execução do Termo e do Plano de Trabalho, através 
de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução-
da aplicação dos recursos e também ficará responsável pela 
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos regis-
tros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de 
Transferência.
Parágrafo único: São obrigações do gestor (Conforme Artigo 
61 da Lei 13.019/14):
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
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: Sra. 
Andreia Turkot – RG: 61490817 – CPF: 881.746.979-34; Sra. 
Karine Cavallin – RG: 87039323 – CPF: 029.188.149-11; Sra. 
Ieda Matilde Guimarães de Almeida – RG: 82515356 – CPF: 
837.072.049-87; Sra. Jeane Ramos Silvério – RG: 46143116 
– CPF: 650.925.209-06; Sra. Jennifer Pereira Goes – RG: 

86853205 – CPF: 058.988.159-02.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automa-
ticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de 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-
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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-
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 pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento 
dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendi-
mentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Con-
tas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconi-
zado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA 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, 01 de dezembro 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

Américo Prado de Ramos
Presidente daAssociação de Pais e Amigos dos Deficien-

tes Visuais – APADEVI

EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 010/2020 - FMAS

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E A 
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFI-
CIENTES VISUAIS - APADEVI, PARA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.

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

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS - APADEVI
VALOR REPASSE: R$ 34.129,00 (Trinta e quatro mil, cento 
vinte nove reais)
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades 
do Terceiro Setor 
PERÍODO: da assinatura do termo a Novembro de 2021.

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mes-
ma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo ar-
tigo 32 a este gestor. 
Considerando que a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
DEFICIENTES VISUAIS - APADEVI é uma Organização da 
Sociedade Civil do Município de Guarapuava que atende o 
Serviço de Proteção Social de básica e média complexidade, 
conforme tipificação de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscri-
ta nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistên-
cia Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES.
Desenvolve serviços de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade nos diversos territórios, realizando atividades 
de atendimento a pessoas com deficiência visual e suas fa-
mílias, através de ações especializadas de assistência social, 
psicologia, educação cultura, esporte e lazer visando o enfren-
tamento e a superação das situações violadoras de direitos e 
o isolamento social. Através da promoção da autonomia, inclu-
são social e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com 
deficiência visual e suas famílias.
Guarapuava, 30 de Junho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

TERMO DE FOMENTO Nº 016/2020

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fundo 
Municipal da Assistência Social e APAE – ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o 
n.° 76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha n.° 
2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Prefeito 
Municipal Senhor CESAR AUGUSTO CAROLLO SILVESTRI 
FILHO por meio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO-
CIAL CNPJ: 14.425.321/0001-42 neste ato representado pelo 
presidente, Sr. ARI MARCOS BONA – CPF nº651.625.799-04, 
o Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, na condi-
ção de interveniente representado neste ato pela presidente 
ROSA APARECIDA RAMOS DANIEL e de outro lado APAE – 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
GUARAPUAVA, inscrita no CNPJ nº 75.643.585/0001-67, neste 
ato representada por sua Presidente a Sra. MARCIA CRISTINA 
FARIA, inscrita no RG n° 7.971.660-0 e o CPF nº408.258.171-
53 de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO/Con-
cedente e ENTIDADE/Tomadora, respectivamente, partes que 
resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, median-
te as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

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

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

Parágrafo 1º: Promover a autonomia, inclusão social e a me-
lhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus 
familiares e/ou cuidadores, em consonância com a política de 
assistência social. Visando o alcance dos objetivos previstos 
no plano de trabalho, busca-se com este financiamento pro-
piciar aos usuários desta entidade, um espaço de integração 
e troca de experiências, como também o aprimoramento dos 
serviços ofertados, atendendo em média 250 pessoas entre 
usuários e seus familiares e/ou cuidadores, no ano de período 
de vigência deste plano de trabalho.

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 o APAE – ASSOCIAÇÃO 
DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA 
o valor de R$ 34.129,00 (Trinta e quatro mil cento vinte nove 
reais) valor anual – sendo liberado em parcelas conforme cro-
nograma 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 Banco do Brasil 
001 Conta nº 48.614-0 Agência 0299-2,Guarapuava– Paraná, 
conta específica para este Termo de Fomento, os rendimentos 
de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, es-
tando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos.

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

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

como nos documentos e comprovantes financeiros desta.

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA–DOS RECURSOS 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, 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 vincu-
lação com a execução do objeto; 
c)Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da Organização da Sociedade Civil; 
d)Extrato bancário da conta específica vinculada à execução 
da Parceria; 
e)Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver; 
f)Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 
vídeos ou outros suportes, quando couber; 
g)Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso; 
h)Lista de presença de treinados ou capacitados, quando for 
o caso.
Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado neste termo, 
com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas: 
a)Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento do 
objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano de 
trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
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eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
b)Análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferição 
da correlação entre as despesas apresentadas e a execução 
do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os débi-
tos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para a 
execução da parceria. 
Parágrafo 2º.  A administração pública deverá considerar ainda 
em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:      
c) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria
d) relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados al-
cançados durante a execução do termo de colaboração.
 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.
Parágrafo 3o  No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4o  Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        

Parágrafo 5º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc). 
A ENTIDADE/Tomadora deverá disponibilizar para a execução 
do termo de parceria as instalações, condições materiais e ca-
pacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas e deverá prestar contas mensalmente 
ao MUNICÍPIO/concedente dos recursos recebidos, INCLUIN-
DO AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferên-
cias – SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução 
n° 028/2011 e nas Normativas 61/2011 e 68/2012do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da 
prestação de conta em cada bimestre.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.         
Parágrafo 1o   - Para a implementação do disposto no caput, 
a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos 
ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 2o - Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.
Parágrafo 3o - Para a implementação do disposto no parágrafo 
2o, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com ór-
gãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplica-
ção dos recursos.
Parágrafo 4º - A administração pública emitirá relatório técnico 
de monitoramento e avaliação de parceria celebrada median-
te termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá 
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apre-

sentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.         
Parágrafo 5o - O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter - 
descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
a)análise das atividades realizadas, do cumprimento das 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. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG 
n° 1.829.714-0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar 
e avaliar a execução do Termo e do Plano de Trabalho, através 
de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução 
da aplicação dos recursos e também ficará responsável pela 
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos regis-
tros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de 
Transferência.
Parágrafo único:São obrigações do gestor (Conforme Artigo 61 
da Lei 13.019/14):
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
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 



05 a 11 de dezembro, Veiculação 14/12/2020 Ano XXVI - Nº 1986 Boletim Oficial do Município -  19

avaliação. Os membros nomeados desta comissão são: Sra. 
Andreia Turkot – RG: 61490817 – CPF: 881.746.979-34; Sra. 
.Karine Cavallin – RG: 87039323 – CPF: 029.188.149-11; 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: 
86853205 – CPF: 058.988.159-02.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
Este TERMO DE FOMENTO poderá ser rescindido automa-
ticamente independente da formalização de instrumento, no 
caso de 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: A faculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-

blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva 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 da ENTIDADE/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de ser-
viços essenciais à população, por ato próprio e independen-
temente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas: 

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

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

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 utiliza-
do para custear material para oficinas.  Os equipamentos e 
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
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parceria serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a 
promessa de transferência da propriedade à administração pú-
blica, na hipótese de não desenvolver mais atividades relacio-
nadas ao objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver 
a extinção 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 sa-
neamento das impropriedades:         
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade 
civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de cola-
boração ou de fomento; 
III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA RESTITUIÇÃO DOS RE-
CURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento 
dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendi-
mentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Con-
tas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconi-
zado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA 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, 01 de dezembro 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

Marcia Cristina Faria
Presidente do APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS 

DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA

EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO 2018 – FMAS n.º 013/2020

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E A 
ENTIDADE APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E MÉDIA COM-
PLEXIDADE.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 30, inciso VI da Lei n.º 
13.019/2014.
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ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA
VALOR REPASSE: R$ 34.129,00 (Trinta quatro mil cento vinte e nove reais)
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades do Terceiro Setor 
PERÍODO: da publicação do termo à Setembro/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 a APAE - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPUAVA é uma Organiza-
ção da Sociedade Civil do Município de Guarapuava que atende o Serviço de Proteção Social de básica e média complexidade, 
conforme tipificação de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscrita nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistência 
Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES.
Desenvolve serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade com objetivo de promover a autonomia, inclusão so-
cial e a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência e seus familiares e/ou cuidadores, em consonância com a 
política de assistência social. Visando o alcance dos objetivos previstos no plano de trabalho, busca-se com este financiamento 
propiciar aos usuários desta entidade, um espaço de integração e troca de experiências, como também o aprimoramento dos 
serviços ofertados, atendendo em média 250 pessoas entre usuários e seus familiares e/ou cuidadores, no ano de período de 
vigência deste plano de trabalho. 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, 20 de Julho de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA

Ari Marcos Bona
Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  E CULTURA
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CONSELHOS
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1° ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 004/2019 

1° Aditivo ao Termo de Fomento n° 004/2019 que fazem o MU-
NICÍPIO DE GUARAPUAVA, Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente/ Fundo Municipal da Infância e 
da Adolescência e Associação Beneficente das Senhoras de 
Entre Rios - ABSER

Pelo presente instrumento, celebram entre si, de um lado, o 
Município de Guarapuava, entidade jurídica de direito públi-
co interno, inscrito no CNPJ sob nº 76.178.037/0001-76, com 
sede da Prefeitura na Rua Brigadeiro Rocha, n° 2777, cida-
de de Guarapuava/PR, por meio do Fundo Municipal para In-
fância e Adolescência/FIA CNPJ: 15.302.270/0001-24 neste 
ato representado pelo presidente, ARI MARCOS BONA – RG 
3.898.146-3 e CPF 651.625.799-04, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente/COMDICA, na condição 
de interessado representado neste ato pelo vice-presidente 
GABRIEL SANTOS DE PAULA e de outro lado a Associação 
Beneficente das Senhoras de Entre Rios - ABSER, inscrita 
no CNPJ nº 81.644.320/0001-86, neste ato representado por 
sua Presidente Hildegardt Victoria Reinhofer, inscrita no RG n° 
1.831.119-4 e o CPF nº 391.036.509-44, partes que resolvem 
celebrar o presente Termo Aditivo, ao Termo de Fomento N° 
004/2019, mediante as clausulas e condições a seguir estabe-
lecidas

CLAUSULA PRIMEIRA:
O 1º aditivo ao Termo de Fomento nº 004/2019 tem por objetivo 
alterar a CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA, a qual passa-
rá a ter a seguinte redação:

“CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de julho de 2021, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.”

CLAUSULA SEGUNDA: 
Permanecem inalteradas as demais Clausulas e condições do 
Termo de Fomento nº 004/2019.
E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumen-
to em 05 (cinco) vias de igual teor e forma.

Guarapuava, 13 de outubro de 2020.

Cesar Augusto Carollo Silvestri Filho
Prefeito Municipal

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

cência

Gabriel Santos de Paula
Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente

Hildegardt Victoria Reinhofer  
Presidente Associação Beneficente das Senhoras de Entre 

Rios - ABSER

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EXTRATO DE TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
OBJETO: CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO – 
PROCESSO SELETIVO
FUNÇÃO: PSICÓLOGO
EDITAL CONVOCAÇÃO Nº. 019/2020 – PSS Nº 001/2020
Contratado Período de Con-

trato
 Salário Inicial

MIRIAN SILVA 
ADORNO

11/12/2020 a 
10/06/2021

R$ 3.498,34

DRH, 14/12/2020.
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