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PORTARIA Nº 207/2021

PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1ºConceder licença para tratamento de saúde, aos servi-
dores:
I -Adalgiza Bonavigo Pollyak, matrícula nº 11.520/7, Orienta-
dor (a) Educacional, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 26/02/2021 a 
28/02/2021.
II -Andrea Silvestre Pasa, matrícula nº 16.785/1, Arquiteto, lota-
da na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, compre-
endendo o período de 02/03/2021 a 05/03/2021.
III -Carla Brustolin, matrícula nº 14.766/4, Professor (a), lotada 
na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compreenden-
do o período de 02/03/2021 a 05/03/2021.
IV -Carlos Rogerio da Silva Santos, matrícula nº 16.112/8, Mé-
dico Generalista de Estratégia Saúde da Família, lotado na 
Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 
08/03/2021 a 09/03/2021.
V -Claudia Weckl Monteiro, matrícula nº 12.999/2, Fonoaudió-
logo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do o período de 01/03/2021 a 05/03/2021.
VI -Claudiane Priscila Soares Gunther, matrícula nº 15.885/2, 
Técnico em Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de 
Saúde, compreendendo o período de 05/03/2021 a 13/03/2021.
VII -Daniel Ribas Rosa Frahm, matrícula nº 18.980/4, Secreta-
rio Executivo, lotado na Secretaria Municipal Executiva, com-
preendendo o período de 01/03/2021 a 05/03/2021.
VIII -Danubia Carla Nascimento, matrícula nº 18.932/4, Enfer-
meiro Temporário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 02/03/2021 a 04/03/2021.
IX -Daniele Andrade, matrícula nº 17.856/0, Técnico em Enfer-
magem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreen-
dendo o período de 06/03/2021 a 10/03/2021.
X -Dircema de Fatima Ribas Costa, matrícula nº 11.552/5, Ser-
vente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 08/03/2021 a 10/03/2021.
XI -Edeni do Rocio de Souza, matrícula nº 15.255/2, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 04/03/2021 a 05/03/2021.
XII -Elizete Ribeiro de Faria, matrícula nº 16.762/2, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 01/03/2021 a 05/03/2021.
XIII - Emerson Luiz Alves, matrícula nº 13.319/1, Operador 
de Maquinas, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras 
e Serviços Urbanos, compreendendo o período de 08/03/2021 
a 13/03/2021.
XIV - Janaine Aparecida Carneiro Souza, matrícula nº 
15.982/4, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
01/03/2021 a 10/03/2021.
XV - Jocilene de Fatima Delgado Zanona, matrícula nº 
16.193/4, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 03/03/2021 a 
04/03/2021.
XVI - Joares da Costa, matrícula nº 6.961/2, Servente de 
Obras, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Ser-
viços Urbanos, compreendendo o período de 01/03/2021 a 
08/03/2021.

XVII - Josiane da Silva, matrícula nº 13.984/0, Educador (a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 03/02/2021 a 09/02/2021.
XVIII - Karine Mesquita Rodrigues, matrícula nº 18.664/3, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 05/03/2021 a 
18/03/2021.
XIX - Lucia Belo Ferreira Moreira, matrícula nº 15.219/6, 
Agente Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Munici-
pal de Saúde, compreendendo o período de 06/03/2021 a 
13/03/2021.
XX - Luiz Augusto Klosowski, matrícula nº 13.762/6, Assis-
tente Administrativo II, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 05/03/2021 a 08/03/2021.
XXI - Luiz Carlos Zaider, matrícula nº 16.885/8, Servente 
de Obras, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras 
e Serviços Urbanos, compreendendo os dias 28/02/2021 e 
02/03/2021 a 04/03/2021.
XXII - Maria Aparecida Siqueira, matrícula nº 18.903/0, Téc-
nico em Enfermagem Temporário, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Saúde, compreendendo o período de 08/03/2021 a 
09/03/2021.
XXIII - Maria Eliane Lopes Pereira, matrícula nº 17.900/0, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 03/02/2021 a 
04/02/2021.
XXIV - Mariel de Oliveira Gaspar, matrícula nº 13.961/0 – 
17.770/9, Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 03/03/2021 a 
05/03/2021.
XXV - Maria Ivete Coelho Das Neves, matrícula nº 9.409/9, 
Professor (a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, compreendendo o período de 06/03/2021 a 12/03/2021.
XXVI - Maria Laura Kalisak, matrícula nº 16.716/9, Servente 
de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 07/03/2021 a 09/03/2021.
XXVII - Meroslava Saldan de Matos, matrícula nº 15.747/3, 
Servente de Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Ad-
ministração, compreendendo o período de 04/03/2021 a 
08/03/2021.
XXVIII - Moises Elias Heuko, matrícula nº 16.837/8, Assisten-
te Administrativo I, lotado na Secretaria Municipal de Viação, 
Obras e Serviços Urbanos, compreendendo o período de 
06/03/2021 a 08/03/2021.
XXIX - Raquel Alves de Deus, matrícula nº 14.876/8, Agente 
Comunitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo os períodos de 04/03/2021 a 05/03/2021 e 
07/03/2021 a 10/03/2021.
XXX - Rita Arleia Prado, matrícula nº 6.777/6, Professor (a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 25/02/2021 a 26/02/2021.
XXXI - Rita de Cassia Ferreira, matrícula nº 9.763/2, Guar-
dião, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 05/03/2021 a 11/03/2021.
XXXII - Suelen Regina Gomes, matrícula nº 16.788/6, Edu-
cador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Cultura, compreendendo o período de 03/03/2021 a 
05/03/2021.
XXXIII - Suze Antonia Gurnaski Machado, matrícula nº 18.453/5, 
Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 09/03/2021 a 
15/03/2021.
XXXIV - Valeria Sierdovski Gavanski Silva, matrícula nº 
16.839/4, Assistente Administrativo I, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, compreendendo 
o período de 04/03/2021 a 05/03/2021.
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XXXV - Vanderleia Barbosa da Silva Gartner, matrícula nº 
16.493/3, Educador (a) Infantil, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
26/02/2021 a 05/03/2021.
XXXVI - Vilma Staciack Xavier, matrícula nº 16.036/9, Educador 
(a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 09/03/2021 a 15/03/2021.

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

Guarapuava, 12 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretaria Municipal de Administração

PORTARIA Nº 355/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 119, da Lei Complementar Munici-
pal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder prorrogação da licença para Tratamento de 
Saúde aos servidores:
I -Adriana Paula dos Santos, matrícula nº 15.202/1, Agente Co-
munitário de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, 
compreendendo o período de 03/03/2021 a 05/03/2021.
II -Edna Aparecida Germano Iaskievicz, matrícula nº 17.755/5 
– 13.151/2, Supervisora Pedagógica, lotada na Secretaria Mu-
nicipal de Educação e Cultura, compreendendo o período de 
11/03/2021 a 24/04/2021.
III -Elizete Ribeiro de Faria, matrícula nº 16.762/2, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 06/03/2021 a 15/03/2021.
IV -Iolanda Pereira de Cristo, matrícula nº 12.617/9, Professor(a), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 04/03/2021 a 12/03/2021.
V -Marcio Pivisan, matrícula nº 18.667/8, Educador(a) Infantil, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o dia 02/03/2021.
VI -Samantha Oliveira Lana, matrícula nº 17.074/7, Enfermei-
ro, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, compreenden-
do os períodos de 24/02/2021 a 25/02/2021 e 26/02/2021 a 
01/03/2021.
VII -Selma Oliveira da Silva, matrícula nº 12.168/1 – 14.415/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo os períodos de 01/03/2021 a 30/03/2021 
e 31/03/2021 a 29/05/2021.
VIII -Vanda Aparecida Carvalho da Cruz, matrícula nº 9.428/5 – 
14.453/3, Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, compreendendo o período de 06/03/2021 a 
17/03/2021.
IX -Vilma Staciak Xavier, matrícula nº 16.036/9, Educador(a) 
Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o dia 05/03/2021.

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

Guarapuava, 12 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 356/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 139, da Lei Complementar Munici-
pal nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Acompanhamento de Tratamen-
to de Saúde aos servidores:
I -Ademir Batista da Silva, matrícula nº 14.065/1, Motorista de 
Ambulância de Distrito, lotado na Secretaria Municipal de Saú-
de, compreendendo o período de 28/02/2021 a 01/03/2021.
II -Alessandro Pawlas Carazzai, matrícula nº 17.416/5, 
Professor(a) Educação Física, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde, compreendendo o dia 08/03/2021.
III -Cleia Mara Ferreira, matrícula nº 10.910/0, Servente de 
Limpeza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultu-
ra, compreendendo o dia 08/03/2021.
IV -Maria Camargo, matrícula nº 16.893/9, Fiscal Tributário, lo-
tada na Secretaria Municipal de Finanças, compreendendo o 
dia 08/03/2021.
V -Rosana Araujo Marcondes Soares, matrícula nº 10.311/0, 
Professor(a), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 08/03/2021 a 09/03/2021.
VI -Simone Jean Machado Buchweitz, matrícula nº 14.794/0, 
Médico Generalista de Estratégia Saúde da Família, lotada na 
Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o período de 
08/03/2021 a 12/03/2021.

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

Guarapuava, 12 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 396/2021
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 Zenilda Apare-
cida Miranda Rossa, matrícula nº 13206-3, Servente de Lim-
peza, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 
compreendendo o período de 13/03/2021 a 19/03/2021.

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

Guarapuava, 16 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 397/2021
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
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Art. 1º Conceder Licença por Luto, ao servidor Giancarlo Pau-
lino Rocha, matrícula nº 13239-3, Auxiliar de Saúde Bucal, 
lotado na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o 
período de 03/03/2021 a 04/03/2021.

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

Guarapuava, 16 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 398/2021
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 Marcia Vanessa 
Rodrigues, matrícula nº 17796-2, Professor (a), lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura, compreendendo o 
período de 08/03/2021 a 14/03/2021.

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

Guarapuava, 16 de março de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

II TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO Nº 05/2021
O Diretor do Departamento de Licitações e Contratos, no uso 
de atribuições que lhe são inerentes, determina a SUSPEN-
SÃO, por tempo indeterminado, do processo licitatório, na mo-
dalidade de PREGÃO ELETRÔNICO 04/2021, cujo OBJETO 
é “REGISTRO DE PREÇO, A POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PE-
ÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 
HOSPITALARES, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE SAÚDE”, em razão da necessidade de tempo hábil 
para esclarecimentos e retificação do Edital.
PUBLIQUE-SE.
Guarapuava, 16 de março 2021.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contrato

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 46/2021.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL OUT-
SOURCING (LOCAÇÃO) DE MICROCOMPUTADORES.
VALOR MÁXIMO: R$ 289.608,00 (duzentos e oitenta e nove 
mil seiscentos e oito reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) < 
https://bllcompras.com/ >.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 31/03/2021 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRA: NILSÉIA DE LARA FIKER.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
– Pelo site: < http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/ >;
– Pelo Portal da Transparência: < http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2 >; ou
– No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 12 de março de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 10/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 48/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCERI-
ZADO EM VIGILÂNCIA ORGÂNICA E ARMADA PARA ASSE-
GURAR A INTEGRIDADE DA EQUIPE RESPONSÁVEL PELA 
VACINAÇÃO CONTRA O VÍRUS DA COVID-19, BEM COMO 
A SEGURANÇA DO LOCAL DE ARMAZENAMENTO DAS DO-
SES DE VACINAS DISPONIBILIZADAS PARA O MUNICÍPIO 
DE GUARAPUAVA.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 2021, 
e com base no Artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, 
e alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria 
Geral do Município, de n.º 186/2021 e Autorização do Diretor 
de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para a Con-
tratação da empresa:
ADJUDICATÁRIA CNPJ VALOR
ATITUDE SEGU-
RANCA PRIVADA 
LTDA

31.340.008/0001-20 R$ 562.620,00

PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 16 de março de 2021.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

RERRATIFICAÇÃO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 07/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL COM DISPENSA DE 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICITAÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE 
LIMPEZA, NO ÂMBITO DA PANDEMIA DE COVID-19. SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ONDE SE LÊ:
Guarapuava, 04 de Fevereiro de 2021.
ABIMAEL DE LIMA VALENTIM
Diretor de Licitações e Contratos
LEIA-SE:
Guarapuava, 04 de Fevereiro de 2021.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 30/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 269/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR – SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: BOA VENTURA TRANSPORTE ESCOLAR 
LTDA – ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência 
de 16/02/2021 a 16/02/2022, com fulcro no artigo 57, inciso II 
da Lei Federal n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 12/02/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO

CONSIDERANDO a publicação da Justificativa de Inexigibilida-
de de Chamamento Público, realizado na data de 04/03/2021 
no BOM n.º 2047;
CONSIDERANDO o regramento jurídico estatuído pela Lei Fe-
deral nº 13019/2014;
Celebra o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA e o HOSPI-
TAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO - CNPJ nº 
77.893.469/0001-21, o Termo de Parceria n.º 001/2021, no va-
lor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), qual tem por ob-
jeto repasse de valor para equipamentos que serão instalados 
na Unidade do Hospital de Cancer, de acordo com o Plano de 
Trabalho apresentado.

Guarapuava, 17 de março de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE FOMENTO Nº 001/2021

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Secretaria Municipal de Saúde e HOSPITAL DE CARI-

DADE SÃO VICENTE DE PAULO

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 CELSO FERNANDO GOES  , por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde neste ato representado pelo, 
Sr. JONILSON ANTONIO PIRES  e de outro lado o HOSPITAL 

DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO  inscrita no CNPJ 
nº 77.893.469/0001-21, neste ato representada por seu Pro-
vedor o Sr. HUBERTO JOSÉ LIMBERGER, inscrita no RG n° 
503.105-2 SSP/PR e o CPF nº 113.549.339-15 de ora em dian-
te denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDA-
DE/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: Repassar recursos financeiros 
para aquisição de equipamentos, sendo 06 elevadores e 04 
geradores eleétricos, com serviços de instalação, conforme 
descrito no plano de aplicação do Plano de Trabalho.
b) ENTIDADE/Tomadora: Realizar a aquisição dos equipamen-
tos e a prestação de serviços de instalação dos equipamentos, 
apresentados. 
Parágrafo 1º: Metas a serem atingidas: dar funcionalidade e 
acessibilidade ao hospital, possibilitando assim a entrada dos 
pacientes do ambulatório ao CDI do hospital.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA TRANSFERÊNCIA FINANCEI-
RA
O MUNICÍPIO/Concedente repassará ao HOSPITAL DE CARI-
DADE SÃO VICENTE DE PAULO  o valor de R$ 3.000.000,00 
(três milhões de reais) – sendo liberado em 2 (duas) parcelas 
de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais.
Parágrafo 1º: O valor liberado será correspondente à medição 
mensal apresentada pela ENTIDADE/Tomadora, a qual deve 
ser atestada pelo Gestor da parceria e pela Comissão de Mo-
nitoramento, podendo se valer de auxílio técnico de terceiros.
Parágrafo 2º: A medição apresentada pela ENTIDADE/Toma-
dora deve ser assinada pelo responsável técnico da obra por 
ela indicado. 
Parágrafo 3º: Para receber o repasse a ENTIDADE/Tomadora 
deverá ainda 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 4º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada na BANCO DO 
BRASIL – 001 - Conta nº 94.990-6  Agência 0299-2, 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 5º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
Parágrafo 6º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública, do controle in-
terno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, 
aos documentos e às informações relacionadas ao termo de fo-
mento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.
Parágrafo 7º: Não haverá contrapartida por parte da ENTIDA-
DE/Tomadora, ficando a mesma responsável por eventuais 
despesas que ultrapassem o valor total do repasse, compro-
metendo-se a concluir a obra com recursos próprios caso seja 
necessário, ou seja, caso o valor global da parceria se torne 
insuficiente para o efetivo funcionamento do Hospital. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
Parágrafo 1º: Compete à Administração Pública: 
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I - Transferir os recursos à ENTIDADE/Tomadora de acordo 
com a cláusula segunda deste Termo; 
II - Fiscalizar a execução do Termo de Fomento, o que não fará 
cessar ou diminuir a responsabilidade da ENTIDADE/Tomado-
ra pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem 
por quais danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregulari-
dades constatadas; 
III - Comunicar formalmente à ENTIDADE/Tomadora qualquer 
irregularidade encontrada na execução das ações, fixando-lhe, 
quando não pactuado nesse Termo de Fomento prazo para 
corrigi-la; 
IV - Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e recla-
mações, cientificando a ENTIDADE/Tomadora para as devidas 
regularizações; 
V - Constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do 
objeto desta Parceria, a Administração Pública poderá ordenar 
a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que 
se sujeita a ENTIDADE/Tomadora, e sem que esta tenha direi-
to a qualquer indenização no caso daquelas não serem regula-
rizadas dentro do prazo estabelecido no termo da notificação; 
VI - Aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de 
Fomento; 
VII - A ENTIDADE/Tomadora se responsabiliza de forma ex-
clusiva com os encargos trabalhistas de seus empregados e 
colaboradores, ficando o Município excluído de qualquer res-
ponsabilidade trabalhista; 
VIII - Apreciar a prestação de contas final apresentada, no pra-
zo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu rece-
bimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, 
prorrogável justificadamente por igual período; e 
IX – Publicar, às suas expensas, o extrato deste Termo de Fo-
mento na imprensa oficial do Município. 
Parágrafo 2º: Compete à ENTIDADE/Tomadora: 
I – Utilizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Tra-
balho aprovado pela Administração Pública, observadas as 
disposições deste Termo de Fomento relativas à aplicação dos 
recursos; 
II - Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao 
funcionamento da instituição e ao adimplemento deste Termo 
de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária 
ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos pa-
gamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou 
restrição à sua execução; 
III - Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei 
Federal nº 13.019/2014, nos prazos estabelecidos neste ins-
trumento; 
IV - Executar as ações objeto desta parceria com qualidade, 
atendendo o público de modo gratuito, universal e igualitário;
V - Responder, com exclusividade, pela capacidade e orienta-
ções técnicas de toda a mão de obra necessária à fiel e perfeita 
execução desse Termo de Fomento;
VI - Manter contrato de trabalho que assegure direitos traba-
lhistas, sociais e previdenciários aos seus trabalhadores e 
prestadores de serviços;
VII - Responsabilizar-se, com os recursos provenientes do Ter-
mo de Fomento, pela indenização de dano causado ao público, 
decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, 
imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados;
VIII - Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao públi-
co, por profissional empregado ou preposto, em razão da exe-
cução desse Termo de Fomento;
IX - Responsabilizar-se pelo espaço físico, equipamentos e 
mobiliários necessários ao desenvolvimento das ações objeto 
desta parceria;
X - Garantir o livre acesso dos agentes públicos, em especial 

aos designados para a comissão de monitoramento e avalia-
ção, ao gestor da parceria, do controle interno e do Tribunal 
de Contas relativamente aos processos, aos documentos e às 
informações referentes a este Termo de Fomento, bem como 
aos locais de execução do objeto;
XI - Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldo financei-
ros enquanto não utilizados, obrigatoriamente, em instituição 
financeira oficial, assim como as receitas decorrentes, que se-
rão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo e apli-
cadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo 
constar de demonstrativo específico que integrará as presta-
ções de contas; e
XII - Restituir à Administração Pública os recursos recebidos 
quando a prestação de contas for avaliada como irregular, de-
pois de exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, caso 
em que a ENTIDADE/Tomadora poderá solicitar autorização 
para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de 
ações compensatórias de interesse público, mediante a apre-
sentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito 
neste Termo de Fomento e a área de atuação da organização, 
cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de tra-
balho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e 
não seja o caso de restituição integral dos recursos;
XIII - A ENTIDADE/Tomadora possui responsabilidade exclusi-
va pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de cus-
teio, de investimento e de pessoal.
Parágrafo 3º: Caso a ENTIDADE/Tomadora adquira equipa-
mentos e materiais permanentes com recursos provenientes 
da celebração da parceria, estes permanecerão na sua titu-
laridade ao término do prazo deste Termo de Fomento, obri-
gando-se a ENTIDADE/Tomadora agravá-lo com cláusula de 
inalienabilidade, devendo realizar a transferência da proprieda-
de dos mesmos à Administração Pública, na hipótese de sua 
extinção.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses a contar da 
data de sua assinatura, oficializado. Podendo ser aditado con-
forme preconizado na Instrução Normativa n.º 61/2011 em seu 
art. 6º, de acordo com a solicitação da entidade, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à administração 
pública em, no mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente 
previsto e interesse da Administração.
Parágrafo 1º: O prazo de execução do objeto da parceria será 
de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos conforme Crono-
grama Físico Financeiro elaborado pelo responsável técnico da 
ENTIDADE/Tomadora, contados a partir dos prazos previstos 
nas Etapas/Fases de Execução dispostas no Plano de Traba-
lho.
Parágrafo 2º: A prorrogação de ofício da vigência e da exe-
cução 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 QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS 
Parágrafo 1º: As despesas oriundas deste contrato serão aten-
didas por conta da dotação Orçamentária nº 33.50.43.99.99 
- Demais Entidades do Terceiro Setor, de acordo com a au-
torização prevista na Lei Municipal n.º 3163/2021. É única e 
exclusivamente responsabilidade da ENTIDADE/Tomadora o 
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos rece-
bidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 
pessoal e de consumo. 
Parágrafo 2º: O Plano de Trabalho deverá ser executado com 
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estrita observância das cláusulas pactuadas neste Termo de 
Fomento, sendo vedado: 
I - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com 
recursos vinculados à parceria; II - modificar o objeto, exceto 
no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente 
aprovada a adequação do plano de trabalho pela Administra-
ção Pública; 
III - utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para 
finalidade diversa da estabelecida no plano de trabalho; 
IV - pagar despesa realizada em data anterior à vigência da 
parceria; 
V - efetuar pagamento em data posterior à vigência da par-
ceria, salvo quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido 
durante sua vigência; 
VI - realizar despesas com: 
a) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a 
pagamentos ou a recolhimentos fora dos prazos, salvo se de-
correntes de atrasos da Administração Pública na liberação de 
recursos financeiros; 
b) publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e direta-
mente vinculadas ao objeto da parceria, de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, das quais não constem no-
mes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pes-
soal; e 
c) pagamento de pessoal contratado pela ENTIDADE/Tomado-
ra que não atendam às exigências do art. 46 da Lei Federal nº 
13.019/2014. 
Parágrafo 3º: Toda a movimentação de recursos no âmbito da 
parceria será realizada mediante transferência eletrônica su-
jeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 
depósito em sua conta bancária. 

CLAUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas deverá ser efetuada de acordo com as 
previsões da Resolução n.º 61/2011 e Instrução Normativa n. 
º 28/2011, ambas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
bem como atender as exigência da Lei Federal nº 13.019/2014, 
e cabe à ENTIDADE/Tomadora a alimentação dos dados junto 
ao Sistema SIT sendo responsável a funcionária Camila Perei-
ra Tote, CPF n.º 098.198.169-04.
Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado pela Portaria 
n.º 738/2019, com o apoio dos setores técnicos competentes 
e com base nos relatórios produzidos no período, emitirá um 
parecer técnico para cada prestação de contas apresentada, 
parcial ou não. A análise da Prestação de Contas Final levará 
em conta os documentos apresentados e constitui-se das se-
guintes 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 (Gestor, Fiscal e Co-
missão) deverá considerar ainda em sua análise os seguintes 
relatórios elaborados internamente, quando houver:      
a)  relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria.
b) 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.

 c) o gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.
Parágrafo 3o: No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4o:  Se a duração da parceria exceder um ano, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        
Parágrafo 5º: Somente serão aceitos os documentos 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 68/2012 do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da 
prestação de contas em cada bimestre.
Parágrafo 6º: A prestação de contas deverá ser feita observan-
do-se as regras previstas na Lei Federal nº 13.019/14, além de 
prazos e normas de elaboração constantes neste instrumento 
de parceria e do plano de trabalho.
Parágrafo 7º: A prestação de contas apresentada pela organi-
zação da sociedade civil deverá conter elementos que permi-
tam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que 
o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descri-
ção pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação 
do alcance das metas e dos resultados esperados, até o perío-
do de que trata a prestação de contas.
I - Serão glosados valores relacionados a metas e resultados 
descumpridos sem justificativa suficiente. 
II - Os dados financeiros serão analisados com o intuito de es-
tabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa 
realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes.
III - A análise da prestação de contas deverá considerar a ver-
dade real e os resultados alcançados.
IV - A prestação de contas da parceria observará regras espe-
cíficas de acordo com o montante de recursos públicos envol-
vidos, nos termos das disposições e procedimentos estabele-
cidos conforme previsto no plano de trabalho e no termo de 
fomento.
Parágrafo 8º: Para fins de avaliação quanto à eficácia e efeti-
vidade das ações em execução ou que já foram realizadas, os 
pareceres técnicos de que trata esta cláusula deverão, obriga-
toriamente, mencionar:  
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a con-
clusão do objeto pactuado.
Parágrafo 9º: Os documentos incluídos pela entidade na plata-
forma eletrônica prevista no art. 65 da Lei Federal nº 13.019/14, 
desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por 
certificação digital, serão considerados originais para os efeitos 
de prestação de contas.
Parágrafo 10º: Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado 
do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a entida-
de deve manter em seu arquivo os documentos originais que 
compõem a prestação de contas de acordo com o art. 68 da Lei 
Federal nº 13.019/14.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO, CONTRO-
LE E FISCALIZAÇÃO
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, e 
§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 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: A administração pública (Gestor e Fiscal) emitirá 
relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria e o 
submeterá à Comissão de monitoramento e avaliação designa-
da, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade 
de apresentação da prestação de contas devida pela organiza-
ção da sociedade civil.         
Parágrafo 4º: O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter 
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
c) valores efetivamente transferidos pela administração públi-
ca;
d) 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;
e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles 
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem 
como de suas conclusões e das medidas que tomaram em de-
corrência dessas auditorias.

Parágrafo 5o: 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 6º: 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 7º: As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.
Parágrafo 8º: No exercício de suas atribuições o gestor, o fiscal, 
e os integrantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação 
poderão realizar visita in loco, da qual será emitido relatório.

CLÁUSULA OITAVA – GESTOR E FISCAL DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestor e fiscal da par-
ceria, nomeada pela Portaria n.º 738/2019,  a Sra. Elisabeth 
Nascimento Lira, matrícula n° 8480-8,  CPF n° 098.721.719-47, 
e como  fiscal o Sr. Ricardo Bavaresco Rodrigues, matrícula 
n.º 9690-3  CPF n.º 414.584.430-00, que deverão 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 - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA NONA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
É a instancia administrativa responsável pelo acompanhamen-
to da execução da parceria celebrada, cujas atribuições serão 
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação 
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de 
objetos, custos e indicadores voltados à priorização do controle 
de resultados sendo de sua competência a avaliação e a ho-
mologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avalia-
ção. Os membros nomeados pela Portaria n.º 488/2020 desta 
Comissão são: Sr. Marcelo P. da Silva – matrícula 16425-9, RG 
n.º 5.491.357-5 e CPF n.º 839.028.219-49 ; Sr. Fabiano Ferrei-
ra da Silva – matrícula 17010-0, RG n.º 8.968.755-1 e CPF n.º 
050.429-81; Sra. Adriana Almeida Liberato  – matricula 13191-
1, RG n.º 6.005.088-0 e CPF n.º 779.263.829-49, Sr. Luiz Car-
los dos Santos – matrícula 16046-6, RG n.º 5.431.232-6 e CPF 
n.º 696.749.579-87 e Sr. Charles Juliani Kloster, matrícula nº 
16649-9, RG nº 9.127.532-5 e CPF n.º 045.404.949-88.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PLANO DE TRABA-
LHO
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, metas e cronograma, mediante termo aditivo ou por 
apostila ao plano de trabalho original. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – 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 pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado;
c) Retardamento injustificado na realização da execução do 
objeto deste Termo de Fomento;
d) Descumprimento de cláusula constante deste Termo de Fo-
mento.
Parágrafo 1º: A faculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
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TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções: 
I - advertência; 
II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II.
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Secretário Municipal, facultada a 
defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez 
dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após dois anos de aplicação da penalidade.
Parágrafo 2º: Prescreve em cinco anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.
Parágrafo 3º:  A prescrição será interrompida com a edição de 
ato administrativo voltado à apuração da infração.
Parágrafo 4º: A inexecução total ou parcial do objeto deste 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.
Parágrafo 5º: As situações previstas neste parágrafo devem 
ser comunicadas pelo gestor ao administrador público.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS 
RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo 
improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata instauração 

de tomada de contas especial do responsável, providenciada 
pela autoridade competente da administração pública, devi-
damente atualizados monetariamente de conformidade com a 
Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.
Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda resti-
tuir ao MUNICÍPIO/concedente o valor transferido, atualizado 
monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos 
juros legais, na forma da legislação aplicável, nas seguintes 
hipóteses:
a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no TERMO DE FOMENTO;
b) Não for executado o objeto do TERMO DE FOMENTO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS BENS REMANESCEN-
TES
Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recur-
sos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que 
a ele não se incorporam. 
Parágrafo 1º: Os bens remanescentes serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese da extinção da parceria. 
Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recur-
sos transferidos poderão, a critério do administrador público, 
ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactua-
do, observado o disposto neste termo e na legislação vigente. 
Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula 
de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à 
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob 
pena de reversão em favor da Administração. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante 
da administração pública.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.

Guarapuava, 17 de Março de 2021.

CELSO FERNANDO GOES
Prefeito Municipal

JONILSON ANTONIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

 Huberto José Limberger
Provedor do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo 
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