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PORTARIA Nº 866/2021
PORTARIAS

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
especificamente ao disposto no inciso III do art. 159 da Lei 
Complementar nº 120/2020:

RESOLVE

Art. 1º Conceder afastamento para exercer mandato eletivo de 
vereador, legislatura 2021-2024, sem remuneração, para o ser-
vidor Wilson Miguel Anciutti, matrícula funcional nº 14.041-4, a 
partir de 01 de julho de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
com efeitos legais a partir de 01/07/2021, revogando as dispo-
sições contrárias.

Guarapuava, 30 de junho de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 874/2021
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 Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, 
para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapu-
ava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigi-
da pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu car-
go, mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, 
com validade até 30 de setembro de 2021:
I -Mairon Kitcky – Carteira de Habilitação nº 05025523434;
II -Marcelo Pinto da Silva – Carteira de Habilitação nº 
02828862577;
III -Pedro Fernando da Silva – Carteira de Habilitação nº 
05978581660.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 05 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-

tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

Declaro também que estou ciente de minha responsabilidade 
civil, penal e administrativa pelo uso, guarda e conservação 
do veículo que me está sendo entregue, responsabilizando-me 
por qualquer ato de imprudência, imperícia ou negligência e 
pelos danos ao veículo e a terceiros, bem como pelo pagamen-
to de multas ou outras penalidades que desses atos advirem.

Declaro ainda que vistoriei o veículo e que ele se encontra em 
perfeitas condições de dirigibilidade, tendo testado as setas 
e luzes e verificado os freios, que o veículo possui todos os 
acessórios obrigatórios (estepe, macaco, triângulo e extintor de 
incêndio) e que está com toda a documentação legal e atuali-
zada.

Estou ciente e de acordo com as condições e disposições le-
gais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, fir-
mo o presente Termo de livre e espontânea vontade.

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

NOME:
MATRÍCULA: 
CARGO/FUNÇÃO: 
DEPARTAMENTO/UNIDADE:

PORTARIA Nº 876/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras e servidor abaixo relacionados, 
sob a presidência da primeira, para comporem a comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar vista que, tendo chegado 
ao conhecimento desta Autoridade Pública denúncia encami-
nhada pelo Departamento de Logística e Guarda Patrimonial, 
através do Memorando nº 8.057/2021, para apurar supostas 
irregularidades previstas nos Art. 212 da Lei Complementar 
Municipal 120/2020 – Estatuto dos Servidores Público do Mu-
nicípio de Guarapuava cometida pelo Servidor Sr. Paulo Cesar 
da Rosa, matricula funcional nº 11394-8/1, cargo Guardião, es-
tando sujeito a uma das penalidades previstas no Art. 210, II 
do Diploma legal citado, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa:
I - Tatiana Xavier, cargo: Secretária Escolar;
II - Rodrigo de A. Sottomaior Macedo: Operador de Computa-
dor;
III - Vilma Aparecida Machado – Assistente Administrativo II;
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Art. 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
desta data, para apresentação do relatório final. 

Art. 3º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 05 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 878/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras e servidor abaixo relacionados, 
sob a presidência da primeira, para comporem a comissão de 
Processo Administrativo Disciplinar vista que, tendo chegado ao 
conhecimento desta Autoridade Pública denúncia encaminha-
da pela Secretaria Municipal de Saúde - Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro, através do Memorando nº 22.085/2021, 
para apurar supostas irregularidades previstas nos Art. 212 da 
Lei Complementar Municipal 120/2020 – Estatuto dos Servido-
res Público do Município de Guarapuava cometidas pelo ser-
vidor Sr. Sergio Luiz Tussolini, matricula funcional nº 160938, 
cargo Motorista de Ambulância, estando sujeito a uma das 
penalidades previstas no Art. 210, II do Diploma legal citado, 
assegurando-lhe o contraditório e ampla defesa, assegurando-
-lhe o contraditório e a ampla defesa:
I - Tatiana Xavier, cargo: Secretária Escolar;
II - Loezélia Saidel Pedroso: Fiscal de Vigilância Sanitária;
III - Luis Carlos Domenico – Cargo: Operador de Computador;

Art. 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
desta data, para apresentação do relatório final. 

Art. 3º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 05 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 880/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 
120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras relacionadas, sob a presidência 
da primeira, para comporem a comissão de Processo Adminis-
trativo Disciplinar vista que, tendo chegado ao conhecimento 
desta Autoridade Pública denúncia encaminhada pela Secre-
taria de Saúde – Divisão de Vigilância Sanitária, através do 
Memorando nº 20.833/2021, para apurar supostas irregulari-
dades previstas nos Art. 213 da Lei Complementar Municipal 
120/2020 – Estatuto dos Servidores Público do Município de 
Guarapuava cometida pela Servidora Sra. Maria Fernanda 
Fedalto Moraes, matricula funcional nº 97055, cargo Médico 
Veterinário, estando sujeito a uma das penalidades previstas 
no Art. 210,II do Diploma legal citado, assegurando-lhe o con-
traditório e ampla defesa, assegurando-lhe o contraditório e a 
ampla defesa:

I - Elaine Cristina França Oliveira: Professor;
II - Ana Paula Werzel da Rocha: Professor;
III - Tatiana Xavier – Cargo: Secretária Escolar;
Art. 2º A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias, a partir 
desta data, para apresentação do relatório final. 
Art. 3º Está Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 05 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 881/2021
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 Designar os servidores responsáveis pela gestão e 
fiscalização, conforme disposto no Decreto nº 7545/2019, em 
decorrência da formulação contida no procedimento licitatório 
atinente à Requisição Preliminar nº 438/2021, ensejado pela 
Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
I – Gestor: Jessica Kiczevi, CPF 088.209.629-00, RG 
10.892.440-3 ;
II – Fiscal: Silmara Moreira Bueno, CPF 041.664.159-80, RG 
8.081.248-5. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 05 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 882/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Inciso VII do §1º combinado com o §4º, 
do Art.93, da Lei Complementar nº120/2020,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores para compor a Comissão de 
Análise de Amostras de Materiais Esportivos, que serão adqui-
ridos por meio da Requisição Preliminar nº 438/2021, ensejado 
pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura:
I – Ana Paula Amaral, matrícula nº 17330-4, RG nº 7307943-8 
e CPF nº 028.861.219-16;
II - Felipe Kurhan, matrícula nº 19078-0, RG nº 9321571-0 e 
CPF nº 075.899.779-50;
III - Robson Prestes, matrícula nº 4752-0, RG nº 3289203-5 e 
CPF nº 486.989.709-15;
IV - Leonides Ferreira da Silva, matrícula nº 8175-2, RG nº 
5552080-1 e CPF nº 801.225.319-49;
V - José Luiz de Camargo, matrícula nº 19112-4, RG nº 
7703234-7 e CPF nº 029.894.249-62.
Art. 2º A Comissão terá prazo de 30 (trinta) dias para execução 
de suas atividades, contados a partir da entrega das primeiras 
amostras e, podendo ser renovado por igual período.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
surtindo efeitos legais a partir da entrega do primeiro lote de 
amostras.

Guarapuava, 05 de julho de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2/2021
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: 203/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU-
ÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, 
NAS EDIFICAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DO MUNICÍ-
PIO DE GUARAPUAVA, COM FORNECIMENTO INTEGRAL 
DOS MATERIAIS E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos 
mil reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO (COM BASE NO 
MAIOR DESCONTO) – POR LOTE (GLOBAL).
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, e Decreto Federal 9.412/2018, e Decreto Munici-
pal 6320/2017.
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Ocorrerá até às 08h45min 
do dia 06/08/2021 (horário de Brasília (DF)).
SESSÃO PÚBLICA: A sessão pública terá início a partir das 
09h00min do dia 06/08/2021 (horário de Brasília (DF)).
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 
13h00 às 17h00.
Guarapuava, 1º de julho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos

Decreto 8.437/2021
MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO

Presidente da Comissão Permanente de Licitações
Portaria 314/2021

III TERMO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2021

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: 162/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRI-
MONIAL PARA OS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
CAPS AD (ÁLCOOL E DROGAS) E CAPS II (TRANSTORNO 
MENTAL), PARA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL E PARA 
O PARQUE DAS ARAUCÁRIAS.
VALOR MÁXIMO: R$ 912.888,12 (novecentos e doze mil oito-
centos e oitenta e oiro reais e doze centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 

<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 14/07/2021 (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 pro-
postas.
PREGOEIRO: MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
– Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>;
– Pelo Portal da Transparência: <http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou
– No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 30 de junho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

I TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2021

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO Nº 184/2021
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 108/2021, cujo OBJETO 
é “REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
TAPETE/CAPACHO SANITIZANTE”, em razão de pedido do 
setor solicitante da contratação face a uma impugnação apre-
sentada e que possivelmente ensejará alterações no edital.
PUBLIQUE-SE.
Guarapuava, 30 de junho de 2021.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contrato

II TERMO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 109/2021

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 
prorroga a data de abertura do certame em epígrafe, face a 
constatação de vícios de publicação, conforme a seguir:
PROCESSO N.º: 186/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE VESTIMENTAS NO ÂMBITO DAS AÇÕES DE COM-
BATE À COVID 19.
VALOR MÁXIMO: R$ 353.070,00 (trezentos e cinquenta e três 
mil e setenta 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 – MP 1047/2021.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 12/07/2021 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
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estabelecido para credenciamento e cadastramento de pro-
postas.
PREGOEIRA: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
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, 30 de junho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 118/2021

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: 198/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DE LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA.
VALOR MÁXIMO: R$ 59.267,96 (cinquenta e nove mil e duzen-
tos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR LOTE.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 19/07/2021 (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 pro-
postas.
PREGOEIRA: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
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, 30 de junho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 119/2021

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: 199/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSA-
MENTO DE DADOS PARA MULTIMÍDIA.
VALOR MÁXIMO: R$ 3.488,56 (três mil quatrocentos e oitenta 

e oito reais e cinquenta e seis centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 20/07/2021 (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: ROSIMERE DE PARIS DIAS.
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, 30 de junho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2021

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: 202/2021.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
PARA EXECUÇÃO DO OBJETO NO ÂMBITO DOS CONVÊ-
NIOS 107/2019 E 198/2020 FIRMADO COM O INSTITUTO 
ÁGUA E TERRA.
VALOR MÁXIMO: R$ 68.614,20 (sessenta e oito mil seiscentos 
e quatorze reais e vinte centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 20/07/2021 (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: FRANCIELI CONRADO.
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, 01 de julho de 2021.
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PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 121/2021

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: 204/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO.
VALOR MÁXIMO:  R$ 18.361,80 (dezoito mil trezentos e ses-
senta e um reais e oitenta centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
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 21/07/2021 (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.
PREGOEIRO: MATHEUS AUGUSTO FRIGHETTO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: 
– Pelo site: <http://www.pmg.pr.gov.br/licitacao/>;
– Pelo Portal da Transparência: <http://transparencia.guarapu-
ava.pr.gov.br:12473/pronimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou
– No Departamento de Licitações e Contratos, sito à Rua Bri-
gadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 85.010-990. Telefone 
(42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 17h00.
Guarapuava, 01 de julho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2021

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: 205/2021.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA 
NA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS.
VALOR MÁXIMO: R$ 613.200,00 (seiscentos e treze mil du-
zentos 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 
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 16/07/2021 (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 pro-
postas.
PREGOEIRA: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
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, 02 de julho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2021

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: 206/2021.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO - TATAME.
VALOR MÁXIMO: R$ 57.604,00 (cinquenta e sete mil seiscen-
tos e quatro 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 21/07/2021 (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 pro-
postas.
PREGOEIRA: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
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, 02 de julho de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 19/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 200/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZA-
ÇÃO DE SOFTWARE APLICATIVO DE BACKUP NO SERVI-
DOR DE APLICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-
RAPUAVA, ATRAVÉS DE PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
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lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 2021, 
com fundamento no Art. 25 inciso I e alterações posteriores, 
bem como Parecer da Procuradoria Geral do Município, n.º 
735/2021 e Autorização do Diretor do Departamento de Com-
pras, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor 
de R$ 1.720,00 (um mil setecentos e vinte reais)  para a Con-
tratação da empresa VIRTOS INFORMATICA LTDA, inscrita no  
CNPJ SOB Nº 03.348.929/0001-02. 
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 30 de junho de 2021.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 20/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 201/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, DIVULGAÇÃO E PU-
BLICAÇÃO DOS ATOS LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚ-
BLICA MUNICIPAL ABRANGENDO A IMPLANTAÇÃO, CON-
SOLIDAÇÃO E VERSIONAMENTO DE DIFERENTES ATOS 
OFICIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM RE-
GIME DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO.
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, 
com fundamento no Art. 25 inciso I e alterações posteriores, 
bem como Parecer da Procuradoria Geral do Município, n.º 
749/2021 e Autorização do Diretor do Departamento de Com-
pras, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no valor 
de R$ 42.100,00 (quarenta e dois mil e cem reais)  para a Con-
tratação da empresa LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA, inscrita 
no  CNPJ SOB Nº 03.725.725/0001-35. 
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 30 de junho de 2021.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 28/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 207/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DIRETA DA INSTITUIÇÃO SENAI, 
ENTIDADE DO SISTEMA S. ESPECIALIZADA EM MINIS-
TRAR CURSOS PROFISSIONALIZANTES, ATRAVÉS DA DE-
LIBERAÇÃO Nº 095/2017- AFAI-CEDCA/PR, COM DISPENSA 
DE LICITAÇÃO.
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 XIII da Lei Federal n.º 8.666/93, 
e alterações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria 
Geral do Município, de n.º 645/2021 e Autorização do Diretor 
de Compras, RATIFICA a Dispensa de Licitação, para a Contra-
tação da empresa SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no CNPJ nº 03.776.284/0001-
09, no valor de R$ 70.941,60 (setenta mil novecentos e quaren-
ta e um reais e sessenta centavos).
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 02 de julho de 2021.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 77/2021

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 127/2021

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 8437/2021, 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
IPM INFORMÁTICA LTDA. 1. R$ 1.366.977,70

Guarapuava, 01 de julho de 2021.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 97/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 156/2021
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 8437/2021, 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
KOVALSKI SILVA & SILVA 
LTDA.

3, 10 e 11. R$ 376.800,00

M.A. PENTEADO CONS-
TRUÇÕES LTDA - ME

1, 9 e 12. R$ 373.200,00

CONSTRUTORA  RPL 
LTDA

6, 7, 8 e 15. R$ 742.764,00

JULIANO JOSE FAGUN-
DES

2 e 4. R$ 245.400,00

ABENÇOADO LOCAÇÃO 
DE MAQUINAS LTDA

5, 13 e 14. R$ 451.200,00

LUCAS FERREIRA DE 
LIMA 08592920965

16. R$ 154.200,00

Guarapuava, 30 de junho de 2021.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

EXTRATO DE ATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU-
ÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANU-
TENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, 
NAS EDIFICAÇÕES SOB RESPONSABILIDADE DA SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, COM FOR-
NECIMENTO INTEGRAL DOS MATERIAIS E SERVIÇO DE 
MÃO DE OBRA.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 235/2021.
CONTRATADA: DFG CONSTRUTORA EIRELI.
VALOR TOTAL: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 29/06/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE. N. º 18/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS BS-380, BS-120, BC300 E BC5000. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 140/2021. 
CONTRATADA: J. R. EHLKE & CIA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ R$ 327.692,81 (Trezentos e vinte e sete mil seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos).
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
DATA DA ASSINATURA: 23/06/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO N. º 039/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME PARA O CA-
NIL MUNICIPAL – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATOº: 137/2021.
CONTRATADA: LG SISTEMA DE SEGURANÇA E CONSTRUTORA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 6.397,27 (Seis mil trezentos e noventa e sete reais e vinte e sete centavos).
VIGÊNCIA: até 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 18/06/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021

OBJETO: LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES NO ÂMBITO DO CONVÊNIO N° 903160/2020 FIRMADO COM O MINISTÉRIO 
DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 143/2021.
CONTRATADA: ONIXSEVEN - TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 18.300,00 (dezoito mil e trezentos reais).
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses.
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATOS
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2021 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DO ÂMBITO DA DELIBERAÇÃO Nº 54/2016 - PROGRAMA LIBERDADE CIDA-
DÃ COM RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR – SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 149/2021.
CONTRATADA: ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 21.291,00 (vinte e um mil, duzentos e noventa e um reais).
CONTRATO Nº: 150/2021.
CONTRATADA: AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI.
VALOR TOTAL: R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais).
CONTRATO Nº: 151/2021.
CONTRATADA: AMMO INFORMÁTICA LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: até 31/12/2021.
DATA DA ASSINATURA: 25/06/2021 – 

DIEGO VOLFF – 
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.
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DECRETOSSECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 
E RECREAÇÃO

TERMO DE PATROCÍNIO nº 013/2021

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRE-
TARIA DE ESPORTES e ATLETA MENOR IDADE MARIA 
EDUARDA MERITH CLARAS.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado a Atleta 
da modalidade CICLISMO/TRIATHLON, MARIA EDUARDA 
MERITH CLARAS, Pessoa Física, Menor, inscrito no CPF nº 
092.338.829-00 e RG nº 13.054.690-0, neste ato, representa-
da por sua Mãe a Senhora SONIA MERITH CLARAS, inscrita 
no CPF nº 902.078.669-53 e RG nº 7.371.766-3 residente na 
Rua das Tulipas, 10, Bairro Trianon, CEP 85.012-090, Guara-
puava/PR, de ora em diante denominados somente MUNICÍ-
PIO E ATLETA, respectivamente, partes que resolvem celebrar 
o presente TERMO, mediante as cláusulas e condições a se-
guir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2021.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais), que deverá utilizá-lo conforme Pla-
no de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresentado e 
aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Cer-
tidões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante 
a União, Estado e Município, todas válidas na data de apre-
sentação, e deverá estar com a prestação de contas anterior 
aprovada.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
NOME: SONIA MERITH CLARAS
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AG. 3172 C/C – 00020991-3  
Parágrafo Terceiro. A contrapartida do patrocínio será a divul-
gação da Logomarca da Prefeitura Municipal de Guarapuava 
no uniforme do Atleta.  A Logomarca deverá ser aprovada pela 
Secretaria envolvida.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2021, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-

nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos recebi-
dos, formalizando através de Relatório das despesas, descre-
vendo as atividades realizadas no período, juntando aos pro-
cessos cópia dos documentos de despesas com no mínimo 03 
(três) orçamentos. O Relatório deverá ser protocolado e enca-
minhado a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que 
fará análise e aprovação dos documentos, emitindo parecer 
pelo Fiscal do Município e aprovação do Secretário Municipal 
de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Rober-
to Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como Fiscal 
do Contrato a Sra. Márcia Staveski Berbert, inscrita sob o CPF 
nº 882.322.399-72, que deverá fiscalizar e avaliar a execução 
através da emissão de relatório que comprove a correta aplica-
ção dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

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

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1001 a 05 de julho, Veiculação 05/07/2021 Ano XXVII - Nº 2147 Boletim Oficial do Município -  10

Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 01 de junho de 2021.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON ROSEIRA DE LACERDA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

SONIA MERITH CLARAS 
Representante Legal pela Atleta

TERMO DE PATROCÍNIO nº 014/2021

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRE-
TARIA DE ESPORTES e ATLETA MENOR IDADE BYANCA 
RAMALHO SANTANA.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado a Atleta 
da modalidade Judô, BYANCA RAMALHO SANTANA, Pes-
soa Física, Menor, inscrito no CPF nº 114.189.219-71 e RG 
nº 7.520.263, neste ato, representada por sua AVÓ a Senhora 
EDELCI RAMALHO BATISTA, inscrita no CPF nº 548.184.789-
20 e RG nº 6.214.912 residente na Rua Dalva Ribas Muller nº 
46, Bairro Morro Alto, CEP 85065-480, Guarapuava/PR, de ora 
em diante denominados somente MUNICÍPIO E ATLETA, res-
pectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TER-
MO, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2021.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-

jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais), que deverá utilizá-lo conforme Pla-
no de Aplicação constante no Plano de Trabalho apresentado 
e aprovado pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Cer-
tidões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante 
a União, Estado e Município, todas válidas na data de apre-
sentação, e deverá estar com a prestação de contas anterior 
aprovada.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
NOME: BYANCA RAMALHO SANTANA
BANCO: SICREDI
AGÊNCIA: 0703  CONTA CORRENTE: 77242-9 
Parágrafo Terceiro. A contrapartida do patrocínio será a divul-
gação da Logomarca da Prefeitura Municipal de Guarapuava 
no uniforme do Atleta.  A Logomarca deverá ser aprovada pela 
Secretaria envolvida.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2021, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos recebi-
dos, formalizando através de Relatório das despesas, descre-
vendo as atividades realizadas no período, juntando aos pro-
cessos cópia dos documentos de despesas com no mínimo 03 
(três) orçamentos. O Relatório deverá ser protocolado e enca-
minhado a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que 
fará análise e aprovação dos documentos, emitindo parecer 
pelo Fiscal do Município e aprovação do Secretário Municipal 
de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
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O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Rober-
to Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como Fiscal 
do Contrato a Sra. Márcia Staveski Berbert, inscrita sob o CPF 
nº 882.322.399-72, que deverá fiscalizar e avaliar a execução 
através da emissão de relatório que comprove a correta aplica-
ção dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

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

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.
Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.

Guarapuava, 01 de junho de 2021.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON ROSEIRA DE LACERDA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

EDELCI RAMALHO BATISTA
Representante Legal pela Atleta

TERMO DE PATROCÍNIO nº 015/2021

Termo que fazem MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA – SECRE-
TARIA DE ESPORTES e ATLETA MENOR IDADE DIEGO GA-
BRIEL VIEIRA DA ROCHA.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68, e de outro lado a Atleta 
da modalidade Judô, DIEGO GABRIEL VIEIRA DA ROCHA, 
Pessoa Física, Menor, inscrito no CPF nº 092.030.319-60 e 
RG nº 14.204.969-4, neste ato, representada por sua Mãe a 
Senhora MARCIA DE FÁTIMA MACHADO, inscrita no CPF nº 
035.454.019-01 e RG nº 8.134.845-6 residente na Rua dos Pe-
dreiros nº1343, Bairro Alto da XV, CEP 85064-320, Guarapu-
ava/PR, de ora em diante denominados somente MUNICÍPIO 
E ATLETA, respectivamente, partes que resolvem celebrar o 
presente TERMO, mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo tem por objeto o apoio financeiro por par-
te do MUNICÍPIO às atividades e projetos ligados ao esporte, 
realizados por Pessoas Físicas, abrangidos pela Lei Munici-
pal n° 2270/2014 de 06/05/2014, pelo Decreto municipal nº 
3957/2014 de 11/08/2014 e Chamamento Público 001/2021.  

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará ao ATLETA até o valor de R$ 2.000,00 
(dois mil reais), que deverá utilizá-lo conforme Plano de Aplica-
ção constante no Plano de Trabalho apresentado e aprovado 
pelo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro. Para receber o repasse o ATLETA deverá 
apresentar o Recibo de pagamento juntamente com as Cer-
tidões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante 
a União, Estado e Município, todas válidas na data de apre-
sentação, e deverá estar com a prestação de contas anterior 
aprovada.
Parágrafo Segundo. A parcela remuneratória especificada 
nesta cláusula deverá ser depositada na conta informada pelo 
ATLETA, a seguir: 
NOME: DIEGO GABRIEL VIEIRA DA ROCHA 
BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
AG. 0389 C/C – 959193482-9  
Parágrafo Terceiro. A contrapartida do patrocínio será a divul-
gação da Logomarca da Prefeitura Municipal de Guarapuava 
no uniforme do Atleta.  A Logomarca deverá ser aprovada pela 
Secretaria envolvida.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua assinatura até 
31 de dezembro de 2021, oficializado após a data da assinatu-
ra de ambas as partes.
Este Termo poderá ter sua vigência prorrogada, formalizando 
através de Termo Aditivo, após análise do setor jurídico do Mu-
nicípio.
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CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS 
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da dotação Orçamentária nº 3.3.90.48.00.00 - Outros Auxí-
lios financeiros a Pessoas Físicas, da Secretaria de Esportes 
e Recreação.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
O ATLETA prestará contas ao MUNICÍPIO dos recursos recebi-
dos, formalizando através de Relatório das despesas, descre-
vendo as atividades realizadas no período, juntando aos pro-
cessos cópia dos documentos de despesas com no mínimo 03 
(três) orçamentos. O Relatório deverá ser protocolado e enca-
minhado a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação, que 
fará análise e aprovação dos documentos, emitindo parecer 
pelo Fiscal do Município e aprovação do Secretário Municipal 
de Esportes.

Parágrafo Primeiro. Somente serão aceitos os documentos 
comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a 
legislação fiscal (ex., nota fiscal, cupom fiscal com CPF, avisos 
de débitos bancários, etc.). 

Parágrafo Segundo. Havendo saldo remanescente do valor re-
cebido, o ATLETA deverá fazer depósito bancário, a crédito do 
Município, em conta corrente a ser indicada pela tesouraria. O 
comprovante de depósito deverá ser anexado e informado na 
prestação de contas da parcela. 

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
O MUNICÍPIO terá como Gestor do Contrato o Sr. Fabio Rober-
to Lustosa, inscrito sob o CPF nº 701.009.859-04 e como Fiscal 
do Contrato a Sra. Márcia Staveski Berbert, inscrita sob o CPF 
nº 882.322.399-72, que deverá fiscalizar e avaliar a execução 
através da emissão de relatório que comprove a correta aplica-
ção dos recursos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento no 
prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA
Este Termo poderá ser rescindido automaticamente indepen-
dente da formalização de instrumento, no caso de inadimple-
mento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando 
constatadas as seguintes situações:

a) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 
da estabelecida no Termo, atestado pelo fiscal;
b) A não execução do objeto pactuado.

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

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pelo ATLETA de eventual saldo de 
recursos ao MUNICÍPIO a cada parcela repassada, na data 
de encerramento, denúncia ou rescisão deste Termo. Efetuar 
em nome do MUNICÍPIO o recolhimento dos saldos ou a de-
volução de valores não utilizados, solicitando orientações ao 
Departamento Financeiro do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único. O ATLETA deverá ainda restituir ao MUNI-
CÍPIO 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;
b) Não for executado o objeto do Termo.

CLÁUSULA DÉCIMA – 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.

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo, 
perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam 
seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 01 de junho de 2021.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON ROSEIRA DE LACERDA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

MARCIA DE FÁTIMA MACHADO 
Representante Legal pela Atleta

TERMO DE FOMENTO Nº 012/2021 - ESPORTE
         
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e ASSOCIAÇÃO DE HANDEBOL 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, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68 e, de outro lado, ASSO-
CIAÇÃO DE HANDEBOL DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 007.711.836/0001-
43, com sede na Rua Paraná, 1390 – Bairro dos Estados – 
CEP 85035-010 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado por seu presidente, ROOSEVELT MARQUES, 
CPF\MF nº 510.976.649-53, natural de Guarapuava, Estado 
do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava-
-PR, de ora em diante denominados simplesmente MUNICÍPIO 
e ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem celebrar 
o presente TERMO DE FOMENTO mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo de Fomento tem por objetivo o apoio financeiro 
por parte do Município a Organização da Sociedade Civil, sem 
fins lucrativos, abrangidos pela Lei 2270/2014 de 06/05/2014 
pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 de 11/08/2014, com a 
finalidade de ser uma alternativa para Crianças, Adolescente 
e Jovens estudantes regularmente matriculados nos Estabele-
cimentos de Ensino Municipais, Estaduais e Particulares, que 
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em contra turno escolar possam treinar em um ambiente se-
guro e com profissional habilitado, desenvolver o gosto pelo 
Handebol e Handebol de praia, como atividade de lazer.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 30.000,00 
(Trinta mil reais), que deverá ser depositado e movimentado 
em conta específica. 

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS
Parágrafo 1º: Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados à parceria:           
I.Remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
II.Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utiliza-
do para custear material para oficinas.  Os equipamentos e 
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
parceria serão inalienáveis e a entidade formaliza a promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de trans-
ferência deverão ser precedidas do regular processo licitatório, 

ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver desobrigada 
desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios 
aplicáveis à administração pública por meio da formalização 
de processos de compras que comprovem a observância dos 
princípios da moralidade, impessoalidade, da economicidade, 
da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 
da Resolução 28/2011.
I.Na análise da economicidade das aquisições realizadas refe-
rida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os preços 
válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, apre-
sentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos 
serviços ou produtos.
II.Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de in-
ternet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar im-
pressos e corresponderão a uma proposta válida para o item 
pesquisado.
Parágrafo 3º: A correta aplicação dos recursos na finalidade 
proposta pelo tomador se dará mediante a mensuração e com-
provação das metas previstas, documentando-se os serviços 
prestados e as atividades desenvolvidas.
Parágrafo 4º: A parcela remuneratória especificada na Cláusu-
la Segunda e eventuais recursos próprios e de contrapartida, 
deverão ser depositados e movimentados em Conta Corrente 
específica para este Termo de Fomento, aberta em instituição 
financeira oficial.
I.A conta bancaria informada pela ENTIDADE é: 
BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA: 5795-9, CONTA CORRENTE: 
11548-7 
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser uti-
lizados para pagamento de despesas previstas no plano de 
aplicação.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer me-
diante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endos-
sável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra moda-
lidade que identifique a destinação dos recursos e, no caso de 
pagamento, o credor.
Parágrafo 5º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
I.As receitas financeiras serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do termo de transferência e aplicadas exclusivamente 
no objeto de sua finalidade, mediante autorização da Conce-
dente, devendo constar de demonstrativo específico que inte-
grará as prestações de contas, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos.
Parágrafo 6º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cro-
nograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
I.Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 

II.Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos re-
cursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil 
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colabora-
ção ou de fomento; 

III.Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.

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

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

I. Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhi-
mento dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e 
os rendimentos financeiros, devidamente atualizados moneta-
riamente de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal 
de Contas, acrescidos de juros de mora calculados conforme 
preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
II. Para proceder à devolução de recursos (saldos, devo-
luções de valores não aplicados, bem como de rendimentos 
financeiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departa-
mento Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda restituir 
ao MUNICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente 
desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na 
forma da legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:

I. Quando os recursos forem utilizados em finalidade di-
versa da estabelecida no TERMO em questão;
II. Não for executado o objeto do TERMO em questão.

CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS REMANESCENTES 
Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes, 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recur-

sos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que 
a ele não se incorporam. 

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

Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recur-
sos transferidos, a critério do administrador público, serão doa-
dos quando, após a consecução do objeto, necessário for para 
assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o dis-
posto neste termo e na legislação vigente. 

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

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 33.50.43 - Subvenções Sociais, 
da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parágrafo 1º A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao 
MUNICÍPIO dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFOR-
MAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – SIT, de 
acordo com as exigências contidas na Resolução nº 028/2011 
e nas Normativas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná e fazendo o fechamento da prestação de con-
ta de cada bimestre, de acordo com as exigências contidas 
nas Resoluções Nº 028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 
61/2011 do TCE/PR e demais legislações da área. A prestação 
de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda haverá a 
prestação de contas final, relativa à execução do termo de fo-
mento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos 
no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
I. Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Or-
ganização da Sociedade Civil, assinado pelo seu representan-
te legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados, a partir do cronograma acordado; 
II. Relatório de Execução Físico-Financeira, gerado na 
Plataforma SIT do TCE/PR, assinado pelo seu representante 
legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto; 
III. Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emiti-
dos em nome da Organização da Sociedade Civil; 
IV. Extrato bancário da conta específica vinculada à exe-
cução da Parceria; 
V. Comprovante do recolhimento do saldo da conta ban-
cária específica, quando houver; 
VI. Material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber; 
VII. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construí-
dos, quando for o caso, na Plataforma SIT do TCE/PR; 
VIII. Lista de presença de treinados ou capacitados, quan-
do for o caso.
Parágrafo 2º: Independentemente da apresentação da presta-
ção de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante 
legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os do-
cumentos originais relacionados com o termo de transferência 
em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-
-os à disposição do Tribunal de Contas por um prazo de 10 
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(dez) anos, contados do encerramento do processo, nos ter-
mos do art. 398, do Regimento Interno. (art.29 da Resolução 
28/2011 do TCE/PR)

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.   
Parágrafo 1º: O Gestor/Fiscal da Parceria, nomeado neste ter-
mo, com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
Parágrafo 2°: São obrigações do Gestor/Fiscal:
I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II. Informar ao seu superior hierárquico a existência de 
fatos que comprometam ou possam comprometer as ativida-
des ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na 
gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou 
que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III. Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimen-
to do objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano 
de trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
IV. Análise financeira: conciliação bancária, por meio da 
aferição da correlação entre as despesas apresentadas e a 
execução do objeto da Parceria, bem como entre as despesas 
e os débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos 
para a execução da parceria. 
V. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das 
metas e do impacto do benefício social obtido em razão da 
execução do objeto até o período, com base nos indicadores 
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
VI. Emitir Termo de Fiscalização, com visitas in loco, reali-
zadas durante a execução da parceria.
VII. No caso de prestação de contas final, o gestor/fiscal 
emitirá parecer técnico conclusivo de avaliação do cumprimen-
to do objeto.
Parágrafo 3º:  Se a duração da parceria exceder um ano, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        

Parágrafo 4º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc.).
Parágrafo 5º:  Para a implementação do disposto no caput, a 
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de ter-
ceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou 
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 6º:  Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
uma pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de 
trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação 
da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactua-
dos, bem como na reorientação e no ajuste das metas e ativi-
dades definidas.

CLÁUSULA NONA – GESTOR DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como Gestor/Fiscal da parce-
ria nomeada, a Sra. MARCIA STAVESKI BERBERT, CPF nº 
882.322.399-72 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 re-
cursos e também ficará responsável pela atualização das cer-
tidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/

Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de Março de 2022, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.

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

Parágrafo 2º: A prorrogação de ofício da vigência do termo de 
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela 
der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limita-
da ao exato período do atraso verificado. 

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da legislação específica, garantida a 
prévia defesa, poderá a administração aplicar à organização da 
sociedade civil parceira as seguintes sanções:
I.Advertência; 
II.Suspensão temporária da participação em chamamento pú-
blico e impedimento de celebrar parceria ou contrato com ór-
gãos e entidades da esfera de governo da administração públi-
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ca sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III.Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 
de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a rea-
bilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no inciso II.
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facultada 
a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 
após dois anos de aplicação da penalidade.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EM CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizada a Lei Municipal 2270/2014 de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 de 
11/08/2014, Resolução TCE/PR 28/2011, 46/2014, Instrução Normativa TCE/ PR 61/2011.

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

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 30 de abril de 2021.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GÓES 

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO
MILTON ROSEIRA DE LACERDA JUNIOR

Secretário Municipal de Esportes e Recreação

ASSOCIAÇÃO DE HANDEBOL DE GUARAPUAVA
ROOSEVELT MARQUES

Presidente

GUARAPUAVA PREV
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada em consultoria previdenciária.
EMPRESA: SULPREV CONSULTORIA E GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA – O prazo  do presente contrato altera-se de 25/06/2021 para 25/06/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor anual contratual descrito na Cláusula Terceira passa a ser R$39.109,40 (Trinta e nove mil, 
cento e nove reais, quarenta centavos) dividido em  12 (doze) parcelas iguais de R$3.258,70 (Três mil, duzentos e cinquenta e 
oito reais, setenta centavos).
CLÁUSULA QUINTA: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. 

Guarapuava, 25 de junho de 2021
ELIZANGELA MARA DA SILVA BILEK

Diretora Presidente

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada em cálculo atuarial e atendimento técnico especializado para o período de 12 
meses.
EMPRESA: ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA – O prazo do presente contrato prorroga-se para 29/06/2022.
CLÁUSULA SEGUNDA – O valor anual global descrito na Cláusula Segunda passa a ser R$18.228,00 (Dezoito mil, duzentos e 
vinte e oito reais) dividido em  12 (doze) parcelas iguais de R$1.519,00 (Um mil, quinhentos e dezenove reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas. 

Guarapuava, 29 de junho de 2021
ELIZANGELA MARA DA SILVA BILEK

Diretora Presidente
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SURG
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2021
AMPLA CONCORRÊNCIA

A Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG, por seu Diretor Administrativo, torna público que reali-
zará a licitação a seguir:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 25/2021
DATA: 13/07/2021     
                                        
HORÁRIO: 14h00m
OBJETO: Registro de preços para aquisição de emulsão asfál-
tica e pedra brita.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM
SUPORTE LEGAL: Regulamento Interno de Licitações, 
Contratos e Convênios da SURG, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº 13.303/2016, Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Munici-
pal nº 1.168/2006 e 1.447/2007
LOCAL DE ACESSO ÀS INFORMAÇÕES: Telefone: (0xx42) 
3630-0500 - e-mail: juridico@surg.com.br, site: www.surg.com.
br. 
LOCAL DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO: ASERVIS - com en-
dereço na rua Perimentral Norte, s/n, Morro Alto, Guarapuava 
- Pr., próximo ao departamento de coleta de lixos da SURG.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser 
obtidos pelo site: http://surg.com.br/surg/ no Menu Licitações, 
em Licitações. Para todas as referências de tempo será obser-
vado o horário de Brasília (DF). Guarapuava - PR, 05 de julho 
de 2021. 
(a) HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER - Diretor Ad-

ministrativo da SURG.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA

JUSTIFICATIVA - INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚ-
BLICO

Tendo recebido do Conselho Municipal: Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Rural – CMDR, a qual trata de “Aprovar a 
utilização de recursos para o custeio e Apoio à Produção e Co-
mercialização de Produtos da Agricultura Familiar e Prestação 
de Serviços técnicos e de Mecanização Agrícola.(Em anexo).
Após analisado, faz indispensável fundamentar a necessidade 
e relevância do projeto, uma vez que sua execução proporcio-
na a entidade manter em funcionamento a produção e comer-
cialização de produtos agropecuários oriundos da Agricultura 
Familiar, em todos os projetos aos quais ela já faz parte, man-
tendo assim  a distribuição de alimentos saudáveis, frescos e 
nutritivos ao alunos das escolas de nosso munícipio e também 
às famílias em insegurança alimentar dos distritos e bairros 
mais vulneráveis do município. Além de manter de forma sub-
sidiada a prestação de serviços técnicos e com a Patrulha me-
canizada aos pequenos agricultores do município.
Deve ser considerado que a entidade CENTRAL DE ASSO-
CIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPÍO DE GUARAPUAVA – CAR-
MUG é uma Organização da Sociedade Civil e encontra-se de-
vidamente inscrita no Conselho Municipal de Desenvolvimento 
Rural – CMDR.
Justificamos a INEXIGIBILIDADE de chamamento público para 
celebração de Termo de Fomento entre o Município e a Orga-
nização da Sociedade Civil, uma vez que é a ÚNICA entidade 
que representa legalmente as Associações Rurais e Comunitá-
rias do Município de Guarapuava. 

Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que: 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da 
parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por 
uma entidade específica”.
Considerando a necessidade do cumprimento do artigo 32 da 
Lei 13.019/2014: “Nas hipóteses dos arts. 30 e 31 desta Lei, a 
ausência de realização de chamamento público será justificada 
pelo administrador público”. 
Diante do exposto, a oferta deste benefício não pode sofrer 
descontinuidade, pois além de contribuir para a produção, co-
mercialização e distribuição  de produtos frescos e saudáveis  
oriundos da agricultura familiar, a qual garante uma grande 
parte da renda dos pequenos produtores rurais, além de po-
der  proporcionar serviços técnicos e de patrulha agrícola me-
canizada aos agricultores familiares, com valores subsidiados 
para estes que necessitam de apoio do poder  público para sua 
subsistência. 
Sabemos que é dever do Estado garantir a todos o pleno exer-
cício dos direitos sociais, daí denota-se a importância da rea-
lização de um Termo de Fomento, pois o mesmo garantirá o 
atendimento específico a esta clientela, encontrando amparo 
na Constituição Federal e na Lei 13.019/2014.
No que se refere a escolha da entidade CENTRAL DE ASSO-
CIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPÍO DE GUARAPUAVA – CAR-
MUG, cumpre salientar que esta possui comprovada experi-
ência nesse tipo de serviço, atestada, inclusive, por meio da 
execução de outros Termos, publicados em Diário Oficial do 
Município.

Guarapuava, 17 de maio de 2021.
             

Itacir José Vezzaro
Secretário Municipal de Agricultura.

EXTRATO JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO 

Nº  001/2021
OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E A ENTIDADE 
CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPÍO DE 
GUARAPUAVA, CARMUG, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO 
DE APOIO À PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRO-
DUTOS  DA AGRICULTURA FAMILIAR E A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS E DE MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA.
ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRAL DE ASSO-
CIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPÍO DE GUARAPUAVA - CAR-
MUG
CNPJ: 10.249.898/0001-90
VALOR REPASSE: R$ 695.800,00 (seiscentos e noventa e cin-
co mil e oitocentos reais)
PERÍODO: Da publicação do termo de fomento a junho de 
2022.
JUSTIFICATIVA: 
Considerando que a CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS 
DO MUNICÍPÍO DE GUARAPUAVA – CARMUG é uma Organi-
zação da Sociedade Civil que representa as Associações Ru-
rais e Comunitárias do Município de Guarapuava.
Considerando que é a única entidade que representa legal-
mente as Associações Rurais e Comunitárias do Município de 
Guarapuava.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscri-
ta no Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural – CMDR.
Considerando  que o objetivo proposto é execução do projeto 
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de Apoio à Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar 
e a Prestação de Serviços de Mecanização Agrícola, uma vez 
que sua execução proporciona a entidade manter em funciona-
mento a comercialização de produtos agropecuários oriundos 
da Agricultura Familiar, em todos os projetos aos quais ela já 
faz parte, mantendo assim  a distribuição de alimentos sau-
dáveis, frescos e nutritivos ao alunos das escolas de nosso 
munícipio e também às famílias em insegurança alimentar dos 
distritos e bairros mais vulneráveis do município. Além de man-
ter de forma subsidiada a prestação de serviços com a Patrulha 
mecanizada aos pequenos agricultores do município.
 Guarapuava, 17 de maio de 2021.

_____________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Itacir José Vezzaro
Secretário Municipal de Agricultura

TERMO DE FOMENTO 010/2021 - AGRICULTURA
           
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA e a CEN-
TRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUA-
RAPUAVA – CARMUG.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777 - Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF nº 536.414.189-68 e, de outro lado, a CENTRAL 
DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - CARMUG, pessoa jurídica de direito privado, sede na Rua 
Xavantes, 466, Vila Carli, CEP 85040-210, em Guarapuava, 
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 10.249.898/0001-
90, neste ato representada por seu presidente, Senhor NIVAL-
DO KOUTUN, brasileiro, casado, Produtor Rural, portador da 
Cédula de Identidade Civil RG nº 7.150.925-7, expedida pelo 
Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF sob 
nº. 024.856.159-69, residente e domiciliado na localidade de 
Morro Grande – Distrito do Guairacá – Guarapuava-PR, CEP 
85.100-000, de ora em diante denominados simplesmente MU-
NICÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO mediante as cláu-
sulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo de Fomento tem por objetivo o apoio finan-
ceiro por parte do Município a Organização da Sociedade Civil, 
sem fins lucrativos, com a finalidade de executar o projeto de 
“Apoio à produção e comercialização de produtos da agricultu-
ra familiar e prestação de serviços técnicos e de mecanização 
agrícola junto à CARMUG (Central de Associações Rurais do 
Município de Guarapuava)”.

Parágrafo Primeiro: O Município repassará à ENTIDADE até o 
valor de R$ 695.800,00,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e 
oitocentos reais), que deverá ser depositado e movimentado 
em conta específica, sendo utilizado conforme Plano de Apli-
cação constante no plano de Trabalho apresentado e aprovado 
pelo Município.

Parágrafo Segundo: Os recursos repassados, enquanto não 
utilizados na sua finalidade, deverão ser aplicados conforme 
os termos do Decreto Municipal Nº 5863, em seu artigo 48, 
parágrafos 1º e 2º.

Parágrafo Terceiro: O Plano de trabalho a que se refere o ob-
jeto deste termo passa a fazer parte integrante do Termo, inde-
pendentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
695.800,00,00 (seiscentos e noventa e cinco mil e oitocentos 
reais), sendo liberado conforme Plano de Trabalho apresenta-
do pela CARMUG. 

Parágrafo 1º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá 
apresentar Recibo de Pagamento Mensal além dos documen-
tos constantes nos artigos 38 e 39 do Decreto Municipal 5863 e 
registrar mensalmente as informações 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 em Conta Corrente 
específica para este Termo de Fomento, sendo: Banco do Bra-
sil, Agência 0299-2, Conta corrente Nº 104.006-5.

Parágrafo 3º: É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE o 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemento 
do termo de fomento, não se caracterizando responsabilidade 
solidária ou subsidiária da administração pública pelos respec-
tivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou 
restrição à sua execução. 

Parágrafo 4º: As parcelas dos recursos transferidos serão libe-
radas em estrita conformidade com o cronograma de desem-
bolso aprovado pelo Município. As parcelas serão retidas até o 
saneamento, se houverem impropriedades previstas no Art. 48 
da Lei 13019/2014, itens I, II e/ou III.

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 deve permitir o livre acesso dos 
agentes da administração pública do MUNÍCIPIO, do controle 
interno e do tribunal de contas correspondentes ao processo 
nas dependências da mesma, bem como nos documentos e 
comprovantes financeiros desta.

Parágrafo 7º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de cus-
teio, de investimento e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
30 de junho de 2022, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.

Parágrafo 1º: A vigência da parceria poderá ser alterada me-
diante solicitação da organização da sociedade civil e de acor-
do com o interesse do Município, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada à administração pública em, no 
mínimo, trinta dias antes do termo inicialmente previsto.

Parágrafo 2º: A prorrogação de ofício da vigência do termo de 
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela 
der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limita-
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da ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 33.50.43.99.99 – Cooperativas 
e Associações -Subvenções Sociais, da Secretaria Municipal 
de Agricultura.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao MUNICÍPIO 
dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFORMAÇÕES no 
Sistema Integrado de Transferências – SIT, de acordo com as 
exigências contidas na Resolução nº 028/2011 e nas Normati-
vas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
e fazendo o fechamento da prestação de conta de cada bimes-
tre, de acordo com as exigências contidas nas Resoluções Nº 
028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR e demais legislações da área. A prestação de contas par-
cial 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 tra-
balho, além dos seguintes relatórios:
a) Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Or-
ganização da Sociedade Civil, assinado pelo seu representan-
te legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados, a partir do cronograma acordado; 
b) Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado 
pelo seu representante legal e o contador responsável, com a 
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e 
sua vinculação com a execução do objeto; 
c) Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emiti-
dos em nome da Organização da Sociedade Civil; 
d) Extrato bancário da conta específica vinculada à exe-
cução da Parceria; 
e) Comprovante do recolhimento do saldo da conta ban-
cária 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 construí-
dos, quando for o caso; 
h) Lista de presença de treinados ou capacitados, quan-
do 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 cumprimen-
to do objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano 
de trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
b) Análise financeira: conciliação bancária, por meio da 
aferição da correlação entre as despesas apresentadas e a 
execução do objeto da Parceria, bem como entre as despesas 
e os débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos 
para a execução da parceria. 
Parágrafo 2º: A administração pública deverá considerar ainda 
em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:      
a) Relatório de visita técnica in loco eventualmente reali-
zada durante a execução da parceria
b) Relatório técnico de monitoramento e avaliação, ho-
mologado pela comissão de monitoramento e avaliação desig-

nada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os 
resultados alcançados durante a execução do termo de cola-
boração.
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:   A organização da sociedade civil prestará con-
tas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo 
de até noventa dias a partir do término da vigência da parceria 
ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder 
um ano.        

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.). 

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 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;
b) Valores efetivamente transferidos pela administração públi-
ca
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 
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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
O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestor da parceria no-
meado o Sr. Luciano Werner, CPF n° 971.238.549-34, que de-
verá fiscalizar e avaliar a execução do Termo e do Plano de 
Trabalho, através de visitas e emissão de relatórios que com-
provem a execução da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanha-
mento dos registros da ENTIDADE 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
É a instância administrativa responsável pelo acompanha-
mento da execução da parceria celebrada, cujas atribuições 
serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, uni-
ficação dos entendimentos, solução de controvérsias, padroni-
zação de objetos, custos e indicadores voltados à priorização 
do controle de resultados sendo de sua competência a ava-
liação e a homologação dos relatórios técnicos de monitora-
mento e avaliação. Os membros nomeados desta comissão 
são: Sr. Amarildo Antonio Freder, CPF n° 029.173.269-05; Sr. 
Luiz Carlos Dalla Vecchia, CPF n.º 630.809.409-97; Sr. Valdir 
José Aurizonas Rocha, CPF nº 352.774.919-53; Sr. Hamilton 
Mello, CPF n.º 171.454.819-87; Sr. Patrikk John Martins, CPF 
n.º 058.906.139-95.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO providenciará a publicação deste instrumento 
no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do Município. 
E somente produzirão efeitos jurídicos após a publicação dos 
respectivos extratos no meio oficial de publicidade da adminis-
tração 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. Durante o 
período de vigência do termo de fomento, o plano de trabalho 
da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de 
metas, sendo apresentado com antecedência de 30 dias para 
aprovação do Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA

Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:
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 inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.

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

CLÁUSULA DÉCIMA 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 do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
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 a administração pública poderá, 
exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços es-
senciais à população, por ato próprio e independentemente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das 
metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da socie-
dade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens;
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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 sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreen-
dendo as despesas com pagamentos de impostos, contribui-
ções sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas 
rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;       
b) Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de 
Trabalho, para pagamento de despesas de consumo de água e 
esgoto, energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser 
utilizado para custear material para oficinas.  Os equipamentos 
e materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
parceria serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a 
promessa de transferência da propriedade à administração 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 o 
pagamentos dos encargos trabalhistas, previdenciários, fis-
cais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e 
ao adimplemento do termo de fomento, não se caracterizando 
responsabilidade solidária ou subsidiária do MUNICÍPIO/Con-
cedente pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do 
objeto da parceria ou restrição à sua execução.
Parágrafo 2º: Os rendimentos de ativos financeiros serão 
aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos.  
Parágrafo 3º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria, conforme artigo 48 da Lei 13.019, serão liberadas 
em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o 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
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.

a)Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimen-
to dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os 
rendimentos financeiros, devidamente atualizados monetaria-
mente de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal 
de Contas, acrescidos de juros de mora calculados conforme 
preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b)Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda restituir 
ao MUNICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente 
desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na 
forma da legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:

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 
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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, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos.
 
Guarapuava, 01 de julho de 2021.

MUNICIPIO DE GUARAPUAVA
CELSO FERNANDO GOES

Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ITACIR JOSÉ VEZZARO

Secretário Municipal de Agricultura

CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES RURAIS DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - CARMUG
NIVALDO KOUTUN 

Presidente da CARMUG

Nome: Luiz Carlos dos Santos
CPF:696.749.579-87
Testemunha 
  
Nome: Leozelia Saidel Pedroso    
CPF: 630.821.959-20     
Testemunha
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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PORTARIA Nº 24/2021 

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando de suas atribuições que lhe são confe-
ridas por Lei,

R E S O L V E: 

Art. 1º Conceder, as servidoras no quadro abaixo relacionadas, férias regulares nos períodos descriminados, conforme estabe-
lece a legislação pertinente.  
NOME Período Aquisitivo Programação de férias
Silvia Maria Buese 2020/2021 Período 12/07/2021 a 31/07/2021
Renilda Coradassi Vulczak 2020/2021 Período 12/07/2021 a 31/07/2021
Jocimara do Carmo R. Flores 2019/2020 1º Período 12/07/2021 a 21/07/2021

2º Período 08/11/2021 a 17/11/2021

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, em 23 de junho de 2021.

João Carlos Gonçalves
Presidente 

PORTARIA Nº 25/2021

O Presidente do Poder Legislativo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas 
por Lei e amparado no art. 144 da LC 061/2016,

R E S O L V E:

Art. 1º Prorrogar, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a Portaria 51/2019, a qual designou que a servidora Silmara Farrem 
Machado, matrícula funcional 350-1, responda pela Coordenação de Controle Interno.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos vigentes a partir de 18/06/2021, revogando-se as 
disposições em contrário.

Gabinete da Presidência em, 14 de junho de 2021.
João Carlos Gonçalves

Presidente 
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