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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 27 de outubro de 2021
Veiculação: 27 de outubro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2234

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2021

LEIS

Institui o regime de previdência complementar para os servido-
res públicos do município de Guarapuava, fixa o limite máximo 
para a concessão de aposentadorias e pensões, de que trata o 
Artigo 40 da Constituição da República, autoriza a celebração 
de convênio com entidade fechada de previdência complemen-
tar e estabelece providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, Estado do Pa-
raná, Excelentíssimo Senhor Celso Fernando Góes, faço saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

 Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Município de Guarapuava, 
o Regime de Previdência Complementar – RPC, a que se re-
ferem os §§ 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal.
Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e 
pensão devido pelo Regime Próprio de Previdência Social – 
RPPS aos servidores públicos titulares de cargos efetivos e 
membros de quaisquer dos poderes, incluídos seus fundos, 
suas fundações e autarquias que ingressarem no serviço pú-
blico do Município de Guarapuava a partir da data de início da 
vigência do RPC de que trata esta Lei, não poderá superar o 
limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Pre-
vidência Social – RGPS.

Art. 2º O Poder Executivo, Poder Legislativo, incluídos seus 
fundos, suas fundações e autarquias pertencentes a Adminis-
tração Indireta serão os patrocinadores do plano de benefícios 
do Regime de Previdência Complementar de que trata esta Lei, 
sendo representado pelo Prefeito Municipal e pelo Presidente 
do Poder Legislativo que poderão delegar esta competência 
mediante a emissão de Decreto. 
§ 1º A representação de que trata o caput deste artigo com-
preende poderes para a celebração de convênio de adesão ou 
de contratos e suas alterações e para manifestação acerca da 
aprovação ou da alteração de plano de benefícios de que trata 
esta Lei e demais atos correlatos.
§ 2º O plano de benefícios de Previdência Complementar ado-
tado no Município de Guarapuava deverá ser de forma única, 
sem diferenciação para os servidores do Poder Executivo e Po-
der Legislativo.

Art. 3º O Regime de Previdência Complementar de que trata 
esta Lei será aplicado aos servidores públicos titulares de car-
gos efetivos e membros do Poderes Executivo e Legislativo, 
incluídos seus fundos, suas fundações e autarquias pertencen-
tes a Administração Indireta, definidos no parágrafo único do 
art. 1º.

Art. 4º A partir do início de vigência do Regime de Previdência 
Complementar de que trata esta Lei, independentemente da 
inscrição do servidor como participante no plano de benefícios 
oferecido, aplicar-se-á o limite máximo dos benefícios pagos 
pelo RGPS, de que trata o art. 40 da Constituição Federal, às 
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS de 
Guarapuava aos segurados definidos no parágrafo único do 
art. 1º. 

Art. 5º Os servidores e membros que tenham ingressado no 
serviço público até a data anterior ao início da vigência do Re-
gime de Previdência Complementar poderão, mediante prévia 
e expressa opção, aderir ao RPC, no prazo máximo de 360 
(trezentos e sessenta) dias, contado da vigência do Regime de 
Previdência Complementar. 
Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput 
deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o 
disposto no art. 4º desta Lei. 

Art. 6º O Regime de Previdência Complementar de que trata o 
art. 1º será oferecido por meio de adesão a plano de benefícios 
já existente.

CAPÍTULO II
DO PLANO DE BENEFÍCIOS

Seção I
Das Linhas Gerais do Plano de Benefícios

Art. 7º O plano de benefícios previdenciário estará descrito em 
regulamento, observadas as disposições das pertinentes Leis 
Complementares e, dos atos normativos decorrentes desses 
diplomas legais, e deverá ser oferecido, obrigatoriamente, a to-
dos os servidores e membros do Município de Guarapuava de 
que trata o art. 3º desta Lei. 

Art. 8º O Poder Executivo, Legislativo, incluídos seus fundos, 
suas fundações e autarquias pertencentes a Administração In-
direta, somente poderão ser patrocinadores de plano de be-
nefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, 
cujos benefícios programados tenham seu valor permanente-
mente ajustado à reserva constituída em favor do participante, 
inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o 
resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, res-
gatados e/ou portados e os benefícios pagos. 
§ 1º O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever 
benefícios não programados que:  
I - assegurem pelo menos, os benefícios decorrentes dos even-
tos invalidez e morte do participante; e  
II – sejam estruturados unicamente com base em reserva acu-
mulada em favor do participante.
§ 2º Na gestão dos benefícios de que trata o § 1º deste artigo, 
o plano de benefícios previdenciários poderá prever a contrata-
ção de cobertura de risco adicional junto à sociedade segura-
dora, desde que tenha custeio específico.
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§3º O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever 
cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada 
junto à sociedade seguradora.

Seção II
Do Patrocinador

Art. 9º O Poder Executivo e Poder Legislativo são responsá-
veis pelo aporte de contribuições e pelas transferências das 
contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de 
benefícios previdenciário, observado o disposto nesta Lei, no 
convênio de adesão ou no contrato e no regulamento.
§ 1º As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser 
pagas, de forma centralizada, pelos Poderes, incluídas suas 
Fundações e, em hipótese alguma, poderão ser superiores às 
contribuições normais dos participantes.
§ 2º O Município de Guarapuava será considerado inadimplen-
te em caso de descumprimento, por quaisquer dos Poderes, 
incluídas suas Fundações, de qualquer obrigação prevista no 
convênio de adesão ou no contrato e no regulamento do plano 
de benefícios. 
§ 3º Ocorrendo a inadimplência por parte do Poder Executivo 
ou Legislativo  será imediatamente comunicado pelo Comitê de 
Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC) a Pro-
curadoria Geral do Município, para adoção de procedimentos 
referentes a eventual responsabilização.

Art. 10. Sem prejuízo de responsabilização e das demais pe-
nalidades previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as con-
tribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização 
e aos acréscimos, nos termos do regulamento do respectivo 
plano de benefícios.

Art. 11. Deverão estar previstas, expressamente, no contrato 
ou no convênio de adesão ao plano de benefícios administrado 
pela entidade de previdência complementar, cláusulas que es-
tabeleçam no mínimo: 
I - a não existência de solidariedade do Ente Federativo, en-
quanto patrocinador, em relação a outros patrocinadores; insti-
tuidores, averbadores; planos de benefícios e entidade de pre-
vidência complementar;
II – os prazos de cumprimento das obrigações pelos patroci-
nadores e das sanções previstas para os casos de atraso no 
envio de informações cadastrais de participantes e assistidos, 
de pagamento ou do repasse das contribuições;
III – que o valor correspondente à atualização monetária e aos 
juros suportados pelos patrocinadores por atraso de pagamen-
to ou de repasse de contribuições será revertido à conta indivi-
dual do participante a que se referir a contribuição em atraso;
IV – eventual valor de aporte financeiro, a título de adiantamen-
to de contribuições, a ser realizado pelo Ente Federativo;
V – as diretrizes com relação às condições de retirada de patro-
cínio ou rescisão contratual e transferência de gerenciamento 
da administração do plano de benefícios previdenciário; 
VI – o compromisso da entidade de previdência complementar 
de informar a todos os patrocinadores vinculados ao plano de 
benefícios sobre o inadimplemento de patrocinador em prazo 
superior a noventa dias no pagamento ou repasse de contribui-
ções ou quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais provi-
dências cabíveis.

Seção III
Dos Participantes

Art. 12. Podem se inscrever como participantes do Plano de 
Benefícios todos os servidores e membros do Poder Executi-

vo, Poder Legislativo, incluídos seus Fundos, suas fundações e 
autarquias pertencentes a Administração Indireta do Município 
de Guarapuava.

Art. 13. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de be-
nefícios o participante que:
I – esteja cedido a outro órgão ou entidade da Administração 
Pública Direta ou Indireta da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de 
economia mista;
II – esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporaria-
mente, com ou sem recebimento de remuneração, inclusive 
para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos Entes da 
Federação;
III – optar pelo benefício proporcional diferido ou auto patrocí-
nio, na forma do regulamento do plano de benefícios.
§ 1º O regulamento do plano de benefícios disciplinará as re-
gras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, 
observada a legislação aplicável.
§ 2º Havendo cessão com ônus para o cessionário subsiste 
a responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao ces-
sionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios, nos 
mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patroci-
nador, na forma definida no regulamento do respectivo plano.
§ 3º Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador 
arcará com a sua contribuição ao plano de benefícios.
§ 4º O patrocinador arcará com a sua contribuição, somente, 
quando o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der sem 
prejuízo do recebimento da remuneração.

Art. 14. Os servidores e membros referidos no art. 3º desta 
Lei, com remuneração superior ao limite máximo estabeleci-
do para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, 
serão automaticamente inscritos no respectivo plano de bene-
fícios de previdência complementar desde a data de entrada 
em exercício. 
 § 1º É facultado aos servidores e membros referidos no caput, 
manifestarem o desinteresse em aderir ao plano de benefícios 
patrocinado pelo Município sendo seu silêncio ou inércia, no 
prazo de noventa dias após sua inscrição automática na for-
ma do caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita 
à inscrição.  
 § 2º Na hipótese de a manifestação de que trata o § 1º deste 
artigo ocorrer no prazo de até noventa dias da data da inscri-
ção automática, fica assegurado o direito à restituição integral 
das contribuições vertidas, a ser paga em até sessenta dias do 
pedido de anulação atualizadas monetariamente nos termos 
do regulamento. 
 § 3º A anulação da inscrição prevista no § 1º deste artigo e a 
restituição prevista no §2º deste artigo não constituem resgate.
§ 4º No caso de anulação da inscrição prevista no § 1º deste 
artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será devolvi-
da à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução 
da contribuição aportada pelo participante.
§ 5º Sem prejuízo ao prazo para manifestação de desinteresse 
em aderir ao plano de benefícios, fica assegurado aos servi-
dores e membros referidos nos artigos. 3º e 5º desta Lei, o 
direito de requerer a qualquer tempo o cancelamento de sua 
inscrição, nos termos do regulamento do plano de benefícios.

Seção IV
Das Contribuições

 Art. 15. As contribuições do patrocinador e do participante 
incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao RPPS 
estabelecidas na Lei Complementar Municipal nº 012/2014 ou 
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outra que venha disciplinar o RPPS no Município, que exceder 
o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de 
Previdência Social, observado o disposto no inciso XI do art. 
37 da Constituição Federal.
§1º A alíquota da contribuição do participante será por ele defi-
nida, observado o disposto no regulamento do plano de bene-
fícios ou no contrato.
§2º Os participantes poderão realizar contribuições facultati-
vas, de caráter voluntário, sem contrapartida do Patrocinador, 
na forma do regulamento do plano de benefícios ou contrato.

Art. 16. O patrocinador somente se responsabilizará por rea-
lizar contribuições em contrapartida às contribuições normais 
dos participantes que atendam, concomitantemente, às se-
guintes condições:
I - sejam segurados do RPPS, na forma prevista no art. 1º ou 
art. 5º desta Lei; e
II - recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite má-
ximo a que se refere o art. 4º desta Lei, observado o disposto 
no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 
§ 1º A contribuição do patrocinador será paritária à do partici-
pante, observadas as condições previstas no § 1º deste artigo 
e no disposto no regulamento do plano de benefícios ou no 
contrato, não podendo ser inferior a 1,5% (um, vírgula cinco por 
cento) e nem superior a 7% (sete por cento), sobre a parcela 
que exceder o limite máximo a que se refere o parágrafo único 
do art. 1º desta Lei. 
§ 2º Os participantes que não se enquadrem nas condições 
previstas no caput deste artigo não terão direito à contrapartida 
do Patrocinador.
§ 3º Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o Patroci-
nador deverá realizar o repasse das contribuições descontadas 
diretamente da remuneração ou subsídio dos participantes a 
ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadra-
dos no inciso II deste artigo, estejam inscritos no plano de be-
nefícios.
§4º Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades 
previstas nesta Lei e na legislação aplicável, as contribuições 
recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização monetária 
e consectários de mora estabelecidos no Convênio ou Con-
trato, regulamento e plano de custeio do respectivo plano de 
benefícios, ficando o Patrocinador desde já autorizado a adotar 
as providências necessárias para o regular adimplemento de 
suas obrigações junto ao plano de benefícios.

Art. 17. A entidade de previdência complementar administra-
dora do plano de benefícios manterá controle individual das 
reservas constituídas em nome do participante e registro das 
contribuições deste e das dos patrocinadores.

Art. 18. Para os servidores que ingressaram no serviço público 
anteriormente à vigência desta Lei e que aderirem a previdên-
cia complementar na modalidade patrocinada, o valor da con-
tribuição mensal, patronal e do servidor a ser pago ao Regime 
Próprio de Previdência Municipal,  será de 14% (quatorze por 
cento) de cada um, aplicável sobre a remuneração de contri-
buição do cargo efetivo considerando como limite máximo o 
valor estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Pre-
vidência Social.
§ 1º Sobre a parcela da remuneração que exceder o limite má-
ximo de que trata o caput deste artigo incidirá tão somente a 
alíquota de contribuição mensal, do patrocinador e do servidor 
vertida para o Regime de Previdência Complementar nos mol-
des dos artigos 15 e 16 desta lei.
§ 2º Os servidores que ingressarem no serviço público após 
a vigência desta Lei, o valor da contribuição mensal, patronal 

e do servidor, a ser pago ao Regime Próprio de Previdência 
Municipal, será de 14% (quatorze por cento) de cada um, apli-
cável sobre a remuneração de contribuição do cargo efetivo 
considerando como limite máximo o valor estabelecido para os 
benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
§ 3º Sobre a parcela da remuneração que exceder o limite má-
ximo de que trata o caput deste artigo incidirá tão somente a 
alíquota de contribuição mensal, do patrocinador e do servidor 
vertida para o Regime de Previdência Complementar nos mol-
des do artigo 15 e 16 desta lei.
§4º Na hipótese de ocorrência do cancelamento previsto no 
§5º do artigo 14 a parcela prevista no parágrafo anterior não 
será descontada da remuneração do servidor e nem persistirá 
a obrigação do patrocinador.

Seção V
Do Processo de Seleção da Entidade

Art. 19. A escolha da entidade de previdência responsável pela 
administração do Plano de Benefícios será precedida de pro-
cesso seletivo conduzido com impessoalidade, publicidade e 
transparência e, que contemple requisitos de qualificação téc-
nica e economicidade indispensáveis à garantia da boa gestão 
dos planos de benefícios. 
§ 1º A relação jurídica com a entidade será formalizada por 
convênio de adesão, com vigência por prazo indeterminado. 
§ 2º O processo seletivo poderá ser realizado em cooperação 
com outros Municípios desde que seja demonstrado o efetivo 
cumprimento dos requisitos estabelecidos no caput deste arti-
go. 

Seção VI
Do Acompanhamento do Regime de Previdência Comple-

mentar

Art. 20. O Poder Executivo deverá instituir, por Decreto, o 
Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar 
(CAPC) nos termos da legislação vigente. 
§1º Compete ao CAPC realizar a regulamentação de suas 
atribuições e encaminhar para aprovação do Poder Executivo, 
bem como acompanhar a gestão dos planos de previdência 
complementar, os resultados do plano de benefícios, recomen-
dar a transferência de gerenciamento, manifestar-se sobre al-
terações no regulamento do plano, além de outras atribuições 
e responsabilidades definidas em regulamento. 
§2º O Poder Executivo poderá, alternativamente ao comando 
do caput, delegar as competências descritas no § 1º deste ar-
tigo ao órgão ou conselho já devidamente instituído no âmbito 
dos regimes próprios de previdência social desde que assegu-
re a representação dos participantes. 
§3º O CAPC terá composição de no máximo 4 (quatro) mem-
bros em forma paritária entre representantes dos participantes, 
assistidos e do patrocinador, cabendo a estes membros a indi-
cação do conselheiro presidente, que terá, além do seu, o voto 
de qualidade. 
§4º Os membros do CAPC deverão atender aos requisitos 
definidos no inciso I a IV do art. 20 da Lei Complementar nº 
108/2001.
§ 5º O mandato do CAPC será de 4 (quatro) anos, sendo veda-
da sua a recondução. 
§ 6º Na primeira investidura do CAPC, após a publicação desta 
Lei Complementar, os seus membros terão mandato com pra-
zo diferenciado.

Art. 21. As atribuições do CAPC não eximem as atividades de 
fiscalização e gestão que devem ser exercidas por servidores 
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designados pelo Chefe do Poder Executivo.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 22. As nomeações de novos servidores de cargo efetivo e membros do Município de Guarapuava que possuam o subsídio 
ou a remuneração do cargo acima dos valores do limite máximo estabelecido para os benefícios de aposentadorias e pensões 
do Regime Geral de Previdência Social, ficam condicionadas ao início da vigência do Regime de Previdência Complementar 
previsto na forma do art. 3º desta Lei, ressalvadas as nomeações das áreas de educação, saúde e segurança.

Art. 23. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão ou da 
instituição do plano de benefício previdenciário de que trata esta Lei, observado:
I - O limite de até R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), mediante créditos adicionais, para atender, exclusivamente, ao custeio de des-
pesas administrativas pré-operacionais necessárias à adesão ou à implantação do plano de benefícios previdenciário, vedado o 
aporte desses recursos a entidade de previdência complementar;
II – O limite de até R$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), mediante a abertura, em caráter excepcional, de créditos especiais, a título de 
adiantamento de contribuições, cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão ou no contrato.

Art. 24. Esta Lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 27 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal 

DECRETOS

DECRETO Nº 9039/2021
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DECRETO Nº 9040/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Tatiane Pacheco Pereira, nomeada pelo Decreto nº 8519/2021, no cargo de Professor (a), 
matrícula nº 19243-0 (3), lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 26 de outubro de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 26 de outubro de 2021.

Guarapuava, 27 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal



27 de outubro, Veiculação 27/10/2021 Ano XXVII - Nº 2234 Boletim Oficial do Município -  6

DECRETO Nº 9041/2021
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PORTARIA Nº 1290/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar as servidoras CIBELI APARECIDA TOZZI 
PEREIRA, matrícula n.º 16299-0 e JESSIKA POLI DOS SAN-
TOS, matrícula n.º 15210, como representantes do Município 
de Guarapuava junto ao Ministério da Mulher da Família e dos 
Direitos Humanos – MMFDH, para praticar todos os atos ne-
cessários a efetivação e recebimento do conjunto de equipa-
mentos destinados a implantação do Programa Viver – Enve-
lhecimento Ativo Saudável.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria n.º 064/2021 e as disposições em con-
trário.

Guarapuava, 26 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1291/2021
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 as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na 
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, 
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 31 de janeiro de 2022:
I -Aline Remes de Camargo – Carteira de Habilitação nº 
05117240200;
II -Thalyta Forquim Buco – Carteira de Habilitação nº 
04519278106;
III -Rosangela Cristina Ribas – Carteira de Habilitação nº 
06268610998.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 26 de outubro 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:

PORTARIAS

PORTARIA Nº 1287/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º Fica prorrogada a designação da servidora Ariane Lo-
renci Zevirikoski, matrícula nº 163147-1/3, para responder 
interinamente como Diretora do Departamento de Recursos 
Humanos e Informações Escolares da Secretaria Municipal de 
Educação e Cultura, até a data de 17/11/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo efeitos legais a data de 19 de outubro de 2021, 
revogando as disposições contrárias. 

Guarapuava, 26 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1288/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar a servidora Jennifer Pereira Goes, matrícula 
nº 173800, para responder como Diretora Interina do Departa-
mento de Transporte Escolar da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Cultura, pelo período de 13/10/2021 a 11/11/2021, em 
razão de licença tratamento de saúde da Srª. Ana Paula Amaral 
Anisieski, titular da função.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo efeitos legais a data de 13 de outubro de 2021, 
revogando as disposições contrárias. 

Guarapuava, 26 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 1293/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Processo Digital nº 9058/2021;
Considerando o Parecer Jurídico nº 1225/2021;
Considerando o § 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Munici-
pal n.º 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora ROSA-
NA BENEK ROCHA, inscrita no CPF/MF sob nº 707.528.169-
87, ocupante do cargo de Professor (a), matrícula nº 116386, 
pertencente ao quadro da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, com pagamento retroativo à data de 06 de outubro de 
2021, conforme requerimento constante no processo digital nº 
9058/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 06 de outubro de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 21 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2021

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
PROCESSO N.º 273/2021

ANULAÇÃO FASE EXTERNA
O Diretor do Departamento de Licitações e Contratos do Mu-
nicípio de Guarapuava, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto n.º 8437/2021 considerando:
a) A falta de resposta a impugnação antes da abertura do 
certame;
b) O Parecer Jurídico de n.º 1221/2021, oriundo da Douta 
Procuradoria Geral do Município, opinando “pela anulação par-
cial do processo de Pregão Eletrônico nº 164/2021, desde onde 
o vício foi verificado – ou seja, a partir da fase externa”.
c) A presença da conveniência, oportunidade e do Inte-
resse Público, enquanto fundamentos legais.
Torna Pública a Anulação da Fase Externa do Pregão Eletrôni-
co n.º 164/2021 que tem por objeto a “Registro de Preço para 
eventual contratação de empresa para locação de licença de 
uso de sistema online e off-line para o ensino e aprendizagem 
de matemática, incluindo implantação, capacitação e treina-
mento; suporte e infraestrutura tecnológica para alunos, pro-
fessores, coordenadores pedagógicos e gestores de unidades 
de ensino na rede municipal”.
A presente Anulação da Fase Externa visa garantir efetivamen-
te os princípios da economicidade, da Publicidade, igualdade 
e da vinculação ao instrumento convocatório, de forma que o 
interesse público seja preservado em todos os Atos adotados 
pela Administração ou por seus representantes.
Com base nos arts. 49, parágrafo 3º, e 109, inciso I, alínea “c” 
da Lei Federal n.º 8.666/93, concede-se o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, para o exercício do Contraditório e Ampla Defesa 
aos Licitantes interessados.
Guarapuava, 26 de outubro de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

TERMO DE RETIFICAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N.º 01/2021

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 n.º 8.666/93, e demais 
legislações pertinentes, retificar a  HOMOLOGAÇÃO do resul-
tado do processo licitatório em epígrafe, conforme lotes adjudi-
cados para as seguintes empresas:

LICITANTE LOTES V. TOTAL
CENTRAL DE 
ASSOCIAÇÕES 
RURAIS DO 
MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA 
(CARMUG)

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21, 22, 
24, 25, 26, 27, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 37, 
38, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47 e 48.

R$ 
3.370.810,00

COOPERATIVA 
AGROINDUS-
TRIAL DO CEN-
TRO DO PARANÁ 
(COOACEPA)

1 e 50. R$ 427.600,00

COOPERATIVA 
DA AGRICUL-
TURA FAMILIAR 
INTEGRADA DE 
REALEZA (COO-
PAFI)

20, 23 e 36. R$ 68.950,00

DESERTO 28, 40 e 49. -

Guarapuava, 26 de OUTUBRO de 2021.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 151/2021
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

PROCESSO N.º: 249/2021
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
DESERTO 1 -

Guarapuava, 26 de outubro de 2021.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2021 - FUNREBOM
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 195/2021

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 
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legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
MURILO KIRIAN 1 R$ 51.780,00

Guarapuava, 26 de outubro de 2021.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

EXTRATO DE CONTRATO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação 
de veículo. – Secretaria de Esporte e Recreação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: COTRANS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
CONTRATO Nº: 249/2021.
VALOR TOTAL: R$ 25.164,00 (vinte e cinco mil, cento e ses-
senta e quatro reais).
VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO 3º TERMO ADITIVO DA ATA 159/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de mate-
riais de enfermagem.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: VALE COMERCIO DE PRODUTOS MEDI-
COS E HOSPITALARES.
REPRESENTANTE: EVERTON CUSTODIO CHERPINSKI.
OBJETO DO ADITIVO – REEQUILIBRIO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico fi-
nanceiro da Ata de SRP com fundamento no Artigo 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 25/10/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO 
CONTRATO N° 243/2017

 DISPENSA N.º 93/2020
OBJETO: Locação do imóvel para a Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social. Centro. prédio em alve-
naria situado na rua Guaíra, nº 3074 – Bairro Centro, conten-
do uma sala térrea 231 m2 + sala no 1º andar, com 231 m2, 
totalizando 462 m2, tendo +6 salas nos fundos (sendo 01 com 
banheiro interno) as outras salas com banheiro comunitário, 
com acessibilidade totalizando a área construída de 1.030m2, 
contendo área de estacionamento do terreno de 1.391m2.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.         
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA LTDA.
OBJETO DO ADITIVO – REAJUSTE.
O valor contratual será reajustado conforme negociações rea-
lizadas com os responsáveis, de acordo com Carta de Anuên-
cia do Proprietário com índice de reajuste de 15% (quinze por 
cento) inferior aos 30,27% pelo IGP-M, com fulcro no art. 65, 
§8 da Lei Federal 8.666/93 e no Parecer Jurídico nº 1195/2021.
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2021 –

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 255/2019 
DISPENSA N. º 53/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 022/2021 - ESPORTE
               

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e RODRIGO BASTOS ASSOCIACAO DE TIRO ESPOR-
TIVO.

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 FER-
NANDO GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68 e, de outro lado, 
RODRIGO BASTOS ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
08.529.316/0001-87, com sede à Estrada do Guabiroba, s/n, 
KM 05, Anexo ao Hotel Fazenda Hope Valley Adventure, em 
Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato representado por 
seu presidente, RODRIGO PIMENTEL BASTOS, CPF\MF nº 
716.470.319-15, natural de Guarapuava, Estado do Paraná, re-
sidente e domiciliado na cidade de Guarapuava-PR, de ora em 
diante respectivamente denominados, simplesmente de MUNI-
CÍPIO e ENTIDADE, partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo tem por objetivo o apoio financeiro por parte 
do Município a Organização da Sociedade Civil, sem fins lu-
crativos, abrangidos pela Lei 2270/2014 de 06/05/2014, pelo 
Decreto municipal Nº 3957/2014 de 11/08/2014, com a fina-
lidade de potencializar a formação e treinamento de atletas, 
no Tiro Esportivo, nas modalidades Olímpicas e nacionais não 
olímpicas.  Garantir a participação de atletas das modalidades 
de TIRO AO PRATO nos campeonatos Paranaense, Brasileiro 
e demais competições oficiais para que possam representar o 
Paraná nas provas nacionais e internacionais, preparando-os 
também para os próximos Jogos Olímpicos. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais), que deverá ser depositado e movimentado 
em conta exclusiva para este Termo, aberta em Instituição Fi-
nanceira Oficial. 

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 

OBJETO: Locação de imóvel situado a rua Capitão Rocha, nº 
1648, para abrigar a central de distribuição de medicamentos, 
insumos farmacêuticos e nutricionais.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATOº: 255/2019.
CONTRATADA: ADMINISTRADORA VALENTE HYCZY LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 130.018,02 (cento e trinta mil e dezoito re-
ais e dois centavos).
VIGÊNCIA: até 04/10/2022.
DATA DA ASSINATURA: 04/10/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos.
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apresentar o Recibo de Pagamento juntamente com as Cer-
tidões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, INSS, Trabalhista, FGTS e Certidão 
Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
-PR), todas válidas na data de apresentação.
Parágrafo 3º: A ENTIDADE deverá registrar mensalmente as 
informações necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná – SIT. 
O fechamento no SIT deverá ocorrer a cada bimestre.
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-
respondente 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 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;           
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 
utilizado 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 realiza-
das referida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os 
preços válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, 
apresentados em orçamentos com a indicação do valor unitário 
dos serviços ou produtos.
II. Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios 
de internet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar 
impressos 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, aberta em Instituição Financeira 
Oficial.
I. A Conta Bancária informada pela ENTIDADE é: 
RODRIGO BASTOS ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO
Caixa Econômica Federal Agência: 0389  Con -
ta Corrente: 8898-7
II. Os recursos da conta específica somente poderão ser 
utilizados para pagamento de despesas previstas no plano de 
aplicação.
III. A movimentação dos recursos somente poderá ocor-
rer mediante transferência eletrônica, ordem bancária, ou ou-
tra modalidade que identifique a destinação dos recursos e, no 
caso de pagamento, o credor.
Parágrafo 5º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
I. As receitas financeiras serão obrigatoriamente compu-
tadas a crédito do termo de transferência e aplicadas exclusi-
vamente no objeto de sua finalidade, mediante autorização da 
Concedente, devendo constar de demonstrativo específico que 
integrará as prestações de contas, estando sujeitos às mes-
mas condições de prestação de contas exigidas para os recur-
sos transferidos.
Parágrafo 6º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cro-
nograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
I. Quando houver evidências de irregularidade na aplica-
ção de parcela anteriormente recebida; 
II. Quando constatado desvio de finalidade na aplicação 
dos recursos ou o inadimplemento da organização da socie-
dade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de 
colaboração 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 con-
trole interno ou externo.
Parágrafo 7º: A regularidade da execução do objeto, pelo toma-
dor, se dará mediante os seguintes documentos:
I. Processos de compras realizadas por intermédio de 
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 de forma NÃO proporcional à vigência do 
contrato, de toda e qualquer despesa considerada ANUAL, 
como por exemplo, as anuidades federativas, seguros, etc.;
III. 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;
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IV. Pagamento de profissionais não vinculados à execu-
ção do objeto do termo de transferência;
V. Aplicação dos recursos em finalidade diversa da esta-
belecida no termo, ainda que em caráter de emergência;
VI. Realização de despesas em data anterior ou posterior 
à sua vigência;
VII. Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroa-
tivos;
VIII. 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;
IX. 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 3.3.50.43 - Subvenções So-
ciais, da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Parágrafo 1º A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao 
MUNICÍPIO dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFOR-
MAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – SIT, de 
acordo com as exigências contidas na Resolução nº 028/2011 
e nas Normativas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná e fazendo o FECHAMENTO da prestação de 
conta de cada BIMESTRE, de acordo com as exigências con-
tidas nas Resoluções Nº 028/2011, 046/2014 e Instrução Nor-
mativa 61/2011 do TCE/PR e demais legislações da área. Além 
da prestação de contas parcial que acontecerá mensalmente, 
deverá ainda fazer a PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL, re-
lativa à execução do termo de fomento 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 docu-
mentos originais relacionados com o termo de transferência em 
local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os 
à disposição do Tribunal de Contas por um prazo de 10 (dez) 
anos, contados do encerramento do processo, nos termos do 
art. 398, do Regimento Interno. (art.29 da Resolução 28/2011 
do TCE/PR)

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.   
Parágrafo 1º: O Fiscal da Parceria, nomeado neste termo, com 
o apoio dos setores técnicos competentes e com base nos re-
latórios produzidos no período, emitirá um parecer técnico para 
cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
Parágrafo 2°: São obrigações do 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;
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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 Fiscal emiti-
rá parecer técnico conclusivo de avaliação do cumprimento do 
objeto.
Parágrafo 3º:  Se a duração da parceria exceder um ano, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        
Parágrafo 4º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc.).
Parágrafo 5º:  Para a implementação do disposto no caput, a 
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de ter-
ceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou 
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 6º:  Nas parcerias com vigência superior a 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 E FISCAL DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como Gestor do contrato o Sr. 
FÁBIO ROBERTO LUSTOSA, CPF nº 701.009.859-04 e como 
Fiscal do contrato a Sra. MARCIA STAVESKI BERBERT, CPF 
nº 882.322.399-72 sendo esta quem deverá fiscalizar e avaliar 
a execução do Termo e do Plano de Trabalho, através de vi-
sitas e emissão de relatórios que comprovem a execução da 
aplicação dos recursos e também ficará responsável pela atu-
alização das certidões e pelo acompanhamento dos registros 
da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Trans-
ferência.

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 outubro 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-
ca sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III.Declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e 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, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante 
da administração pública.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 25 de outubro 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

RODRIGO BASTOS ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO 
RODRIGO PIMENTEL BASTOS

Presidente

PRIMEIRO ADITIVO ao TERMO de FOMENTO nº 002/2021

PRIMEIRO ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO que fazem o 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES E RECREAÇÃO e CLUBE ATLÉTICO DE-
PORTIVO – CAD.

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 FER-
NANDO GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68 e, de outro lado, 
o CLUBE ATLÉTICO DEPORTIVO – CAD, pessoa jurídica 
de direito privado, com sede na Rua Brigadeiro Rocha S/N, 
em Guarapuava, CEP: 85012-260, Trianon, inscrita no CNPJ 
sob nº 01.880.179/0001-81, neste ato representado por seu 
presidente, Sr. WALASSE FARIAS GONÇALVES, brasileiro, 
natural de Guarapuava, Estado do Paraná, atleta, portador 
da Cédula de Identidade Civil RG nº 10.212.919-9, expedida 
pelo Instituto de Identificação do Paraná, inscrita no CPF/MF 
sob nº. 088.680.609-73, residente e domiciliado na cidade de 
Guarapuava-PR, de ora em diante denominados simplesmente 
MUNICÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, partes que resol-
vem celebrar o presente ADITIVO ao TERMO DE FOMENTO 
002/2021 mediante as cláusulas e condições a seguir estabe-
lecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA
  
Foi concedido um aditivo ao Termo de Fomento nº 002/2021 no 
valor de R$80.0000,00 (oitenta mil reais) onde altera a Cláu-

sula Segunda deste Termo de Fomento, que passa a ter a se-
guinte redação:

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais), que deverá ser de-
positado e movimentado em conta específica. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do 
Termo de Fomento 002/2021.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma.

Guarapuava, 01 de outubro 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

CLUBE ATLÉTICO DEPORTIVO – CAD 
WALASSE FARIAS GONÇALVES

Presidente

SURG

TERMO DE APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Acolho as conclusões do PARECER nº 27/2021, de autoria da 
Assessora Jurídica da SURG, Samira Karam Semaan, pelos 
motivos de fato e de direito ali consignados, razão pela qual e, 
nos termos da Lei Federal nº 10. 520 de 17 de julho de 2002 e 
do Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios 
da Companhia de Serviços de Urbanização de Guarapuava – 
SURG – aprovado na 1ª Reunião Ordinária do Conselho de 
Administração, em 31/01/2019, HOMOLOGO o Pregão Pre-
sencial nº 33/2021, cujo objeto é a aquisição de equipamento 
e acessórios para topografia, devendo, assim, ser adjudicado 
às empresa vencedora os itens conforme segue: Equitop – Co-
mércio de Equipamentos topográficos EIRELI, referente aos 
itens 03 e 04 do edital, restando, contudo, frustrados os itens 
01, 02 e 05, já que foram desclassificados, por não atenderem 
as especificações técnicas contidas na descrição do objeto no 
edital, conforme consta dos documentos de fls. 166 e 173 .
Restitua-se o presente expediente ao pregoeiro para conheci-
mento e adoção dos ulteriores termos necessários à espécie, 
na forma preconizada na legislação e normativos aplicáveis ao 
caso.

Guarapuava - PR, 26 de outubro de 2021.

HALMUNTH FAGNER GOBA BRANDTNER
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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FUNDAÇÃO PROTEGER
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GUARAPUAVA PREV
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
EXTRATO DE ADITIVO n. 01/2021 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO n. 002/2020 

Ref.: Pregão Eletrônico n. 005/2020

OBJETO:  prorrogação do prazo de vigência do contrato de serviços de manutenção corretiva em central telefônica, incluindo 
todas as despesas, peças e equipamentos de reserva para o Poder Legislativo de Guarapuava - PR.

CONTRATANTE: Poder Legislativo de Guarapuava – PR 
CNPJ n. 77.774.495/0001-30

CONTRATADA: AFRAS Sistemas de Telecomunicações Ltda.
CNPJ nº 01.573.983/0001-18

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso II da Lei n. 8666/93 e o item 4.1 do Contrato originário. 

VALOR:R$ 1.987,20 (hum mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte centavos)  

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 meses

DATA DA ASSINATURA: 6 de outubro de 2021.

DOTAÇÃO:01 Câmara Municipal; 01.001 Legislativo Municipal; 01.031.0001.2001 Atividades da Câmara Municipal; 3.3.90.39.00.00 
Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica; 3.3.90.39.17.00 Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos; 
3.3.90.39.99.99 Demais serviços de terceiros – Pessoa Jurídica.

Guarapuava, 27 de outubro de 2021.

João Carlos Gonçalves
Presidente do Poder Legislativo do Município de Guarapuava
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