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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 01 a 03 de novembro de 2021
Veiculação: 03 de novembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2236

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3201/2021

LEIS

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar área de terra de sua propriedade à Companhia de Habitação do Paraná – COHA-
PAR para desenvolvimento de programa habitacional e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR o imóvel urbano 
com área de 20.0000,00 m², situado na Rua David Alves de Góes, 829, Bairro Boqueirão, Guarapuava/PR, objeto da matrícula 
n.º 11.265, registrada no 2° Serviço de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. A doação estabelecida no caput, objetiva disponibilizar a área para a construção de moradias destinadas a 
famílias com renda mensal estabelecida no âmbito das políticas habitacionais do governo federal e/ou estadual no Município de 
Guarapuava.

Art. 2º O imóvel descrito no artigo 1º, cuja avaliação alcança R$ 6.478.800,00 (seis milhões, quatrocentos e setenta e oito mil 
e oitocentos reais) é por esta Lei desafetado de sua natureza de bem público, passando a integrar categoria de bem dominial.

Art. 3º A donatária terá como encargo a construção de unidades habitacionais no âmbito de programas habitacionais desenvol-
vidos pelo governo federal e/ou estadual.

Art. 4º. A doação realizada de acordo com a autorização contida nesta Lei ficará automaticamente revogada, revertendo a pro-
priedade do imóvel ao domínio pleno da municipalidade, se:
I – a donatária deixar de atender a finalidade determinada no artigo 3º desta Lei;
II – a construção das unidades habitacionais não iniciar em até 48 meses ou não estiver concluída em até 96 meses, cujos prazos 
serão contados a partir do registro da doação na matrícula do imóvel;

Art. 5º. O imóvel objeto da doação ficará isento do recolhimento dos seguintes tributos municipais:
I – ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis:
a) quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para a donatária, na efetivação da doação;
b) quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários.
II – Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, enquanto permanecer sob a propriedade da donatária;
III – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I.S.S.Q.N à donatária e à empresa contratada para execução das moradias, 
incidente sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura;
IV - Taxas referentes à aprovação de projetos, expedição de alvará de construção, alvará de serviço autônomo e conclusão de 
obras/habite-se à donatária e à empresa contratada para execução das moradias;

Art. 6º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR, 
para viabilizar a construção de unidades habitacionais na área descrita no artigo 1º desta Lei.

Art. 7º Fica autorizada a Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR a selecionar empresa do ramo da construção civil, 
observando-se a legislação aplicável, para fins de produção de empreendimento habitacional de interesse social, no âmbito de 
programas desenvolvidos pelo Governo Federal e/ou pelo Governo do Estado do Paraná na área descrita no artigo 1º.

Art. 8º Fica o Município de Guarapuava responsável pela execução da infraestrutura não incidente nos custos do empreendimen-
to a ser implementado na área descrita no art. 1º.

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 28 de outubro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal



01 a 03 de novembro, Veiculação 03/11/2021 Ano XXVII - Nº 2236 Boletim Oficial do Município -  2

LEI Nº 3207/2021
Dispõe sobre a exigência do alvará de funcionamento ou a autorização especial dos estabelecimentos comerciais cadastrados 
nos aplicativos de entrega de alimentos, perecíveis ou não, em domicilio, e dá outras providências.

Autor: Vereador João Carlos Gonçalves.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º É obrigatório o alvará de funcionamento ou autorização especial, concedidos, após inspeção das instalações, pela autori-
dade sanitária municipal, no que couber, dos estabelecimentos comerciais cadastrados nos aplicativos de entrega de alimentos, 
perecíveis ou não, em domicilio. 

Art. 2º Fica também exigida a divulgação, pelos aplicativos, dos dados do estabelecimento, incluindo o endereço, CNPJ, tele-
fone, o número do alvará de funcionamento, além da identificação, na embalagem, do estabelecimento fornecedor direto dos 
alimentos, sendo, portanto, integralmente responsáveis pela veracidade das informações prestadas ao consumidor. 

Art. 3º O não cumprimento do disposto nesta lei acarretará ao infrator sanções cabíveis, a serem regulamentadas pelo Poder 
Executivo. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.

Guarapuava, 28 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3206/2021
Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Plurianual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias n.º 3114/2020 
e na Lei Orçamentária Anual n.º 3162/2020, através de créditos adicionais especiais.
 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional especial no orçamento do Município de Guarapuava, através de 
Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) conforme especificado:

Unidade Orçamentária 09.01 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
Classificação funcional 15.451.0015.2152 Conservação, Manutenção, Readequação e Abertura de Estra-

das Rurais
Natureza da despesa 3.3.90.30 Material de Consumo
Fonte de recursos Recursos Vinculados 877
Valor R$ 70.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito especial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de arre-
cadação na fonte: 877 – Convênio n.º 129/2021 – Recuperação da Trafegabilidade de Estradas Rurais - SEAB, em conformidade 
com o inciso II, §§ 1º e 3º do Artigo 43, da Lei n.º 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 7º da Lei Municipal 3162/2020.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 28 de outubro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO Nº 9044/2021
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DECRETO Nº 9055/2021

DECRETO Nº 9061/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

DECRETA

Art. 1º Altera o Decreto n.º 9047/2021, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Designar os representantes abaixo relacionados para compor o COMITÊ PERMANENTE DE ASSESSORAMENTO DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – CAPC, sob a presidência do primeiro, para o cumprimento do disposto na Lei Complemen-
tar n.º 140/2021, conforme segue: 

A) Bryan Pablo Fogaça de Souza Dengo – Matricula n.º 18880-8; 
B) Vanderley Rosa Edling – Matrícula n.º 8682-7; 
C) Helisoellen Maria Pugsleiy Gonçalves – Matrícula n.º 16309-0; 
D) Joelson de Moraes Ribas – Matrícula n.º 15105-1;  

Art. 2º Cabe ao COMITÊ PERMANENTE DE ASSESSORAMENTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – CAPC:

Parágrafo único. 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, recomendar a transferên-
cia de gerenciamento, manifestar-se sobre alterações no regulamento do plano, além de outras atribuições e responsabilidades 
definidas em regulamento.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 28 de outubro de 2021, revogando 
demais disposições em contrário.

Guarapuava, 03 de novembro de 2021.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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PORTARIAS

PORTARIA Nº 1297/2021
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, lotados na Secretaria 
Municipal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, para dirigir 
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventual-
mente, em razão da necessidade funcional exigida pelas res-
ponsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante 
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade 
até 31 de janeiro de 2022.
I.Eliseu João da Silva, Carteira de Habilitação nº 00553735178;
II.Cleverson Kramer de Miranda, Carteira de Habilitação nº 
04261740839;
III.Ademir Ferreira da Silva, Carteira de Habilitação 
nº02420385801;

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

Guarapuava, 27 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 atu-
alizada.

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 1303/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “A”, da Lei Comple-
mentar Municipal n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença para Casamento a servidora Tathiele 
Cristiane Machoski dos Santos, matrícula nº 17.517-0, Educa-
dor (a) Infantil, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, no período de 25/10/2021 a 31/10/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 25 de outubro de 2021.

Guarapuava, 03 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1307/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por lei,

RESOLVE

Art. 1º Designar, os servidores abaixo relacionados, para com-
por a Comissão de Organização e Fiscalização referente a Ela-
boração, Aplicação e Correção de provas do Processo Seletivo 
para Contratação de Estagiários, no Município de Guarapuava, 
sob a presidência do primeiro:
I - Carlos Marcelo Kaliberda, matrícula nº 169404(1/4), lotado 
na Secretaria Municipal de Administração
II - Doraci Senger Luy, matrícula nº 117838, lotado na Secreta-
ria Municipal de Administração
III - Francisco Sani Kramer Pedroso, matrículas nº 81370(1/2), 
lotado na Secretaria Municipal de Administração;
IV - Helisoellen Maria Pugsleiy Gonçalves, matrícula nº 163090, 
lotada na Secretaria Municipal de Administração;
V - Jennifer Pereira Góes, matrícula nº 173800, lotada na Se-
cretaria Municipal de Educação e Cultura;
VI - Noemi Galarça, matrícula nº88544, lotada na Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 03 de novembro de 2021.

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

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 184/2021

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: 280/2021.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realiza-
ção de análises de água.
VALOR MÁXIMO: R$ 2.551,76 (dois mil quinhentos e cinquen-
ta e um reais e setenta 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 18/11/2021 (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: JÉSSICA DAL PIVA DE OLIVEIRA.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro 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, 28 de outubro de 2021.
 PUBLIQUE-SE.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2021

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: 305/2021.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de venti-
ladores para atender as unidades escolares.
VALOR MÁXIMO: R$ 70.803,00 (setenta mil oitocentos e três 
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 18/11/2021 (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 Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro 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, 28 de outubro de 2021.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 186/2021

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: 301/2021.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para realiza-
ção de show pirotécnico para o réveillon de 2021/2022 entre 
outros eventos previstos para ocorrer no ano de 2022.
VALOR MÁXIMO: R$ 204.648,38 (duzentos e quatro mil seis-
centos e quarenta e oito reais e trinta e oito 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 19/11/2021 (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 Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro 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, 28 de outubro de 2021.
 PUBLIQUE-SE.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

II TERMO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 176/2021

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fica prorrogada a data de abertura da Licitação abaixo, devido 
a retificações promovidas no instrumento convocatório:
PROCESSO N.º: 279/2021.
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços 
de seguro de veículos.
VALOR MÁXIMO: R$ 52.906,81 (cinquenta e dois mil novecen-
tos e seis reais e oitenta e um 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.
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SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 19/11/2021 (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: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <http://transparencia.guarapuava.pr.gov.br:12473/pro-
nimtb/index.asp?acao=1&item=2>; ou – No Departamento de 
Licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro 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, 28 de outubro de 2021.
 PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2021 - FUNREBOM

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: 246/2021.
OBJETO: Aquisição de máquinas e equipamentos tipo: motos-
serra, motopoda, soprador e serrote.
VALOR MÁXIMO: R$ 8.567.26 (oito mil quinhentos e sessenta 
e sete reais e vinte 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 18/11/2021 (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: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro 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, 28 de outubro de 2021.
 PUBLIQUE-SE.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

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 FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68 e, de outro lado, RODRIGO 
BASTOS ASSOCIACAO DE TIRO ESPORTIVO, pessoa jurídi-
ca 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, Es-
tado do Paraná, neste ato representado por seu presidente, 
RODRIGO PIMENTEL BASTOS, CPF\MF nº 716.470.319-15, 
natural de Guarapuava, Estado do Paraná, residente e domi-
ciliado na cidade de Guarapuava-PR, de ora em diante res-
pectivamente denominados, simplesmente de MUNICÍPIO e 
ENTIDADE, partes que resolvem celebrar o presente TERMO 
DE FOMENTO mediante as cláusulas e condições a seguir es-
tabelecidas: 

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 
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-
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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;
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 
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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;
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 
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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
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 
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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 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 003/2021 - FMAS

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E A 
ENTIDADE ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À CRIAN-
ÇA E AO ADOLESCENTE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE.

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

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
CNPJ: 76.907.443/0001-22
VALOR REPASSE: R$ 40.316,85 (quarenta mil, trezentos e de-
zesseis reais e oitenta e cinco centavos).
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades 
do Terceiro Setor
PERÍODO: da publicação do termo a Outubro de 2022.

JUSTIFICATIVA:

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mes-
ma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo ar-
tigo 32 a este gestor.
Considerando que a ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO 
À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE é uma Organização da So-
ciedade Civil do Município de Guarapuava que atende o Servi-
ço de Proteção Social de alta complexidade, conforme tipifica-
ção de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscrita 
nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistência 
Social e Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos 
Adolescentes COMDICA. Bem como devidamente cadastrada 
no CNAES.
  O projeto tem por objeto o atendimento à criança e ao ado-
lescente em situação de risco, providenciando acolhimento em 

TERMO DE FOMENTO Nº 027/2021

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fundo 
Municipal da Assistência Social e ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE 
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o 
n.° 76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha 
n.° 2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Pre-
feito Municipal Senhor CELSO FERNANDO GOES  por meio 
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 
14.425.321/0001-42 neste ato representado pelo presiden-
te, Sra. ROSÂNGELA DOS SANTOS VIRMOND – CPF nº 
926.044.989-87, o Conselho Municipal de Assistência Social/
CMAS, na condição de interveniente representado neste ato 
pela presidente CLAUDIA KAMILA SCHNEIDER SCHUP-
CHEK e de outro lado ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTE-
ÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, inscrita no CNPJ nº 
76.907.443/0001-22, neste ato representada por seu Presiden-
te o Sr. ANDERSON KASNOCHA, inscrito no RG n° 8.258.354-
8 e o CPF nº 030.830.109-90 de ora em diante denominados 
somente MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/Tomadora, 
respectivamente,  partes que resolvem celebrar o presente 
TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e condições a 
seguir estabelecidas:

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

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

Casa Lar para 20 crianças ou adolescentes em vulnerabilidade 
social, risco pessoal, vítimas de violências e outras violações 
de direitos. O projeto vai possibilitar a manutenção do/a pro-
fissional de Serviço Social, e de mais cinco (05) cuidadores 
sociais, para dar continuidade no serviço assegurando a qua-
lidade do atendimento. Neste contexto, é um serviço tipificado 
na política de assistência social, que deve ser ofertado de for-
ma continuada e ininterrupta, qual é de interesse público para 
viabilizar a execução deste serviço.
Guarapuava, 02 de Setembro de 2021.
_________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social
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proteção especial média complexidade, seguindo o que prevê 
a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais/Resolução 109 
de novembro de 2009/CNAS e atividades de entidades de as-
sistência social que prestam assessoramento – conforme Re-
solução 27/2011/CNAS;

Parágrafo 1º: Acolher crianças e adolescentes em vulnerabilida-
de social, risco pessoal, vítimas de violência; Garantir o acesso 
aos direitos fundamentais como saúde, educação, moradia e 
alimentação; Preparar as crianças e adolescentes para o desli-
gamento institucional, trabalhando a autoestima e a construção 
da história de vida de cada criança e adolescente; Fortalecer e 
resgatar vínculos familiares e de pertencimento social; Garan-
tir espaço de acolhida para a criança e adolescente, realizar 
ações individuais, coletivas e familiares; Conhecer e vislumbrar 
escolhas na vida pessoal, familiar e social, contribuindo para 
o reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades. O 
objetivo do recurso é o pagamento do salário do Psicólogo que 
trabalha 40 horas semanais e de um cuidador social que tra-
balha de forma intermitente, desta forma poderemos assegurar 
com o recurso a manutenção dos trabalhos já realizados pela 
instituição com os acolhidos, através dos recursos humanos 
dos quais já dispõe. Também serão promovidas ações visando 
o desenvolvimento das crianças e adolescentes, tendo em vis-
ta que sem os recursos humanos é impossível ofertar o traba-
lho que a Instituição desenvolve.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
OMUNICÍPIO/Concedente repassará o ASSOCIAÇÃO CANAÃ 
DE PROTEÇÃO AOS MENORES o valor de  R$ 40.316,85 
(quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e oitenta e cinco cen-
tavos) valor anual – sendo liberado em parcelas conforme cro-
nograma de desembolso apresentado no Plano de Trabalho:

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

Parágrafo 2º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada no Banco do Brasil 
- Conta nº 14.835-0 Agência 2157-1, Guarapuava – Paraná, 
conta específica para este Termo de Fomento, os rendimentos 
de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, es-
tando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidas para os recursos transferidos.

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

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de Outubro de 2022, oficializado. Podendo ser aditado con-
forme preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com a 
solicitação da entidade, devidamente formalizada e justifica-
da, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo, 
trinta dias antes do termo inicialmente previsto e interesse da 
Administração.

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

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

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda 
haverá uma prestação de contas final, relativa à execução do 
termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos 
previstos no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
a Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela 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 técnico 
para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas:
a Análise de execução do objeto: quanto ao 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 
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em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:      
c) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria
d) relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados al-
cançados durante a execução do termo de colaboração.
 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.
Parágrafo 3o  No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4o  Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        

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

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
É a instância administrativa responsável pelo acompanhamen-
to da execução da parceria celebrada, cujas atribuições serão 
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação 
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de 
objetos, custos e indicadores voltados à priorização do controle 
de resultados sendo de sua competência a avaliação e a homo-
logação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. 
Os membros nomeados desta comissão são: Sra. Cibeli Apa-
recida Tozzi Pereira – CPF: 029.285.989-95; Sr. Valdir Rodrigo 
da Rosa – CPF: 004.967.949-06; Sra. Rosa Aparecida Ramos 
– CPF: 025.523.189-08; Sra. Jeane Ramos Silvério – CPF: 
650.925.209-06; Sra. Lucimari dos Santos CPF: 060.584.559-
01 (Portaria 975/2021).
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CLÁUSULA NONA– DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO/concedente providenciará a publicação deste 
instrumento no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do 
Município. E somente produzirão efeitos jurídicos após a publi-
cação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade 
da administração pública.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-

ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva 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/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de ser-
viços essenciais à população, por ato próprio e independen-
temente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas:

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vin-
culados à parceria:           
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
b)Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utilizado 
para custear material para oficinas. Os equipamentos e mate-
riais permanentes adquiridos com recursos do termo de parce-
ria serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a promes-
sa de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 1o  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE/
Tomadora o pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
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ciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 
instituição e ao adimplemento do termo de fomento, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do 
MUNICÍPIO/Concedente pelos respectivos pagamentos, qual-
quer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execu-
ção.
Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão apli-
cados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas con-
dições de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos.  
Parágrafo 3º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria, conforme artigo 48 da Lei 13.019, serão liberadas 
em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o sane-
amento das impropriedades:         
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade 
civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de cola-
boração ou de fomento;
III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RE-
CURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento 
dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendi-
mentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Con-
tas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconi-
zado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

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

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

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

Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com 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 DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante 
da administração pública.

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

Guarapuava, 27 de Outubro de 2021.

Celso Fernando Goes
Prefeito Municipal

Rosângela dos Santos Virmond
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Claudia Kamila Schneider Schupchek 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Anderson Kasnocha
Presidente da ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2021 – FMAS

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA E A 
ENTIDADE CARITAS SOCIALIS, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXI-
DADE.

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

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CARITAS SOCIALIS
CNPJ: 77.905.784/0001-21
VALOR REPASSE: R$ 35.835,45 (Trinta e cinco mil, oitocentos 
e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades 
do Terceiro Setor
PERÍODO: da publicação do termo à Julho/2022
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JUSTIFICATIVA:

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mes-
ma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo ar-
tigo 32 a este gestor.
Considerando que a CARITAS SOCIALIS é uma Organização 
da Sociedade Civil do Município de Guarapuava que atende o 
Serviço de Proteção Social de básica e média complexidade, 
conforme tipificação de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscri-
ta nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistên-
cia Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente; Bem como devidamente cadastrada no CNAES.
Desenvolve serviços de Proteção Social Especial de Média 
Complexidade realizando serviços de atendimento e assesso-
ramento continuado e planejado para crianças, adolescentes, 
famílias e lideranças comunitárias, seguindo as diretrizes e 
normativas estabelecidas pelo Sistema Único de Assistência 
Social. Através da oferta do Serviço contínuo de Convivência 
e Fortalecimento de Vinculo nos diversos ciclos de vida, visan-
do a superação de vulnerabilidades relacionais, prevenção de 
diversos fatores que fragilizam a vida pessoal, a convivência 
familiar e comunitária e realizar a orientação e intervenções 
que estimule o usuário a identificação, assimilação e ressigni-
ficação de projetos de vida e capacitar continuamente lideran-
ças comunitárias para serem multiplicadores dos direitos ga-
rantidos pelas políticas públicas. E em tempo de PANDEMIA, 
será desenvolvido as atividades socioassistenciais essenciais, 
através de formas online, remota e/ou atendimentos individua-
lizados, grupos de irmãos e ou atividades aprovadas no Plano 
de Contingência e Projeto de Biossegurança aprovado pela vi-
gilância sanitária; Neste contexto, é um serviço tipificado na 
política de assistência social, que deve ser ofertado de forma 
continuada e ininterrupta, qual é de interesse público para via-
bilizar a execução deste serviço.
Guarapuava, 02 de setembro de 2021.
_________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

TERMO DE FOMENTO Nº 028/2021

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fundo 
Municipal da Assistência Social e CARITAS SOCIALIS.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, 2777, por meio da 
Prefeitura Municipal de Guarapuava inscrito no CNPJ sob o 
n.° 76.178.037/0001-76 com sede na Rua Brigadeiro Rocha 
n.° 2777, nesta cidade, neste ato representado pelo seu Pre-
feito Municipal Senhor CELSO FERNANDO GÓES  por meio 
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 
14.425.321/0001-42 neste ato representado pelo presiden-
te, Sra. ROSÂNGELA DOS SANTOS VIRMOND – CPF nº 
926.044.989-87, o Conselho Municipal de Assistência Social/
CMAS, na condição de interveniente representado neste ato 
pela presidente CLAUDIA KAMILA SCHNEIDER SCHUP-
CHEK e de outro lado CARITAS SOCIALIS, inscrita no CNPJ 
nº 77.905.784/0001-21, neste ato representada por sua Presi-

dente a Sra. CLOTILDE RODRIGUES BONFIM, inscrito no RG 
n° 3.061.008-3 e o CPF nº 564.844.379-04 de ora em diante 
denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/
Tomadora, respectivamente,  partes que resolvem celebrar 
o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláusulas e 
condições a seguir estabelecidas:

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

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

Parágrafo 1º: Realizar atividades2 de atendimento e assesso-
ramento continuado e planejado para crianças, adolescentes, 
famílias e lideranças comunitárias, seguindo as diretrizes e 
normativas estabelecidas pelo Sistema Único de Assistência 
Social. através da oferta do Serviço continuo de Convivência 
e Fortalecimento de Vinculo nos diversos ciclos de vida, visan-
do a superação de vulnerabilidades relacionais, prevenção de 
diversos fatores que fragilizam a vida pessoal, a convivência 
familiar e comunitária e realizar a orientação e intervenções 
que estimule o usuário a identificação, assimilação e ressigni-
ficação de projetos de vida e capacitar continuamente lideran-
ças comunitárias para serem multiplicadores dos direitos ga-
rantidos pelas políticas públicas. E em tempo de PANDEMIA, 
será desenvolvido as atividades socioassistencias essenciais, 
através de formas online, remota e/ou atendimento individua-
lizados, grupos de irmãos e ou atividades aprovadas no Plano 
de Contingência e Projeto de Biossegurança aprovado pela vi-
gilância sanitária;

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O MUNICÍPIO/Concedente repassará o CARITAS SOCIALIS 
o valor de R$ 35.835,45 (Trinta e cinco mil, oitocentos e trinta 
e cinco reais e quarenta e cinco centavos) valor anual – sen-
do liberado em parcelas conforme cronograma de desembolso 
apresentado no Plano de Trabalho; Para o objetivo do plano 
de trabalho a entidade entrará com contrapartida no valor de 
R$4.645,00 (Quatro mil, seiscentos quarenta e cinco reais).

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



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1801 a 03 de novembro, Veiculação 03/11/2021 Ano XXVII - Nº 2236 Boletim Oficial do Município -  18

Parágrafo 2º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada na Caixa Econô-
mica Federal - Conta nº 00005695-3 Agência 0389 Op: 003, 
Guarapuava – Paraná, conta específica para este Termo de 
Fomento, os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados 
no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

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

Parágrafo 4º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNICÍPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas cor-
respondentes ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.
Parágrafo 5º: Na ocorrência de caso fortuito e/ou força maior 
que promova diminuição na arrecadação do MUNICÍPIO/Con-
cedente, o valor do repasse poderá ser revisto e/ou suspenso, 
mediante comunicação à ENTIDADE/Tomadora com antece-
dência mínima de 60 (sessenta) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de julho de 2022, oficializado. Podendo ser aditado confor-
me preconizado no Decreto 5.863/2017, de acordo com a so-
licitação da entidade, devidamente formalizada e justificada, a 
ser apresentada à administração pública em, no mínimo, trinta 
dias antes do termo inicialmente previsto e interesse da Admi-
nistração.

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

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta 
da dotação Orçamentária nº 33.90.50.43.99 - Demais Entida-
des do Terceiro Setor. É única e exclusivamente responsabili-
dade da ENTIDADE/Tomadora o gerenciamento administrativo 
e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz res-
peito às despesas de custeio, de pessoal e de consumo.

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A prestação de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda 
haverá uma prestação de contas final, relativa à execução do 
termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos 
previstos no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
a Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela 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 técnico 
para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas:
a Análise de execução do objeto: quanto ao 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:      
c) relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada 
durante a execução da parceria
d) relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado 
pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre 
a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados al-
cançados durante a execução do termo de colaboração.
 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.
Parágrafo 3o  No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4o  Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        

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

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.         
Parágrafo 1o   - Para a implementação do disposto no caput, 
a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos 
ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 2o - Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
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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 pública
c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento aná-
lise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno 
e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de 
suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias
Parágrafo 6º- No caso de parcerias financiadas com recursos 
de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão 
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas 
as exigências das leis das transferências voluntárias.  
Parágrafo 7º- Sem prejuízo da fiscalização pela administração 
pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em 
cada esfera de governo.         
Parágrafo 8º- As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria no-
meada a Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG 
n° 1.829.714-0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar 
e avaliar a execução do Termo e do Plano de Trabalho, através 
de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução 
da aplicação dos recursos e também ficará responsável pela 
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos regis-
tros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de 
Transferência.
Parágrafo único: São obrigações do gestor (Conforme Artigo 
61 da Lei 13.019/14):
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 

de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO
É a instância administrativa responsável pelo acompanhamen-
to da execução da parceria celebrada, cujas atribuições serão 
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação 
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de 
objetos, custos e indicadores voltados à priorização do controle 
de resultados sendo de sua competência a avaliação e a homo-
logação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. 
Os membros nomeados desta comissão são: Sra. Cibeli Apa-
recida Tozzi Pereira – CPF: 029.285.989-95; Sr. Valdir Rodrigo 
da Rosa – CPF: 004.967.949-06; Sra. Rosa Aparecida Ramos 
– CPF: 025.523.189-08; Sra. Jeane Ramos Silvério – CPF: 
650.925.209-06; Sra. Lucimari dos Santos CPF: 060.584.559-
01 (Portaria 975/2021).

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

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

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

Parágrafo 1º: A faculdade dos partícipes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;
Parágrafo 2°: Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à administração públi-
ca no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imedia-
ta instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração 
pública.
Parágrafo 3°: O presente TERMO DE FOMENTO poderá ser 
rescindido unilateralmente pelo MUNICÍPIO/Concedente na 
ocorrência de caso fortuito e/ou força maior que promova di-
minuição na arrecadação municipal, mediante comunicação à 
ENTIDADE/Tomadora com antecedência mínima de 60 (ses-
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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 chamamen-
to público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e enti-
dades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promo-
vida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a organização da 
sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuí-
zos 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/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de ser-
viços essenciais à população, por ato próprio e independen-
temente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas:

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vin-

culados à parceria:           
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
b) Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Tra-
balho, 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/
Tomadora o pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 
instituição e ao adimplemento do termo de fomento, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do 
MUNICÍPIO/Concedente pelos respectivos pagamentos, qual-
quer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execu-
ção.
Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão apli-
cados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas con-
dições de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos.  
Parágrafo 3º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria, conforme artigo 48 da Lei 13.019, serão liberadas 
em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o sane-
amento das impropriedades:         
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 
recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade 
civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de cola-
boração ou de fomento;
III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RE-
CURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
a) Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento 
dos saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendi-
mentos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 
de conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Con-
tas, acrescidos de juros de mora calculados conforme preconi-
zado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda resti-
tuir ao MUNICÍPIO/concedente o valor transferido, atualizado 
monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos 
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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. Por ocasião da conclusão, denúncia, 
rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros rema-
nescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à adminis-
tração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena 
de imediata instauração de tomada de contas especial do res-
ponsável, providenciada pela autoridade competente da admi-
nistração pública.
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 DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Pa-
raná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas 
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quais-
quer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o 
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a 
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação 
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante 
da administração pública.

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

Guarapuava, 27 de Outubro de 2021.

Celso Fernando Goes
Prefeito Municipal

Rosângela dos Santos Virmond
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Claudia Kamila Schneider Schupchek 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Clotilde Rodrigues Bonfim
Presidente da Caritas Socialis

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 129/2021

DESIGNAÇÃO DE GESTORES, FISCAIS E SUPLENTES
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servido-
res abaixo para exercer a função de Gestor e Fiscal das Atas 
ou/e Contratos providos da Secretaria Municipal de Saúde, os 
quais têm a competência para a gestão e fiscalização de con-
tratos no âmbito da Administração Municipal:
1.Adeline Ramos - RG: 6.380.792-3, CPF: 926.025.099-49.
2.Ana Claudia Marchinski – RG: 7.973.501-9, CPF: 
032.821.029-33.
3.Ana Paula Serra de Araújo – RG: 8.244.045-5, CPF: 
057.465.859-98.
4.Anderson Vinícius Kugler Fedel - RG: 5.994.787-7, CPF: 
870.300.559-34.
5.André Da Rosa - RG: 8.626.078-6, CPF: 008.475.879-16.
6.Andréa Grutka De Andrade De Lima - RG: 7.820.544-0, CPF: 
004.510.259-70.
7.Andressa Cordeiro Ferreira – RG: 9.388.624 - 0, CPF: 
057.754.289-35.
8.Andresa Cristiane Sansana – RG: 7.044.806-8, CPF: 
029.762.559-46. 
9.Angela Maria De Camargo – RG: 3.529.57-8, CPF: 
026.391.609-98.
10.Angelita Adriana De Paula – RG: 6.403.563-0, CPF: 
021.300.239-67.
11.Antônio Alvair de Paula Junior – RG: 7.587.430.8, CPF: 
033.436.839.14.
12.Audineia Martins Xavier – RG: 124.856.523, CPF: 
906.957.636.87.
13.Bruna Tembil Batista - RG: 8.740.855-8, CPF: 063.766.259-
83.
14.Carlos Vinicius Sbardelotto - RG: 10.978.361-7, CPF: 
077.847.349-05.
15.Chayane Andrade - RG 7.287.373-4, CPF: 026.910.349-09.
16.Claudia Cunico Conrado Locatelli – RG: 5.255.153-6, CPF: 
748.544.619-34.
17.Clemilse Maria Dos Anjos Arias – RG: 9.992.072-7, CPF: 
542.407.279-87.
18.Daiane Cristina Dos Anjos Lemes – RG: 8.415.686-8, CPF: 
048.034.979-74.
19.Daniel Kazmierczak – RG: 8.245.283-4, CPF: 051.490.719-
35.
20.Dayane Felizardo De Souza – RG: 10.417.495-7, CPF: 
069.023.159-81.
21.Deise Maria de Oliveira Veras – RG: 2.093.487-5, CPF: 
830.546.349-49.
22.Denise De Oliveira – RG: 8.685.285-3, CPF: 052.780.699-
45.
23.Dilliane Crisley Cheuczuk – RG: 12.723.944-4, CPF: 
093.876.649-02.
24.Edemur Moralles Filho - RG: 26.538.420-5, CPF: 
248.166.578-35.
25.Elaine Fabiane Da Silva – RG: 8.681.011-5, CPF: 
054.541.499-77.
26.Elber Luiz Neves – RG: 7.779.540-5, CPF: 008.587.859-60.
27.Emerson Roberto Wendler – RG: 5.025.419-4, CPF: 
714.167.819-00.
28.Everton Vinicius Silva  Weber – RG: 11.104.863.0, CFP: 
076.895.429.05.
29.Érika Mayumi Yassue – RG: 8.545.511-7, CPF: 065.199.989-
82.
30.Fabio Renato Czerwonka Griebeler – RG: 3.522.286-3, 
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CPF: 548.431.899-87.
31.Fernanda Bariquelo – RG: 10.694.417-2, CPF: 071.023.099-
02.
32.Fernanda Spyra Dal’maz – RG: 6.749.224-2, CPF: 
004.116.839-93.
33.Giovane Feliz – RG: 11.046.721-4, CPF: 075.225.649- 13.
34.Graziele Schumanski – RG: 6.362.106-4. CPF: 033.188.489-
56.
35.Guilherme Cassemiro Dias – RG: 9.392.894-6, CPF: 
071.638.409-42.
36.Hiagor Silva - RG: 5.422.058, CPF: 054.646.749-00.
37.Hugo Vieira de Santana – RG: 10.816.350-0, CPF: 
064.900.949-59.
38.Janaina Fernanda Rodrigues Dias – RG: 9.513.972-8, CPF: 
065.940.438-78.
39.Janaina Staben Oliveira – RG: 8.612.842-0, CPF: 
044.509.389-76.
40.Jorge Ricardo Moreira – RG: 8.586.003.8, CPF: 
008.568.209.89.
41.Laurindo de Jesus  Batista – RG: 3.602.195.0, CPF: 
487.179.249.87.
42.Lisia Denide Leal De Carvalho Martins De Oliveira – RG: 
12.664.488- 3, CPF: 074.208.538-43.
43.Luan Rodrigo De Oliveira – RG: 10.684.655-3, CPF: 
084.761.119-16.
44.Luciana Conrado Ajuz - RG: 5.243.438-6, CPF: 724.640.979-
34.
45.Lucivaldo Jose Castellani – RG: 5.394.129-0, CPF: 
913.193.589-34.
46.Luis Carlos Paganini Junior – RG: 12.975.980-1, CPF: 
097.265.329-57.
47.Luiz Altair Banczek - RG: 5.419.367-0, CPF: 748.542.679-
68.
48.Marcia Salete Silva Faria Budeneck – RG: 4.146.806-8, 
CPF: 559.003.139-72.
49.Marcio Rosa Losso – RG: 8.011.439-7, CPF: 004.638.379-
40.
50.Marcio Nascimento da Cruz - RG: 7.012.024-0, CPF: 
004.227.439-76.
51.Marco Antonio Horst – RG: 3.895.633-7, CPF: 523.273.459-
87.
52.Marcos Eliseu Xarao Oliveira – RG: 4.229.535-3, CPF: 
587.076.709- 15.
53.Maria Lucia Gonçalves Do Nascimento – RG: 3.495.178-0, 
CPF: 480.722.499-91.
54.Maria Theresa Melhem Pellissari - RG: 7.050.731-5, CPF: 
029.560.699-18.
55.Maria Thereza Vitorassi Teixeira Massoqueti – RG: 
6.723.572-0, CPF: 034.140.129-36.
56.Michel Jose Pires – RG: 10.046.829-9, CPF: 062.142.809-
48.
57.Moema Rodrigues França – RG: 6.327.543-3, CPF: 
256.602.438-35.
58.Nadianne Thais Gabardo Xavier Negrão - RG Nº 7.876.746-
4, CPF: 006.867.489-99.
59.Paula Cristina Rodrigues De Souza - RG: 10.724.665-7, 
CPF: 071.109.339-38.
60.Rafael Hneda Munhoz - RG:10.662.593-0, CPF: 
009.561.999-25.
61.Raimundo Pereira – RG: 4.421.841-0, CPF: 626.000.289-
00.
62.Rodrigo De Almeida Sottomaior Macedo – RG: 7.738.021-3, 
CPF: 050.827.189-40.
63.Rodrigo Lagos - RG: 8.341.141-97, CPF: 054.067.279-31.
64.Roselmira Alves Lima – RG: 6.719.512-4, CPF: 804.741.879-
34.

65.Sandra Maria Correia – RG: 4.061.673-0, CPF: 596.207.229-
49.
66.Samantha Oliveira Lana – RG: 13.951.469, CPF: 
073.259.026.46.
67.Scheila Morais – RG: 7.685.049-6, CPF: 034.071.459-00.
68.Silmara Pacheco – RG: 4.377.970-2, CPF: 815.226.739-20.
69.Silvio Wisnievski – RG: 8.960.849.0, CPF: 042.237.759-79.
70.Solange Aparecida Rossetin – RG: 2.101.810-4, CPF: 
411.041.109-20.
71.Sueli Terezinha Martins Ribeiro – RG: 475.325-90, CPF: 
6.451.103-09.
72.Suelen Borkoski Kohatsu – RG: 9.199.380-5, CPF: 
044.124.119-07.
73.Suzana De Souza - RG: 6.760.667-1, CPF: 048.181.389.67.
74.Tainá Anaize Alinski – RG: 10.322.759-3, CPF: 069.795.849-
36.
75.Terezinha Aparecida Roque Guimarães Ribeiro – RG: 
2.173.942-1, CPF: 808.851.979-68.
76.Vanessa Carla Batista: RG: 12.847.514-1, CPF: 
088.367.689-38.
77.Vanessa Cristina Dangui Da Silva - RG: 7.846.845-9, CPF: 
007.783.639-10.
78.Vinia Prado – RG: 7.542.305-5, CPF: 026.454.279-79.
79.Viviane Dos Santos Oliveira – RG: 10.856.850-0, CPF 
078.818.989-17.
80.Yisbet Bebert Díaz – RG: 14.943.951-0, CPF: 013.159.319-
66.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeito, revogando a Portaria 124/2021 (Secretaria Municipal de 
Saúde).

Guarapuava, 03 de Novembro de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE 
DO RIO JORDÃO - CRJ

RESOLUÇÃO DO CONSELHO FISCAL 02/2021

PARECER DO CONSELHO FISCAL DO CRJ

Em cumprimento ao que determina o Estatuto do Consórcio 
Intermunicipal do Vale do Rio Jordão, Associação Pública com 
Personalidade Jurídica de Direito Público, situada na Av. Se-
bastião de Camargo Ribas, 2301, 1º andar, sala 2 – Bairro Bon-
sucesso, Guarapuava - PR - CEP 85.055-000, anexo à Rodovi-
ária Municipal, inscrito no CNPJ 17.851.062/0001-00, formado 
pelos municípios de Guarapuava e Pinhão, estado do Paraná e 
em conformidade com a legislação vigente, o Conselho Fiscal 
da Entidade apresenta à Assembleia Geral, para apreciação e 
aprovação o presente parecer relativo ao primeiro e segundo 
quadrimestre do exercício de 2021.

Após a realização de exame dos documentos econômicos, 
financeiros e notas explicativas recebidas por este Conselho 
Fiscal, constatou-se pela regularidade de tais informações, as-
sim como a exatidão dos lançamentos contábeis. 

Desta forma, os abaixo assinados, Membros do Conselho Fis-
cal do Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão - CRJ 
reconhecem e atestam a precisão dos demonstrativos contá-
beis referentes ao primeiro e segundo quadrimestre de 2021 
apresentados e, opinam pela sua integral aprovação na As-
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sembleia Geral da entidade.

Guarapuava, 28 de outubro de 2021.

FLAVIO CARLOS VERAS JUNIOR
Presidente do Conselho Fiscal do CRJ

VINICIUS PLATZGUMER
Conselheiro efetivo

MARIA EDUARDA PEREIRA ANTONICHEN
Conselheiro efetivo

SURG
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FUNDAÇÃO PROTEGER
EXTRATO 1.º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 10/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 05/2021

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de informática. 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA - PROTEGER 
CONTRATADA: ALXTEK SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CLÁUSULA PRIMEIRA – Ficam nomeados como gestor (a) desta Ata a Sra. ANA CLAUDIA DE LIMA matrícula n.º 99.104, su-
plente de gestor a Sr. ANDREIA GOMES ARAÚJO, matrícula n.º 99.163, nomeados como fiscal a Sra. CRISTIANE TEREZINHA 
DA CRUZ , matrícula n.º 99066, suplente de fiscal o Sr. EDSON ALEXANDRE DE SOUZA FILHO, matrícula n.º 99163, a quem 
caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021 – 

Ari Marcos Bona – Presidente.

EXTRATO 1.º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO- DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 11/2021
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 05/2021

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos de informática. 
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA JUVENTUDE E INFÂNCIA - PROTEGER 
CONTRATADA: FULMANN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA - EPP
CLÁUSULA PRIMEIRA – Ficam nomeados como gestor (a) desta Ata a Sra. ANA CLAUDIA DE LIMA matrícula n.º 99.104, su-
plente de gestor a Sr. ANDREIA GOMES ARAÚJO, matrícula n.º 99.163, nomeados como fiscal a Sra. CRISTIANE TEREZINHA 
DA CRUZ , matrícula n.º 99066, suplente de fiscal o Sr. EDSON ALEXANDRE DE SOUZA FILHO, matrícula n.º 99163, a quem 
caberá a fiscalização do fiel cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2021 – 

Ari Marcos Bona – Presidente.
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