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PORTARIAS

PORTARIA Nº 1326/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Processo Digital nº 19.833/2021;
Considerando o Parecer Jurídico nº 1112/2021;
Considerando o § 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal 
n.º 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora ELIZE-
TE ANZOLIN DE SOUZA LIMA, inscrita no CPF/MF sob nº 
696.765.189-72, ocupante do cargo de Professor(a), matrícula 
n.º 131369 (1), pertencente ao quadro da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, com pagamento retroativo à data de 
11 de agosto de 2021, conforme requerimento constante no 
processo digital n.º 19.833/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11 de agosto de 2021, revo-
gando as disposições em contrário.

Guarapuava, 08 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1334/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

Considerando o Processo Digital nº 29056/2021;
Considerando o Parecer Jurídico n.º 1023/2021;
Considerando o § 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Municipal 
n.º 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora RITA 
ARLÉIA PRADO, inscrita no CPF/MF sob nº 641.306.819-15, 
ocupante do cargo de Professor(a), matrícula n.º 67776, per-
tencente ao quadro da Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, com pagamento retroativo à data de 11 de junho de 
2021, conforme requerimento constante no processo digital n.º 
29056/2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 11 de junho de 2021, revogan-
do as disposições em contrário.

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1336/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores, abaixo relacionados, sob a pre-
sidência do primeiro, para elaboração de edital para seleção de 

empresas operadoras de seguro conforme dispõe o art. 180 da 
Lei Complementar Municipal nº 120/2020: 
I - Edilson Dreviski, cargo Técnico em Contabilidade, matrícula 
nº 84646;
II - Doraci Senger Luy, cargo Secretária de Administração, ma-
trícula nº 117838;
III - João Adeilson de Siqueira Ferreira, cargo Assistente Admi-
nistrativo, matrícula nº 140333;
IV - Helisoellen Maria Pugsleiy Goncalves, cargo Assistente 
Administrativo, matrícula nº 163090.
V - Joelson de Moraes Ribas, cargop Atendente Social. repre-
sentante SIPPMUG.

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

Guarapuava, 09 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1338/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complemen-
tar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Eliane Apa-
recida Estrela Dalposso Nascimento, Professor (a), matrícula 
nº9.413-7, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cul-
tura, compreendendo o período de 21/10/2021 a 22/10/2021.

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

Guarapuava, 10 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1339/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal 
n° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade ao servidor Neri de Melo 
matrícula nº 19.094-2, Assessor A2, lotado na Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Transportes.

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

Guarapuava, 11 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 1341/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,
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R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
no Instituto de Previdência Municipal GuarapuavaPrev, para 
dirigirem veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, 
eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida 
pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, 
mediante assinatura do termo de responsabilidade anexo, com 
validade até 31 de dezembro de 2021:
I - Luciana Ribas Martins Hauagge – Carteira de Habilitação nº 
00402936299;
II - Elizangela Mara da Silva – Carteira de Habilitação nº 
02395657700;
III -Alexandre Machado Becher – Carteira de Habilitação nº 
03999115936;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 11 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

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

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

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 1342/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar os servidores, abaixo relacionados, lotados 
na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento So-
cial, para dirigirem veículos leves oficiais do Município de Gua-
rapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional 
exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu 
cargo, mediante assinatura do termo de responsabilidade ane-

xo, com validade até 31 de janeiro de 2022:
I - Elenita Luiza Lodi – Carteira de Habilitação nº 04491570068;
II - Gilson Luis Ferreira Padilha – Carteira de Habilitação nº 
01646940201;
III -Nilton Luiz Zaroski – Carteira de Habilitação nº 00760535034;
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 11 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE
Pelo presente termo, tendo em vista a autorização que me foi 
concedida para conduzir veículo oficial leve de propriedade do 
Município de Guarapuava-Estado do Paraná, declaro que es-
tou ciente das disposições determinadas pelas Leis de Trânsito 
Brasileiras e devidamente habilitado para condução de veículo 
de passageiros.

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

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

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

Guarapuava-PR, __________ de________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 1343/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complemen-
tar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Luciane 
Maria Ferreira Schmidt, Professor (a), matrícula nº14.671-4, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, compre-
endendo o período de 04/11/2021 a 05/11/2021.

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

Guarapuava, 11 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
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PORTARIA Nº 1346/2021
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor Alex Junior Camargo Chimilo-
vski, matrícula nº 187100, CPF nº 098.386.769-00, RG nº 
125431690, como responsável pela gestão e fiscalização, con-
forme disposto no Decreto nº 7545/2019, dos contratos e atas 
vinculados a Secretaria de Municipal de Administração.

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

Guarapuava, 11 de novembro de 2021.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 025/2021 - ESPORTE
             
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DANUBIO.

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, ASSOCIA-
ÇÃO ESPORTIVA DANUBIO, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no CNPJ sob nº 78.601.564/0001-77, com sede na 
Rua Emilio Lack, nº 459, Colônia Vitória, Distrito de Entre Rios, 
CEP 85108-000 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado por seu presidente, Sr. TED MARCO SANDER, 
CPF\MF nº 027.155.789-38, natural de Guarapuava, Estado do 
Paraná, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava-PR, 
de ora em diante denominados simplesmente MUNICÍPIO e 
ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o 
presente TERMO DE FOMENTO mediante as cláusulas e con-
dições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente Termo tem por objetivo o apoio financeiro por parte 
do Município a Organização da Sociedade Civil, sem fins lucra-
tivos, abrangidos pela Lei 2270/2014 de 06/05/2014, pelo De-
creto municipal Nº 3957/2014 de 11/08/2014, com a finalidade 
de dar oportunidade para que toda a comunidade esportiva de 
Entre Rios participe de eventos esportivos. Incentivar a prática 
de esporte como alternativa de evitar tempo ocioso, estimulan-
do a vida saudável e prevenção de doenças.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS
O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais), que deverá ser depositado e movimentado em 
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fomen-
to, aberta em INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 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.
Parágrafo 4º: É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE o 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemen-
to do termo de fomento, não se caracterizando responsabilida-
de solidária ou subsidiária da administração pública pelos res-
pectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria 
ou restrição à sua execução. 
Parágrafo 5º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas, cor-
respondente ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.
Parágrafo 6º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despensas de cus-
teio, investimentos e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS
Parágrafo 1º: Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados à parceria:           
I.Remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
II.Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utiliza-
do para custear material para oficinas.  Os equipamentos e 
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
parceria serão inalienáveis e a entidade formaliza a promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de trans-
ferência deverão ser precedidas do regular processo licitatório, 
ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver desobrigada 
desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios 
aplicáveis à administração pública por meio da formalização 
de processos de compras que comprovem a observância dos 
princípios da moralidade, impessoalidade, da economicidade, 
da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 
da Resolução 28/2011.
I.Na análise da economicidade das aquisições realizadas refe-
rida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os preços 
válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, apre-
sentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos 
serviços ou produtos.
II.Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de in-
ternet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar im-
pressos e corresponderão a uma proposta válida para o item 
pesquisado.
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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: O valor remuneratório especificado na Cláusu-
la Segunda e eventuais recursos próprios e de contrapartida, 
deverão ser depositados e movimentados em CONTA COR-
RENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fomento, aberta em 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.

I.A CONTA BANCARIA informada pela ENTIDADE é: 
Banco do Brasil  Agência: 2157  Conta Cor-
rente: 252.021-4
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser uti-
lizados para pagamento de despesas previstas no plano de 
aplicação.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer me-
diante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endos-
sável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra moda-
lidade que identifique a destinação dos recursos e, no caso de 
pagamento, o credor.
Parágrafo 5º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
I.As receitas financeiras serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do termo de transferência e aplicadas exclusivamente 
no objeto de sua finalidade, mediante autorização da Conce-
dente, devendo constar de demonstrativo específico que inte-
grará as prestações de contas, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos.
Parágrafo 6º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cro-
nograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
I.Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 

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

III.Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
Parágrafo 7º: A regularidade da execução do objeto, pelo toma-
dor, se dará mediante os seguintes documentos:
I.Processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços, conforme DETERMI-
NA o artigo 9º, §2º da Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR, sob pena de responder pelo não cumprimento do presente 
termo;
II.Os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Reso-
lução nº 28/2011, em vias originais;
III.Informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV.Documentos que comprovem a realização das atividades 
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 administração, de 
gerência ou similar
II.Pagamento de forma NÃO proporcional à vigência do contra-

to, de toda e qualquer despesa considerada ANUAL, como por 
exemplo, as anuidades federativas, seguros, etc.;
III.Pagamento, a qualquer título, com recursos da transferên-
cia, de servidor ou empregado integrante de quadro de pessoal 
da administração pública, direta ou indireta, por quaisquer ser-
viços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressal-
vada as hipóteses previstas em lei;
IV.Pagamento de profissionais não vinculados à execução do 
objeto do termo de transferência;
V.Aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabeleci-
da 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 retroativos;
VIII.Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualiza-
ção monetária, decorrentes de culpa de agente do tomador dos 
recursos ou pelo descumprimento de determinações legais ou 
conveniais;
IX.Realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, que esteja dire-
tamente vinculada com o objeto do termo de transferência e da 
qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer re-
ferências 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 recolhimento dos 
saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendimen-
tos financeiros, devidamente atualizados monetariamente 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, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.

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

I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa 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 recursos 
transferidos, a critério do administrador público, serão doados 
quando, após a consecução do objeto, necessário for para as-
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segurar 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 con-
ta de cada bimestre, de acordo com as exigências contidas 
nas Resoluções Nº 028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 
61/2011 do TCE/PR e demais legislações da área. A prestação 
de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda haverá a 
prestação de contas final, relativa à execução do termo de fo-
mento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos 
no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
I. Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Or-
ganização da Sociedade Civil, assinado pelo seu representan-
te legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados, a partir do cronograma acordado; 
II. Relatório de Execução Físico-Financeira, gerado na 
Plataforma SIT do TCE/PR, assinado pelo seu representante 
legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto; 
III. Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emiti-
dos em nome da Organização da Sociedade Civil; 
IV. Extrato bancário da conta específica vinculada à exe-
cução da Parceria; 
V. Comprovante do recolhimento do saldo da conta ban-
cária específica, quando houver; 
VI. Material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber; 
VII. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construí-
dos, quando for o caso, na Plataforma SIT do TCE/PR; 
VIII. Lista de presença de treinados ou capacitados, quan-
do for o caso.
Parágrafo 2º: Independentemente da apresentação da presta-
ção de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante 
legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os 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 
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 ava-
liar 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 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.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de março de 2022, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS METAS E PLANO DE 
TRABALHO 
O Plano de Trabalho constará como anexo deste TERMO, que 
dele será parte integrante e indissociável. Durante o período 
de vigência do TERMO, o plano de trabalho da parceria po-
derá ser revisto para alteração de valores ou das metas nele 
contido, 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 
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, 20 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

ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA DANUBIO
TED SANDER

Presidente
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 131/2021

DESIGNAÇÃO DE GESTORES, FISCAIS E SUPLENTES
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, 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 servidor abaixo para 
exercer a função de Gestor e Fiscal das Atas ou/e Contratos providos da Secretaria Municipal de Saúde, os quais têm a compe-
tência para a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Municipal:
1. Lucinei Wavgenhak Gois – RG: 5.269.973-8 CPF: 724.650.269-68.
Guarapuava,10 de Novembro de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021

PORTARIA Nº 132/2021

DESIGNAÇÃO DE GESTORES, FISCAIS E SUPLENTES
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, 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 servidor abaixo para 
exercer a função de Gestor e Fiscal das Atas ou/e Contratos providos da Secretaria Municipal de Saúde, os quais têm a compe-
tência para a gestão e fiscalização de contratos no âmbito da Administração Municipal:
1.Elisangêla de Oliveira Morais – RG: 8.234.964-2 CPF: 052.587.959-50.
Guarapuava,11 de Novembro de 2021.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021

PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE ENTIDADES FECHADAS DE 
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - EFPC 

EDITAL N.º 001/2021 

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, por intermédio da COMISSÃO DE SELEÇÃO PARA INSTITUIÇÃO DE REGIME DE PRE-
VIDÊNCIA COMPLEMENTAR, criada pela Portaria Municipal n.º 1301 de 28 de outubro de 2021, representado por seu Presi-
dente, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art. 202 da Constituição Federal, Lei Complementar n.º 108/2001, Lei 
Complementar nº. 109/2001, Lei Complementar Municipal n.° 140, de 27 de outubro de 2021 e, em observância à Nota Técnica 
da ATRICON n.º 001/2021 e ao Guia da Previdência Complementar elaborado pela Secretaria de Previdência, torna público aos 
interessados a abertura do PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA N.º 001/2021, conforme condições e especificações estabele-
cidas neste Edital. 
 
1.DO OBJETO
1.1. Apresentação de propostas por Entidades Fechadas de Previdência Complementar – EFPC, interessadas em administrar 
o plano de benefícios previdenciários dos servidores titulares de cargos de provimento efetivo e membros de quaisquer dos 
poderes, incluídos seus fundos, suas fundações e autarquias, que ingressarem no serviço público do Município de Guarapuava, 
Estado do Paraná, na Administração Direta e nos poderes executivo e legislativo.
1.2. O presente Processo de Seleção objetiva o encaminhamento de propostas e implicará na seleção de Entidade Fechada de 
Previdência Complementar e futura assinatura de Convênio de Adesão. 
 
2.PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
 2.1. Poderão participar desta seleção as pessoas jurídicas que se enquadram no conceito de Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, que já administre ou que possa administrar plano de benefícios previdenciários de servidores públicos e que es-
tejam devidamente autorizadas a funcionar como tal pelo respectivo órgão regulador, Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC, e categorizadas como em “situação normal” no CadPrevic .

3. CONDIÇÕES IMPEDITIVAS DE PARTICIPAÇÃO 
3.1. Estão impedidas de participar deste Processo Seletivo as entidades que se enquadrem em uma ou mais das situações a 
seguir:  
3.1.1. Pessoas jurídicas cuja natureza social de seus objetivos não esteja relacionada ao objeto deste Edital de Processo de 
Seleção. 
3.1.2. Pessoas jurídicas declaradas inidôneas por ato da Administração Pública de qualquer esfera estatal.  
3.1.3. Pessoas jurídicas que estiverem em processo de intervenção ou liquidação judicial ou extrajudicial.  
3.1.4. Pessoas jurídicas que não estejam em situação regular quanto aos tributos federais, estaduais ou municipais, considerada 
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a sede ou o principal estabelecimento da proponente. 
3.1.5. Entidades que não integram a qualidade de entidade fe-
chada de previdência complementar - EFPC. 
 
4.NORMAS E PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO 
4.1. O presente Edital ficará disponível no Portal (sítio eletrôni-
co) da Prefeitura Municipal de Guarapuava, no seguinte ende-
reço eletrônico: http://www.guarapuava.pr.gov.br/chamamento-
-publico-001-2021, a partir do primeiro dia útil seguinte a sua 
publicação.  
4.2. A seleção pública será conduzida pela Comissão de Sele-
ção, criada pela Portaria Municipal n.º 1301, de 28 de outubro 
de 2021.
4.3. Os pedidos de esclarecimento sobre este Edital de Sele-
ção Pública poderão ser encaminhados à Comissão de Sele-
ção no prazo de 03 (três) dias corridos, contados da data de 
publicação deste Edital.
4.4. Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados por 
meio de correspondência eletrônica (e-mail) endereçada à pre-
vcomplementarpmg@gmail.com, com a seguinte descrição no 
assunto: “EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 001/2021 – PEDI-
DO DE ESCLARECIMENTO”.  
4.5. As  respostas  aos  pedidos  de  e s -
clarecimento ficarão disponíveis no link: http://www.guarapu-
ava.pr.gov.br/chamamento-publico-001-2021, no prazo de 2 
(dias) após o termino da data prevista no item 4.3.
4.6. O envio do pedido de esclarecimento não implicará a reno-
vação do prazo para apresentação da proposta técnica e dos 
demais documentos.  
4.7. As EFPC poderão requerer a disponibilização de informa-
ções adicionais no prazo de 03 (três) dias corridos, contados 
da data de publicação deste Edital. 
 4.8. Os requerimentos de que trata o item 4.7 deverão ser en-
viados por meio de correspondência eletrônica endereçada a 
prevcomplementarpmg@gmail.com, com a seguinte descrição 
no assunto: “EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA 001/2021 – DIS-
PONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS”. 
4.9. A disponibilização de informações adicionais de que trata 
o item 4.7 ficará a critério exclusivo da Administração Pública 
Municipal e, em caso de disponibilização das informações adi-
cionais, será assegurado acesso a todos os interessados, em 
observância ao princípio da isonomia, em http://www.guarapu-
ava.pr.gov.br/chamamento-publico-001-2021/.
4.10. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de 
Seleção. 
5.DA DOCUMENTAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO 
5.1. Até a data indicada no item 6.1, as entidades interessadas 
em apresentar suas propostas deverão encaminhar à Comis-
são de Seleção a documentação a seguir relacionada:  
5.2. Quanto à Regularidade Jurídica:  
5.2.1. Ato constitutivo da Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, contendo todas as alterações realizadas; ou o 
último, devidamente consolidado, devendo, em ambos os ca-
sos, estar registrados na Superintendência Nacional de Previ-
dência Complementar - PREVIC. 
5.2.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Ju-
rídica (CNPJ).  
5.3. Quanto à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 
5.3.1. Prova de Regularidade relativa ao FGTS, por meio de 
Certificado de Regularidade Fiscal, expedido pela Caixa Eco-
nômica Federal, ou do documento denominado “Situação de 
Regularidade do Empregador”. 
5.3.2. Prova de Regularidade relativa a Créditos Tributários Fe-
derais e à Dívida Ativa da União, por meio da Certidão Negati-
va de Débitos (CND) relativa aos Créditos Tributários Federais 
e à Dívida Ativa da União, inclusive quanto às contribuições 

sociais, expedida pela Receita Federal.  
5.3.3. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual, 
por meio de Certidão Negativa de débito em relação a tributos 
estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual, no 
domicílio ou sede da proponente.  
5.3.4. Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual do 
Paraná, por meio de Certidão Negativa de débito em relação 
a tributos estaduais, expedida pela Secretaria da Fazenda do 
Estado do Paraná. 
 5.3.5. Prova de Regularidade perante a Secretaria Municipal 
de Finanças do Município de domicílio ou sede da proponente, 
por meio de Certidão Negativa de débito em relação a tributos 
municipais.
5.3.6. Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal de 
Guarapuava, por meio de Certidão Negativa de débito em re-
lação a tributos municipais, expedida pela Secretaria de Finan-
ças do Município de Guarapuava. 
5.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Superior do Tra-
balho. 
5.3.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Regional do Tra-
balho do Estado do Paraná. 
5.3.9. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a 
Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas (CNDT), expedida pelo Tribunal Regional do Tra-
balho do Estado do domicílio ou sede da proponente. 
5.3.10. Todas as certidões elencadas no item 5.3 deverão estar 
dentro de sua vigência.
5.4. Quanto à Qualificação Técnica:  
5.4.1. Ato de registro da entidade junto à Superintendência Na-
cional de Previdência Complementar – PREVIC. 
5.4.2. Balanço Patrimonial referente aos 02 (dois) últimos anos. 
5.4.3. Declaração de que está em condição normal de funcio-
namento junto ao CadPrevic. 
5.5. Quanto à Proposta: 
5.5.1. Carta de Apresentação, assinada pelo dirigente da pro-
ponente, contendo a razão social da entidade, o número do 
presente Edital de Seleção, endereçada à Comissão de Sele-
ção como responsável para recebimento das propostas, indi-
cando a apresentação da documentação, o encaminhamento 
da proposta, que a entidade não fora declarada inidônea para 
contratar com a Administração, nem está sob intervenção ou 
liquidação judicial ou extrajudicial. 
5.5.2. Proposta Técnica, contendo as informações solicitadas 
conforme o Anexo I e também disponível através do link es-
pecífico: http://www.guarapuava.pr.gov.br/chamamento-publi-
co-001-2021 e, sempre que possível, indicar o local onde as 
informações estão publicadas e poderão ser acessadas. Apre-
sentar, juntamente com a proposta, os documentos do item 6.3. 
5.6. Não serão aceitas quaisquer certidões ou documentos de 
que trata este Edital incompletos, rasurados, emendados, obs-
curos ou com qualquer omissão ou imperfeição que impeça 
sua leitura, a aferição de sua autenticidade ou de sua validade, 
sendo a documentação de inteira responsabilidade do interes-
sado.  
5.7. Para fins de análise da documentação apresentada, os 
documentos que não possuírem prazo de validade deverão 
possuir data de emissão de, no máximo, 180 (cento e oitenta) 
dias, tendo como referência a data final para recebimento da 
documentação pela Comissão de Seleção. 
5.7.1. Não se enquadram no subitem 5.7 os documentos que, 
pela própria natureza, não apresentam prazo de validade.  
5.8. Os documentos exigidos neste Edital deverão ser digitali-
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zados e encaminhados em formato PDF, devendo a EFPC en-
caminhar os respectivos originais ou cópia autenticada, caso 
sejam solicitados pela Comissão de Seleção. 
 
6. DO LOCAL, DATA, HORÁRIO E FORMA DE RECEBIMEN-
TO DAS PROPOSTAS 
6.1. O recebimento das propostas e respectivos documentos 
será realizado de forma on-line. O link com os respectivos 
documentos para download deve ser enviado para prevcom-
plementarpmg@gmail.com, identificando a razão social da en-
tidade e com a seguinte descrição no assunto: “EDITAL DE 
SELEÇÃO PÚBLICA 001/2021 – ENVIO PROPOSTA”. 
Recebimento das Propostas: até 22 de novembro de 2021, às 
23h59. 

6.1.1. Os documentos deverão estar dispostos em link de ma-
neira ordenada e indicados conforme o apontado no item 5 
deste Edital. 
6.2. Cada interessado deverá apresentar somente uma pro-
posta, nos termos do modelo constante no Anexo I deste Edi-
tal, observando o disposto na Lei Complementar Municipal n.º 
140/2021 e demais normativas afetas ao tema. 
6.2.1. A proposta deverá contemplar as seguintes informações:  
a)Histórico de rentabilidade obtido nos planos de benefícios; 
b)O patrimônio administrado, quantidade de planos, número de 
participantes e patrocinadores; 
c)Informações sobre quais planos multipatrocinados são atual-
mente administrados e quais os patrocinadores e quantidade 
de participantes; 
d)Estrutura de Governança da entidade;  
e)Processos de Gestão de Riscos e Controles Internos; 
f)Equipe e estrutura técnica da Entidade; 
g)Experiência da entidade em planos de contribuição definida;  
h)Transparência: canais e meios fornecidos aos patrocinado-
res e participantes para prestação de informações; 
i)Características e operação do plano de benefícios proposto: 
j)Existência e participação em Comitês de Planos; 
k)Taxa de administração e carregamento; 
l)Plano de custeio do plano de benefícios; 
m) Custo para implementação do plano – aporte inicial, nos 
termos da Lei Complementar n.º 140/2021; 
n)Modelagem do plano e benefícios de riscos; 
o)Etapas para a implementação do plano; 
p)Estratégias de divulgação e procedimentos de inscrição; 
q)Plano de Educação Previdenciária e canais acessíveis de 
atendimento ao participante; 
r)Contribuição do participante e patrocinador previstos no pla-
no de benefícios, deverá compreender em percentual entre 
1,5% a 7%, nos termos do § 1º do art. 16º da Lei Complementar 
Municipal n.º 140/2021. 
s)A política de investimento e o desempenho da EFPC; 
t)Informar a disponibilidade de existência de local/estrutura ou 
pessoal para atendimento presencial no município de Guara-
puava. 
6.2.2. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, 
sem emendas, rasuras, acréscimos e entrelinhas, com todos 
os campos do modelo constante no Anexo I, preenchidos e 
facilmente identificáveis, datada e assinada por representante 
legal. 
6.3. O interessado deverá apresentar, juntamente com a pro-
posta, minuta do Convênio de Adesão e da proposta inicial do 
Regulamento do Plano de Benefícios. 
6.4 A abertura das propostas ocorrerá no primeiro dia útil 
após o encerramento da data de recebimento dos documentos 
determinada no item 6.1 e será realizada na presença dos mem-
bros da Comissão responsável pela seleção e com registro em 

ata, que será disponibilizada no link oficial do município: http://
www.guarapuava.pr.gov.br/chamamento-publico-001-2021.
6.5.  A Comissão de Seleção poderá solicitar à proponente 
informações complementares, esclarecimentos acerca da do-
cumentação e da proposta, quando entender necessário. 
6.5.1 As informações e esclarecimentos a que se refere o 
item 6.5 serão solicitados por correspondência eletrônica, en-
caminhada aos e-mails que remeteram as propostas. 
6.5.2. O prazo para resposta, pela proponente, do pedido de 
informação e esclarecimentos, será de 2 (dois) dias corridos, 
contados do dia seguinte ao envio. 
6.6. As propostas e documentos recebidos serão disponibiliza-
dos no link: http://www.guarapuava.pr.gov.br/chamamento-pu-
blico-001-2021, em até 08 (oito) dias corridos após finalização 
da data estipulada no item 6.1. 
 
7.DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
7.1. O julgamento será composto por duas fases: 
7.1.1. Na primeira fase, a Comissão responsável pela seleção 
examinará os documentos e serão consideradas habilitadas 
para a fase seguinte as proponentes que satisfizerem as exi-
gências constantes deste Edital. 
7.1.1.1. Será considerada inabilitada para a segunda fase a 
proponente que deixar de enviar qualquer um dos documentos 
constantes do item 5, a proposta, conforme modelo anexo a 
este Edital, a minuta de Convênio de Adesão e a proposta ini-
cial do Regulamento do Plano de Benefícios. 
7.1.2. Na segunda fase, a Comissão responsável pela seleção 
promoverá o julgamento e a classificação das propostas, a par-
tir de análise fundamentada da proposta técnica constante no 
Anexo I. 
7.2. A análise da documentação, da proposta, da minuta do 
Convênio de Adesão e da proposta inicial do Regulamento de 
Plano de Benefícios será realizada pela Comissão responsá-
vel pela seleção, sendo lavrada ata do julgamento, que será 
publicada através do link: http://www.guarapuava.pr.gov.br/
chamamento-publico-001-2021.
7.3. É facultada à Comissão a promoção de diligência(s) 
destinada(s) a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou infor-
mação que deveria constar originariamente da proposta, da 
minuta de Convênio de Adesão, da proposta inicial do Regula-
mento do Plano de Benefícios e/ou documentação exigida no 
item 5, admitindo-se a inclusão de qualquer outro documento 
que sirva como complemento necessário à elucidação de obs-
curidades, dúvidas ou, até mesmo, veracidade dos documen-
tos já apresentados. 
7.4. O resultado do julgamento, com a classificação das pro-
postas, será publicado em: http://www.guarapuava.pr.gov.br/
chamamento-publico-001-2021 e, posteriormente, no Boletim 
Oficial do Município, contados 10 (dez) dias corridos após fina-
lização do disposto previsto no item 6.1.

8.DOS RECURSOS 
8.1. Do resultado do Processo de Seleção, publicado pela Co-
missão, caberá um único recurso, o qual ficará delimitado à 
análise da primeira fase ou ao exame de erro notório de análise 
por parte dos julgadores na elaboração do seu parecer técnico. 
8.2. Será concedido o prazo de 3 (três) dias corridos para a 
apresentação das razões de recurso, contados da publicação 
do resultado. 
8.3. Os demais participantes da seleção ficarão automatica-
mente intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
prazo, cuja contagem começará da publicação das razões 
recursais no link específico: http://www.guarapuava.pr.gov.br/
chamamento-publico-001-2021, sendo-lhes assegurada vista 
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imediata do documento. 
8.4. Os recursos e contrarrazões deverão ser encaminhados, em formato digital, no padrão PDF (Portable Document Format), 
para o endereço eletrônico prevcomplementarpmg@gmail.com.
8.5 Os recursos e contrarrazões serão encaminhadas à Procuradoria Geral do Município de Guarapuava, a qual terá o prazo de 
3 (três) dias corridos, após o recebimento, para a emissão do devido parecer.
8.6. Ouvida a Procuradoria Geral do Município, os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção, designada pela Portaria 
n.º 1301/2021, no prazo de 03 (três) dias corridos, contados do fim do período para contrarrazões, e disponibilizados em http://
www.guarapuava.pr.gov.br/chamamento-publico-001-2021/.

9.DA MASSA ATUAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO 
9.1. Constitui público elegível para o Regime de Previdência Complementar (RPC), nos termos da Lei Complementar Municipal 
n.º 140, de 27 de outubro de 2021: 
a)servidores titulares de cargo de provimento efetivo que ingressarem no serviço público a partir da data de início da vigência do 
RPC (mediante inscrição automática); 
b)servidores titulares de cargo de provimento efetivo que exerçam a opção prevista no § 16 do art. 40 da Constituição de 1988; 
c)servidores titulares de cargo de provimento efetivo cuja remuneração seja igual ou inferior ao limite máximo estabelecido para 
os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS); 
9.1.1. Em se tratando dos servidores citados no item 9.1, “c”, não haverá contrapartida do Patrocinador. 
9.2. A massa de servidores do Município de Guarapuava, a que se refere o item 9.1, em 30/09/2021, está informada no Anexo 
II, do presente Edital. 
 
10. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 
10.1. Homologado o processo de Seleção Pública, pelo Prefeito Municipal, será firmado Convênio de Adesão com o participante 
classificado em primeiro lugar, que terá vigência por prazo indeterminado. 
10.2. É condição para que o Convênio de Adesão, após celebração, produza os efeitos legais, a sua aprovação, bem como a do 
Regulamento do Plano de Benefícios, pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar -PREVIC. 
10.3. A recusa de aprovação do Convênio de Adesão e do Regulamento do Plano de Benefícios por parte da PREVIC implicará 
a imediata rescisão do Convênio de Adesão, sendo facultado à Administração convocar os demais participantes do processo 
seletivo, na ordem de classificação. 
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS 
11.1. A participação da entidade implica aceitação integral e irretratável dos termos e condições do Edital, não sendo aceita, de 
nenhuma forma, alegações de seu desconhecimento. 
11.2. Os prazos descritos neste Edital serão contados em dias corridos, prorrogando-se para o próximo dia útil quando vencerem 
em finais de semana ou feriados. 
11.3. Fica designado o foro da cidade de Guarapuava/PR, para julgamento de eventuais questionamentos resultantes deste 
Edital, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
11.4. Qualquer modificação no Edital exigirá divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo ini-
cialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a apresentação das propostas. 
11.5. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, sob 
pena de aplicação das sanções administrativas, civis e criminais cabíveis. 
11.6. A presente seleção pública não importa necessariamente em assinatura do Convênio de Adesão, podendo a Administração 
Pública revogá-la, no todo ou em parte, por conveniência administrativa ou por razões de interesse público, derivadas de fato 
superveniente devidamente justificado, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito 
e fundamentado disponibilizado através do link específico: http://www.guarapuava.pr.gov.br/chamamento-publico-001-2021, para 
conhecimento dos interessados, sem que caiba ao participante direito a indenização. A Administração Pública poderá ainda pror-
rogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas. 
 
Guarapuava, 11 de novembro de 2021. 

Bryan Pablo Fogaça de Souza Dengo
 Presidente da Comissão de Seleção
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