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DECRETO Nº 9087/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Mairon Kitcky Mendes, no 
cargo de Operador de Rolo Compactador, matrícula nº 18718-
6, lotado na Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços 
Urbanos, a partir de 16 de novembro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 16 de novembro de 2021.

Guarapuava, 22 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9088/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o senhor Pablo de Almeida, no car-
go de Secretário Municipal de Educação e Cultura, matrícula 
nº 18970-7 (4), lotado na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, a partir de 21 de novembro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 21 de novembro de 2021.

Guarapuava, 22 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9089/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a senhora Vanderleia Aparecida 
Gonçalves de Andrade, no cargo de Servente de Limpeza, ma-
trícula nº 17046-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura, a partir de 18 de novembro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 18 de novembro de 2021.

Guarapuava, 22 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9090/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035 de 2012,

R E S O L V E

Art. 1º Autorizar a disposição funcional da servidora Denise 
Aparecida Moraes, matrícula nº 1518-0, Assistente Social da 

Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – Fun-
dação Proteger, para prestar serviços junto a Secretária Mu-
nicipal de Assistência e Desenvolvimento Social, a contar do 
dia 09 de novembro de 2021 até 31 de dezembro de 2022, de 
acordo com termo de convênio 16/2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 09 de novembro de 2021.

Guarapuava, 23 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9093/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Designar o servidor efetivo Pablo de Almeida, matrícu-
la nº 189707 para exercer o cargo de Secretário Municipal de 
Educação e Cultura, a partir de 22 de novembro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 22 de novembro de 2021.

Guarapuava, 24 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9098/2021
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DECRETO Nº 9099/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Nomear a senhora Graziele Venson Okonoski, inscrita 
no CPF/MF nº 005.006.819-96, para exercer o cargo de Asses-
sor A1, na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 01 
de dezembro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 01 de dezembro de 2021, 
revogando as disposições contrárias. 

Guarapuava, 26 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9100/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Sara Elaine Stadler, no 
cargo de Assessor A2, matrícula nº 19140-0, lotada na Secreta-
ria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 30 de novem-
bro de 2021.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 30 de novembro de 2021.

Guarapuava, 26 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9101/2021
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
municipal nº 2035 de 2012,

DECRETA

Art. 1º Revogar o art. 5º, do decreto nº 8798/2021, retornan-
do a servidora Marielli Rossoni Rodrigues, matrícula nº 15385, 
a prestar serviços junto a Fundação de Proteção Especial da 
Juventude e Infância – Fundação Proteger, a partir de 19 de 
novembro de 2021.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 19 de novembro de 2021.

Guarapuava, 26 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 1395/2021

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

R E S O L V E

Art. 1º Revogar o Inciso XXIII, do art. 1º da Portaria nº 270/2021.

Art. 2º Designar a servidora Sandra Mara Manikowski Vieira, 
matrícula nº 116548 (1), para exercer a função de Supervisora 
Designada, junto ao CMEI
Princesinha, pelo período de 12 de novembro de 2021 a 31 de 
dezembro de 2021.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 12 de novembro de 2021, re-
vogando disposições contrárias.

Guarapuava, 25 de novembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 1397/2021
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 Turismo e Eventos, para dirigir veícu-
los leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, 
em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabi-
lidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assina-
tura do termo de responsabilidade anexo, com validade até 15 
de fevereiro de 2022:
I – Katriane Mila  – Carteira de Habilitação nº 03824453400;
II – Marcelo Kalisak de Oliveira – Carteira de Habilitação nº 
07178663287;
III – Mariana Pizzato de Quadros – Carteira de Habilitação nº 
03662914507;
IV- Carlos Alberto Trombini - Carteira de Habilitação nº 
03050842703;
V - Valeria Terezinha Stocki - Carteira de Habilitação nº 
01532840498;
VI - Eliezer Alves Nascimento - Carteira de Habilitação nº 
05419936558;
VII- Marcos Vinicios Lustosa Dangui-Carteira de Habilitação nº  
02531959226;
VIII - Raissa Campello de Oliveira - Carteira de Habilitação nº 
06239553895;
IX - Ana Ligia Sousa de Sena Pereira - Carteira de Habilitação 
nº 03180198932.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando a Portaria n° 1332/2021.

Guarapuava, 26 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 
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 165/2021 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS 
PROCESSO N.º: 288/2021 

HOMOLOGAÇÃO 
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapua-
va, no uso das atribuições que lhe  são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais  
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do  processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir: 
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
TECGAS COMER-
CIO DE EQUIPA-
MENTOS HOSPITA-
LARES LTDA 

1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9,  10.

R$ 1.416.050,00

Guarapuava, 25 de novembro de 2021. 
DIEGO VOLFF 

Diretor de Licitações e Contratos 
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 179/2021
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

PROCESSO N.º: 276/2021
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:

ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
BRY USA SERVIÇOS DE 
TECNOLOGIA LTDA

1, 2, 3, 4. R$ 3.080.480,00

Guarapuava, 25 de novembro de 2021.
  DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 186/2021

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 301/2021
 HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:

ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
FAARAOH COMERCIO DE 
FOGOS E SHOWS EIRELI

1, 2 e 3. R$ 203.000,00

Guarapuava, 25 de novembro de 2021.
 DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

 
EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO. N. º 24/2021
OBJETO: Locação de Softwares para o Aeroporto de Guarapu-
ava, na modalidade de Software as a Service (SAS), conforme 
detalhamento constante no anexo I - termo de referência deste 
contrato e proposta comercial n° 144 de 22 de janeiro de 2021, 
emitida pela contratada.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 127/2021.
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRU-
TURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO.
VALOR TOTAL: R$ 20.001,00 (Vinte mil e um reais).
VIGÊNCIA: 12 MESES
DATA DA ASSINATURA: 13/10/2021 –

 DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

 EXTRATO DO CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. º 31/2021

OBJETO: Contratação de empresa para realizar capacitações 
e treinamentos para trabalhadores do SUAS - proteção social 
básica e proteção social especial no Município de Guarapuava
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 272/2021.
CONTRATADA: ACORDAR TREINAMENTOS E TERAPIA 
LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais).
VIGÊNCIA: até 30/12/2022.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e 

Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 33/2021

OBJETO: Locação de estrutura de salões para jantar dos Pro-
fessores e Servidores da Secretaria de Educação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     

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:
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CONTRATO Nº: 273/2021. 
CONTRATADA: CILLA CIDADE DOS LAGOS PLANEJADOS E 
INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 47.500,00 (Quarenta e sete mil e quinhen-
tos reais).
VIGÊNCIA: A execução do Contrato compreenderá os dias 
24, 25 e 26 de novembro de 2021, e a vigência do Contrato 
terá seu termo inicial após a assinatura do contrato, depois de 
cumpridas as formalidades legais, perdurando até a data de 
30/12/2021.
PARÁGRAFO ÚNICO – A prorrogação do prazo contratual fi-
cará a exclusivo critério do CONTRATANTE, desde que haja 
interesse público e conveniência administrativa.
DATA DA ASSINATURA: 23/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
  

EXTRATO DE ATAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 174/2021

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de pneus 
e materiais e serviços correlatos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 383/2021.
CONTRATADA: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTA-
ÇÃO LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 955.018,38 (Novecentos e cinquenta e cin-
co mil e dezoito reais e trinta e oito centavos).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 11/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2021

OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição 
de sapatilhas descartáveis, para atender os profissionais dos 
Centro Municipais de Educação Infantil.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 397/2021.
CONTRATADA: NARKA COMERCIAL EIRELI EPP.
VALOR TOTAL: R$ 3.036,00 (três mil e trinta e seis reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 185/2021

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de ventila-
dores para atender as unidades Escolares.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 398/2021.
CONTRATADA: NASCIMENTO & GELINSKI LTDA.
VALOR TOTAL: R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhen-
tos reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 19/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
TOMADA DE PREÇOS N° 10/2020

CONTRATO 224/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada na constru-
ção de casas pré-moldado de placas de concreto a ser cons-
truída em Guarapuava-PR, programa vida digna, conforme 
memorial descritivo.  Secretaria Municipal Assistência Social e 
Secretaria Municipal de Habitação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: GLC SANEAMENTO.

2º Fica prorrogado o prazo de vigência constante na Cláusula 
Décima Quinta do contrato n° 224/2020, da data de 25/10/2021 
até 24/12/2021 com fundamentação legal no Art.57, § 1°, inci-
sos II e VI da Lei 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 22/10/2021 –

 DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 20/2019

CONTRATO 109/2019
OBJETO: Locação de imóvel situado na rua Getúlio Vargas, nº 
2.077, Centro, para abrigar o Programa da Família Acolhedora.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: DP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA.
OBJETO DO ADITIVO – PRORROGAÇÃO.
Prorroga-se o prazo de vigência constante na cláusula segun-
da da data de 31/12/2021 a 31/12/2022 com fundamento no 
artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 23/11/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Formalização de 

Contratos.
 

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
INEXIGIBILIDADE N° 18/2019

OBJETO: Serviços de translado funerários.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DE BELÉM 
DE GUARAPUAVA EIRELI.
CONTRATO Nº: 57/2019.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO.
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato de 31/12/2021 
a 31/12/2022 com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal 
n° 8666/93.
PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores contratados permanece-
ram os mesmos, sem reajuste, no valor de R$ 4.500,00 (quatro 
mil e quinhentos reais).
CLÁUSULA SEGUNDA - DO GESTOR E DO FISCAL.
Fica nomeada como Gestora deste Contrato a Sra. CIBELI 
APARECIDA TOZZI, portadora do RG. nº 6.828.4520 SSP/PR, 
inscrita no CPF/MF sob o n.º 029.285.989-95, e como Gestora 
Suplente a Sra. LUCIMARI DOS SANTOS, portadora do RG. 
nº10.021.191-2, inscrita no CPF/MF sob o n.º 060.584.559-01, 
a quem caberá à fiscalização do fiel cumprimento dos termos 
acordados, conforme o artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Fica nomeada como Fiscal Técnica, a Sra. LUCIANE STORA, 
portadora do RG nº 6.961.723-9 SSP/PR e inscrita sob CPF nº 
017.113.589-08, e como Fiscal Técnico Suplente, o Sr. NILTON 
LUIZ ZAROSKI, portador do RG nº 4.268.836-3 e inscrito sob 
o CPF nº 588.116.729-53, a quem caberá à fiscalização do fiel 
cumprimento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da 
Lei Federal n.º 8.666/93.
Fica nomeada como Fiscal Administrativa a Sra. ROSA APA-
RECIDA RAMOS DANIEL, portadora do RG nº 6.688.120-2 e 
inscrita sob o CPF 025.523.189-08, e como Fiscal Administra-
tiva Suplente a Sra. PATRICIA HIARITHSA MANDU RIBEIRO 
RIBAS, portadora do RG nº 13.457.323-6 e inscrita sob o CPF 
106.412.149-79, a quem caberá à fiscalização do fiel cumpri-
mento dos termos acordados, conforme o artigo 67 da Lei Fe-
deral n.º 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 17/11/2021 – 
DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Formalização de 

Contratos.
 

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2019 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, asseio, conservação e higie-
nização.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 140/2019.
CONTRATADA: POTENCIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO.
Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato epígrafe por mais 12 (doze) meses, da data de 31/12/2021 a 31/12/2022, com 
fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93.
DATA DA ASSINATURA: 23/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 198/2017

CONTRATO 252/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em Ensino de Esportes. Secretaria Municipal de 
Esportes e Recreação.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: B.H.R. TEIXEIRA BERBET ME.
OBJETO DO ADITIVO – PRORROGAÇÃO.
Prorroga-se o prazo de vigência do Contrato da data de 31/12/2021 a 31/12/2022, com fulcro no artigo 57, II, da Lei Federal nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 18/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Formalização de Contratos.
 

EXTRATO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 326/2016
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 43/2016

OBJETO: Locação de um imóvel para abrigar atletas do Município de Guarapuava.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO.
Fica prorrogado o prazo de vigência, de 31/12/2022, com fulcro no artigo 62, inciso I, § 3º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e art. 51 
da Lei n.º 8.245/91.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO REAJUSTE.
O valor descrito na cláusula terceira do contrato será reajustado, conforme previsão contratual e com base no índice oficial (IGP-
-M) referente ao mês de outubro, no percentual de 24,87% (vinte e quatro vírgula oitenta e sete por cento). Desta forma, passará 
a ser efetuado no importe de R$ 2.321,05 (dois mil, trezentos e vinte um reais e cinco centavos), totalizando em R$ 27.852,60 
(vinte e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), até a data de 31/12/2022, com fulcro no artigo 65, §8º 
da Lei 8.666/93.
VIGÊNCIA: 12 (doze) MESES.
DATA ASSINATURA: 17/11/2021 –

 DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 04/2021 – FUNREBOM

OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de Coffee-Break.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 13/2021.
CONTRATADA: MURILO KIRIAN - ME.
VALOR TOTAL: R$ 51.780,00 (cinquenta e um mil e setecentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
DATA DA ASSINATURA: 26/10/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  922 a 29 de novembro, Veiculação 29/11/2021 Ano XXVII - Nº 2254 Boletim Oficial do Município -  9

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO 
JORDÃO - CRJ

EXTRATO nº 22/2021
 3° TERMO DE APOSTILAMENTO DE REEQUILÍBRIO ECO-
NÔMICO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
N°003/2021 REFERENTE À DISPENSA EMERGENCIAL N° 

001/2021.

OBJETO: Promoção de reequilíbrio econômico-financeiro do 
saldo do produto Gasolina Comum, da Ata de Registro de Pre-
ços n° 003/2021.
VALOR DO REEQUILÍBRIO: Fica concedido valor do reequi-
líbrio econômico financeiro na Ata de Registro de Preços n° 
003/2021, oriunda a dispensa emergencial n°003/2021, tendo 
aumento no valor do Item 2 - Gasolina Comum, que passará o 
valor do litro de R$ 5,81 (cinco reais e oitenta e um centavos) 
para R$ 6,43 (seis reais e quarenta e três centavos).
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jor-
dão – CRJ. 
CONTRATADO: POSTO DOS ESTADOS LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 10/11/2021.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 16 de Novembro de 2021.
__________________________________

SAMUEL RIBAS DE ABREU
Diretor Presidente do CRJ

EXTRATO nº 023/2021
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 004/2021

PROCESSO nº 028/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços 
de recuperação de tanques para caminhão Comboio da marca 
FORD; modelo Cargo 1719; placa BAU6343; Chassi 9BFYEA-
GB6HBS97976.
CONTRATANTE:  Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jor-
dão – CRJ. 
CONTRATADA: GUARATANQUES INFLAMAVEIS LTDA.
 VALOR TOTAL: R$ 1295,00 (Mil duzentos e noventa e cinco 
reais). 
DATA DE ASSINATURA:  29/11/2021. 

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 29 de Novembro de 2021.
________________________________________

SAMUEL RIBAS DE ABREU
Diretor Presidente do CRJ

RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 004/2021

PROCESSO n.º 028/2021

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços 
de recuperação de tanques para caminhão Comboio marca 
Ford; modelo Cargo 1719; placa BAU6343; Chassi 9BFYEA-
GB6HS97976.

O Diretor Presidente do CRJ, no uso das atribuições que lhes 
são conferidas pelo Estatuto, com base no Artigo 24, inciso IV e 
artigo 26, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como no Pa-

recer Jurídico n° 023/2021, RATIFICA a Dispensa de Licitação, 
no valor total de R$ 1295,00 (Mil duzentos e noventa e cinco re-
ais), para a contratação da Empresa GUARATANQUES INFLA-
MÁVEISLTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 14.365.806/0001-98.

PUBLIQUE – SE
  
Guarapuava, 29 de Novembro de 2021.

______________________________________________
SAMUEL RIBAS DE ABREU 

Diretor Presidente - CRJ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

EXTRATO JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO  - FMDPI

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOL-
VIMENTO SOCIAL E A ENTIDADE SERVIÇO DE OBRAS SO-
CIAIS AIRTON HAENISH, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACO-
LHIMENTO DE IDOSOS.

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS AIRTON HAENISH - SOS
CNPJ: 77.904.324/0001-89 
VALOR REPASSE: R$ 232.000,00 (Duzentos e trinta e dois mil 
reais) valor anual, divididos de seguinte forma: R$140.000,00 
(Cento quarenta mil reais) provenientes dos recursos remanes-
centes 2019 do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
e R$92.000,00 (noventa e dois mil reais) de recurso livre do 
município.
PERÍODO: Da publicação do termo de fomento a 31 de março 
de 2022

JUSTIFICATIVA: 

Considerando que o SERVIÇO DE OBRAS SOCIAIS AIRTON 
HAENISH - SOS é uma Organização da Sociedade Civil do 
Município de Guarapuava que atende o Serviço de Proteção 
Social de alta complexidade – Instituições de Longa Perma-
nência para idosos, conforme tipificação de serviços socioas-
sistenciais.

Considerando que é a única entidade de Proteção Social de 
Alta Complexidade – Acolhimento de Longa Permanência para 
idosos no município de Guarapuava e que o acolhimento deve 
ser priorizado em local que mantenha o vínculo com a comuni-
dade do idoso, com isso fica impossibilitado a concorrência em 
chamamento público.

Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscri-
ta nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistên-
cia Social e Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa. 
Bem como devidamente cadastrada no CNAES.
As instituições de longa permanência são locais de acolhimen-
to em regime integral, previstas na proteção social especial de 
alta complexidade, para atender idosos em situação de aban-
dono ou negligência, em caso de suspensão temporária ou 
quebra de vínculo familiar ou comunitário. Neste contexto, é 
um serviço tipificado na política de assistência social, que deve 
ser ofertado de forma continuada e ininterrupta, qual é de inte-
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resse público para viabilizar a execução deste serviço.

Guarapuava, 10 de novembro de 2021.
_________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA

Rosângela dos Santos Virmond

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO – FIA

INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO 

Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente a Resolução nº 029/2021 a qual trata da “Dis-
põe sobre a aprovação dos Planos de Trabalho e de Aplicação, 
referente aos recursos de destinação do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência – FIA no ano de 2020/2021”, ten-
do como base as resoluções: Resolução 034/2020 “Aprova os 
projetos das Organizações da Sociedade Civil – OSC, devida-
mente inscritas no COMDICA, para inclusão no Banco de Pro-
jetos, para captação de destinações de recursos financeiros ao 
Fundo Municipal para Infância e Adolescência – FIA, por pes-
soas físicas ou jurídicas, com dedução do Imposto de Renda 
na forma do Art. 260 da Lei nº 8.069/1990 (ECA) da Instrução 
Normativa vigente da Receita Federal, com dedutibilidade do 
imposto de renda, em conformidade com a lei 13.019/2014”, e 
está foi novamente aprovada e atualizada para 2020 na Reso-
lução n.º 027/2020 “Aprova a atualização da regulamentação 
do Banco de Projetos, para utilização do recurso da dotação 
orçamentária do Fundo Municipal para Infância e Adolescência 
- FIA, nos termos dessa Resolução”.
Considerando ainda o artigo 260 § 2º do Estatuto da Criança 
e Adolescente a gestão política dos recursos desses Fundos 
Especiais cabe aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, mediante planos de aplicação das receitas. E ain-
da sob o olhar do direito da criança e do adolescente, o enten-
dimento externado foi o de que permanece a autonomia dos 
Conselhos de Direitos para estabelecer as melhores formas de 
execução das políticas públicas da área em tela, sendo este o 
responsável por deliberar o gasto de tal recurso.
Conforme Resolução 007/2019 em seus artigos: Art. 8º- A pac-
tuação dos critérios para a liberação dos recursos financeiros 
são de competência exclusiva do COMDICA. c/c Art. 9º- A 
formalização das transferências de recursos para as organi-
zações da sociedade civil serão procedidas mediante Termo 
de Fomento, em consonância com a lei 13.019/2014 e suas 
regulamentações e alterações, ou instrumento equivalente, 
obedecendo à legislação vigente, em conformidade com os 
projetos pré-aprovados pelo Banco de Projetos aprovados pelo 
COMDICA. 
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
A destinação de recursos do Fundo Municipal da Infância e da 
Adolescência - FIA de Guarapuava está vinculada à realização 
de programas, projetos e serviços socioeducativos de apoio a 
crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, edu-
cação, saúde, cultura, esporte e lazer, formação profissional 
e proteção e defesa dos direitos, elaborados por entidades 
governamentais e sociedade civil, que deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos nessa resolução. Os programas, 
projetos e serviços socioeducativos apresentados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Gua-
rapuava COMDICA foram analisados em conformidade com o 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo 
com os seguintes critérios: I - Prioridade no atendimento direto 

para apoiar programas, projetos, e serviços socioeducativos de 
proteção especial à criança e ao adolescente que se encontra 
em situação de risco pessoal e social, crianças e adolescentes 
em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas; víti-
mas de violência; exploração sexual; trabalho infantil; II - Apli-
car-se-ão recursos para apoiar programas, projetos e serviços 
socioeducativos preventivos para crianças de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, e adolescentes com idade de 12 
(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
Então diante do exposto, da deliberação do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Princípio 
da Prioridade Absoluta e ainda deve ser considerado que as 
entidades para acessarem o recurso têm como requisito o re-
gistro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e a inscrição no Cadastro Nacional de Entidades da 
Assistência Social – CNEAS.
O objetivo deste termo é executar projeto de ações comple-
mentares voltados à prevenção, promoção, defesa e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes, detalhados pela Lei 
Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que constitui obrigação permanente e priori-
tária da família, da sociedade e do Estado, em observância ao 
Principio da Prioridade Absoluta. 
Desse modo verifica-se que o dispositivo legal acima transcrito 
se aplica à situação presente, uma vez que a entidade faz parte 
da rede socioassistencial, executando o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos que é regulamentado pela Ti-
pificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 
CNAS n.º 109/2009).
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, mere-
cendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das enti-
dades ou organizações de assistência social para a celebração 
de parceria, o órgão gestor da assistência social deverá obser-
var o chamamento público como regra, exceto nas hipóteses 
de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 e 31 da Lei 
nº 13.019, de 2014. 
Justificasse a inexigibilidade de chamamento público, tendo em 
vista o que dispõe o §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 
do COMDICA, conforme segue: “§5º - No caso de destinações 
específicas/vinculadas/dirigidas à projeto de titularidade de 
Organização da Sociedade Civil, o repasse de recursos será 
efetivado mediante a formalização de Termo de Fomento, com 
inexigibilidade de Chamamento Público nos termos do caput 
do Art. 31 da Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014.”
MANIFESTAMOS entendimento quanto à INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de 
Fomento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO, uma vez que a 
criança e o adolescente são prioridade absoluta, conforme Arti-
go 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente e os serviços 
ofertados pela entidade são continuados e ininterruptos e não 
devem sofrer perdas e prejuízos.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar preju-
ízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. 
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
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clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, 
e seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 
humana pelo COVID19, e como resultado, a entidade precisou 
suspender algumas atividades e readequar outras dentro dos 
protocolos e normativas de prevenção.
Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública inexigir chamamento público; 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.”
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a inexigibilidade de chama-
mento público. 
Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 13.019/2014, 
admite-se a impugnação à presente justificativa, que deverá 
ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da publicação 
desta justificativa.   
Guarapuava, 10 de Novembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe de divisão do SUAS

Chefe Departamento de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO - FIA - ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO Á 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Tendo recebido do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente a Resolução nº 029/2021 a qual trata da “Dis-
põe sobre a aprovação dos Planos de Trabalho e de Aplicação, 
referente aos recursos de destinação do Fundo Municipal para 
a Infância e a Adolescência – FIA no ano de 2020/2021”, ten-
do como base as resoluções: Resolução 034/2020 “Aprova os 
projetos das Organizações da Sociedade Civil – OSC, devida-
mente inscritas no COMDICA, para inclusão no Banco de Pro-
jetos, para captação de destinações de recursos financeiros ao 
Fundo Municipal para Infância e Adolescência – FIA, por pes-
soas físicas ou jurídicas, com dedução do Imposto de Renda 
na forma do Art. 260 da Lei nº 8.069/1990 (ECA) da Instrução 
Normativa vigente da Receita Federal, com dedutibilidade do 
imposto de renda, em conformidade com a lei 13.019/2014”, e 
está foi novamente aprovada e atualizada para 2020 na Reso-
lução n.º 027/2020 “Aprova a atualização da regulamentação 
do Banco de Projetos, para utilização do recurso da dotação 
orçamentária do Fundo Municipal para Infância e Adolescência 
- FIA, nos termos dessa Resolução”.
Considerando ainda o artigo 260 § 2º do Estatuto da Criança 
e Adolescente a gestão política dos recursos desses Fundos 
Especiais cabe aos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, mediante planos de aplicação das receitas. E 
ainda sob o olhar do direito da criança e do adolescente, o en-

tendimento externado foi o de que permanece a autonomia dos 
Conselhos de Direitos para estabelecer as melhores formas de 
execução das políticas públicas da área em tela, sendo este o 
responsável por deliberar o gasto de tal recurso.
Conforme Resolução 007/2019 em seus artigos: Art. 8º- A pac-
tuação dos critérios para a liberação dos recursos financeiros 
são de competência exclusiva do COMDICA. c/c Art. 9º- A 
formalização das transferências de recursos para as organi-
zações da sociedade civil serão procedidas mediante Termo 
de Fomento, em consonância com a lei 13.019/2014 e suas 
regulamentações e alterações, ou instrumento equivalente, 
obedecendo à legislação vigente, em conformidade com os 
projetos pré-aprovados pelo Banco de Projetos aprovados pelo 
COMDICA. 
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
A destinação de recursos do Fundo Municipal da Infância e da 
Adolescência - FIA de Guarapuava está vinculada à realização 
de programas, projetos e serviços socioeducativos de apoio a 
crianças e adolescentes nas áreas de assistência social, edu-
cação, saúde, cultura, esporte e lazer, formação profissional 
e proteção e defesa dos direitos, elaborados por entidades 
governamentais e sociedade civil, que deverão cumprir com 
os requisitos estabelecidos nessa resolução. Os programas, 
projetos e serviços socioeducativos apresentados ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Gua-
rapuava COMDICA foram analisados em conformidade com o 
artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e de acordo 
com os seguintes critérios: I - Prioridade no atendimento direto 
para apoiar programas, projetos, e serviços socioeducativos de 
proteção especial à criança e ao adolescente que se encontra 
em situação de risco pessoal e social, crianças e adolescentes 
em situação de rua, usuários de substâncias psicoativas; víti-
mas de violência; exploração sexual; trabalho infantil; II - Apli-
car-se-ão recursos para apoiar programas, projetos e serviços 
socioeducativos preventivos para crianças de até 12 (doze) 
anos de idade incompletos, e adolescentes com idade de 12 
(doze) completos até 18 (dezoito) anos.
Então diante do exposto, da deliberação do Conselho Muni-
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Princípio 
da Prioridade Absoluta e ainda deve ser considerado que as 
entidades para acessarem o recurso têm como requisito o re-
gistro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente e a inscrição no Cadastro Nacional de Entidades da 
Assistência Social – CNEAS.
O objetivo deste termo é executar projeto de ações comple-
mentares voltados à prevenção, promoção, defesa e garantia 
dos direitos de crianças e adolescentes, detalhados pela Lei 
Federal 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, que constitui obrigação permanente e priori-
tária da família, da sociedade e do Estado, em observância ao 
Principio da Prioridade Absoluta. 
Desse modo verifica-se que o dispositivo legal acima transcrito 
se aplica à situação presente, uma vez que a entidade faz parte 
da rede socioassistencial, executando o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos que é regulamentado pela Ti-
pificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução 
CNAS n.º 109/2009).
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, mere-
cendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das enti-
dades ou organizações de assistência social para a celebração 
de parceria, o órgão gestor da assistência social deverá obser-
var o chamamento público como regra, exceto nas hipóteses 
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de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 e 31 da Lei 
nº 13.019, de 2014. 
Justificasse a inexigibilidade de chamamento público, tendo em 
vista o que dispõe o §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 
do COMDICA, conforme segue: “§5º - No caso de destinações 
específicas/vinculadas/dirigidas à projeto de titularidade de 
Organização da Sociedade Civil, o repasse de recursos será 
efetivado mediante a formalização de Termo de Fomento, com 
inexigibilidade de Chamamento Público nos termos do caput 
do Art. 31 da Lei Federal 13.019, de 31 de Julho de 2014.”
MANIFESTAMOS entendimento quanto à INEXIGIBILIDADE 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de 
Fomento entre o Município e a Organização da Sociedade Ci-
vil - ASSOCIAÇÃO CANAÃ DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE, uma vez que a criança e o adolescente são 
prioridade absoluta, conforme Artigo 227 do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente e os serviços ofertados pela entidade são 
continuados e ininterruptos e não devem sofrer perdas e pre-
juízos.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar preju-
ízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. 
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, 
e seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 
humana pelo COVID19, e como resultado, a entidade precisou 
suspender algumas atividades e readequar outras dentro dos 
protocolos e normativas de prevenção.
Considerando o artigo 31 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública inexigir chamamento público; 
“Será considerado inexigível o chamamento público na hipó-
tese de inviabilidade de competição entre as organizações da 
sociedade civil, em razão da natureza singular ou se as metas 
somente puderem ser atingidas por uma entidade específica.”
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a inexigibilidade de chama-
mento público. 
Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 13.019/2014, 
admite-se a impugnação à presente justificativa, que deverá 
ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da publicação 
desta justificativa.   
Guarapuava, 11 de Novembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe de divisão do SUAS

Chefe Departamento de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GUA-

RAPUAVA –  FMAS
Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento e garantia 
de direitos”.
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
Deve ser considerado que as organizações da sociedade ci-
vil para acessarem o recurso têm como requisito o registro no 
Conselho Municipal de Assistência Social e a inscrição no Ca-
dastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS.
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a descon-
tinuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gra-
voso à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada 
em parecer técnico, exarado por profissionais de nível superior 
das categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho 
de 2011, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – AS-
SOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FÍSICOS DE GUARAPUAVA, 
uma vez que o serviço executado pela entidade é tipificado 
e normatizado na política de assistência social e ainda deve 
ocorrer de maneira continuada.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar pre-
juízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. Importante 
ressaltar que a entidade presta serviços da política de assis-
tência social e possui reconhecimento no território, vínculo com 
os usuários e assume uma parcela da demanda que o poder 
público não consegue atingir; atendendo crianças, adolescen-
tes e suas famílias que estão em vulnerabilidade e risco social.
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
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to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, e 
seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública em decorrência da infecção hu-
mana pelo COVID19, e como resultado, os serviços de assis-
tência social precisaram se reorganizar para atender as norma-
tivas de prevenção e ainda garantir o atendimento ao usuário 
neste momento de maior vulnerabilidade social e situacional, 
mesmo tendo sido suspensas atividades coletivas.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II – nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legisla-
ção o Município, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chama-
mento público. Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 
publicação desta justificativa.

Guarapuava, 11 de Novembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISA E AUXÍLIO 

ÀS PESSOAS COM ALZHEIMER – 001/2020

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento e garantia 
de direitos”.
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
Deve ser considerado que as organizações da sociedade ci-
vil para acessarem o recurso têm como requisito o registro no 
Conselho Municipal de Assistência Social e a inscrição no Ca-
dastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS.
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 

chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando:  I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – ASSO-
CIAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISA E AUXÍLIO ÀS PESSOAS 
COM ALZHEIMER, uma vez que o serviço executado pela enti-
dade é tipificado e normatizado na política de assistência social 
e ainda deve ocorrer de maneira continuada.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar pre-
juízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. Importante 
ressaltar que a entidade presta serviços da política de assis-
tência social e possui reconhecimento no território, vínculo com 
os usuários e assume uma parcela da demanda que o poder 
público não consegue atingir; atendendo indivíduos e suas fa-
mílias que estão em vulnerabilidade e risco social.
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, 
e seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública em decorrência da infecção 
humana pelo COVID19, e como resultado, o serviço de casa 
de passagem por ser extremamente essencial continuo o aten-
dimento apenas incluiu protocolos e normativas de prevenção.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política e ainda II - nos 
casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da or-
dem pública ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legislação 
o Município, através da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chamamento 
público.  
Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 13.019/2014, 
admite-se a impugnação à presente justificativa, que deverá 
ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da publicação 
desta justificativa.

Guarapuava, 13 de setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.
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Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES 

VISUAIS – APADEVI – 009/2021 - FMAS
Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento e garantia 
de direitos”.
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
Deve ser considerado que as organizações da sociedade ci-
vil para acessarem o recurso têm como requisito o registro no 
Conselho Municipal de Assistência Social e a inscrição no Ca-
dastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS.
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE CHA-
MAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fomento 
entre o Município e a Organização da Sociedade Civil – ASSO-
CIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES VISUAIS 
– APADEVI, uma vez que o serviço executado pela entidade 
é tipificado e normatizado na política de assistência social e 
ainda deve ocorrer de maneira continuada.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar pre-
juízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. Importante 
ressaltar que a entidade presta serviços da política de assis-
tência social e possui reconhecimento no território, vínculo com 
os usuários e assume uma parcela da demanda que o poder 
público não consegue atingir; atendendo crianças, adolescen-
tes e suas famílias que estão em vulnerabilidade e risco social.
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 

que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo  a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, e 
seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública em decorrência da infecção hu-
mana pelo COVID19, e como resultado, os serviços de assis-
tência social precisaram se reorganizar para atender as norma-
tivas de prevenção e ainda garantir o atendimento ao usuário 
neste momento de maior vulnerabilidade social e situacional, 
mesmo tendo sido suspensas atividades coletivas.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II – nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legisla-
ção o Município, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chama-
mento público. Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 
publicação desta justificativa.  
Guarapuava, 03 de Setembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS

JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLI-
CO – INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO – FMAS

Tendo recebido do Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS a Resolução de n.º 025/2021 a qual trata de: “Aprova o 
Plano de Trabalho e de Aplicação das Entidades, devidamente 
inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para o 
repasse de recursos próprios do município alocados no Fun-
do Municipal de Assistência Social para cofinanciar atividades 
contínuas e atendimentos em serviços, programas, projetos 
nos diversos níveis de proteção, assessoramento e garantia 
de direitos”.
Após analisado, faz necessário fundamentar a necessidade e 
relevância dos serviços ofertados.
Deve ser considerado que as organizações da sociedade ci-
vil para acessarem o recurso têm como requisito o registro no 
Conselho Municipal de Assistência Social e a inscrição no Ca-
dastro Nacional de Entidades da Assistência Social – CNEAS.
Ademais, o Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS 
publicou a Resolução n.º 21/2016, que estabelece requisitos 
para celebração de parcerias no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, conforme a Lei 13019/2014, me-
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recendo atenção o seguinte: Art. 3º Quando da seleção das 
entidades ou organizações de assistência social para a cele-
bração de parceria, o órgão gestor da assistência social de-
verá observar o chamamento público como regra, exceto nas 
hipóteses de inexigibilidade e dispensa previstas nos arts. 30 
e 31 da Lei nº 13.019, de 2014. §2º A hipótese de dispensa de 
chamamento público de que trata o inciso VI do art. 30 da Lei 
nº 13.019, de 2014, se aplicará àquelas entidades ou organiza-
ções de assistência social que cumprem cumulativamente os 
requisitos constantes nos incisos do art. 2º desta Resolução, 
quando: I – o objeto do plano de trabalho for a prestação de 
serviços socioassistenciais regulamentados; e II – a desconti-
nuidade da oferta pela entidade apresentar dano mais gravoso 
à integridade do usuário, que deverá ser fundamentada em pa-
recer técnico, exarado por profissionais de nível superior das 
categorias reconhecidas na Resolução nº 17, 20 de junho de 
2011, do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS.
MANIFESTAMOS entendimento quanto à DISPENSA DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO para celebração de Termo de Fo-
mento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil 
– INSTITUTO ASSISTENCIAL DOM BOSCO, uma vez que o 
serviço executado pela entidade é tipificado e normatizado na 
política de assistência social e ainda deve ocorrer de maneira 
continuada.
A entidade para execução do serviço constante no Plano de 
Ação apresentado possui capacidade técnica e operacional, 
além de ter estabelecido vínculo com os usuários e a rede local 
do território, diante do exposto as atividades em comento não 
podem sofrer descontinuidade, sob o risco de ocasionar pre-
juízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias. Importante 
ressaltar que a entidade presta serviços da política de assis-
tência social e possui reconhecimento no território, vínculo com 
os usuários e assume uma parcela da demanda que o poder 
público não consegue atingir; atendendo crianças, adolescen-
tes e suas famílias que estão em vulnerabilidade e risco social.
Considerando esse momento de pandemia de COVID-19 em 
que houveram instrumentos legais (internacionais, nacional, 
estadual e municipal) reguladores e normativos para a nova 
situação instalada nos diversos entes federados do País, e do 
mundo a exemplo da Organização Mundial da Saúde que: de-
clarou em 30 de janeiro de 2020 que o surto do novo corona-
vírus (COVID19) constitui Emergência em Saúde Pública de 
Importância Internacional (ESPII), e em 11 de março de 2020, 
como pandemia do COVID19. E ainda considerando o Decre-
to Municipal/Guarapuava nº 7815, de 17 de março de 2020, e 
seguintes, que estabeleceram medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública em decorrência da infecção hu-
mana pelo COVID19, e como resultado, os serviços de assis-
tência social precisaram se reorganizar para atender as norma-
tivas de prevenção e ainda garantir o atendimento ao usuário 
neste momento de maior vulnerabilidade social e situacional, 
mesmo tendo sido suspensas atividades coletivas.
Considerando o artigo 30 da Lei Federal 13.019/2014 que pos-
sibilita a administração pública dispensar chamamento público; 
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de 
educação, saúde e assistência social, desde que executadas 
por organizações da sociedade civil, previamente credencia-
das pelo órgão gestor da respectiva política; II - nos casos de 
guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem públi-
ca ou ameaça à paz social.
Mediante as considerações expostas e o amparo da legisla-
ção o Município, através da Secretaria Municipal de Assistên-
cia e Desenvolvimento Social justifica a dispensa de chama-
mento público. Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei Federal 
13.019/2014, admite-se a impugnação à presente justificativa, 
que deverá ser apresentada no prazo de cinco dias a contar da 

publicação desta justificativa.

Guarapuava, 10 de Novembro de 2021.

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social.

Elenita Luiza Lodi
Direção Técnica do SUAS.

Valdir Rodrigo da Rosa
Chefe Divisão de Gestão do SUAS.

TERMO DE FOMENTO  N.º 32/2021

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal dos Direitos do Idoso/CMDI, Fundo 
Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa/FMDI e Serviço de 
Obras Sociais Airton Haenisch.

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, nesta cida-
de, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal Senhor 
CELSO FERNANDO GOES por meio do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa CNPJ: 17.866.154/0001-63 neste ato 
representado pela presidente, Sra. ROSÂNGELA DOS SAN-
TOS VIRMOND – CPF nº 926.044.989-87, o Conselho Muni-
cipal de Direitos do Idoso/CMDI, na condição de interessado 
representado neste ato pela presidente ROZILDA DE CÁCIA 
LEMES DO NASCIMENTO e de outro lado o SERVIÇO DE 
OBRAS SOCIAIS AIRTON HAENISCH, inscrito no CNPJ nº 
77.904.324/0001-89, neste ato representado por seu Presiden-
te o Sr. Ilzon Pereira Rehbein, inscrito no CI n° 036811361-9 
MEX e o CPF nº 072.399.390-49 de ora em diante denomina-
dos somente MUNICÍPIO/Concedente e ENTIDADE/Tomado-
ra, 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 atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangi-
dos pela Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica de Assistência Social, 
com suas alterações posteriores), bem como, as que atuam na 
defesa e garantia de direitos, devidamente inscritas no Conse-
lho Municipal de Assistência Social e devidamente inscrita no 
Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI. Executando 
o recurso nas despesas de custeio 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 permanente e continuado nos níveis de proteção 
social básica e/ou proteção especial de média e alta comple-
xidade, seguindo o que prevê a Tipificação dos Serviços Só-
cioassistenciais/Resolução 109 de novembro de 2009/CNAS 
e atividades de entidades de assistência social que prestam 
assessoramento – conforme Resolução 27/2011/CNAS;
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Parágrafo 1º: O presente Termo tem por objetivo principal: 
Ofertar com qualidade serviço de acolhimento institucional de 
longa permanência a idosos que se encontram em situação de 
risco pessoal e/ou social com seus direitos violados. Serviço de 
Acolhimento Institucional de Longa Permanência para idosos.
Parágrafo 2º: O Plano de Trabalho a que se refere o objeto 
deste termo passa a fazer parte integrante do mesmo indepen-
dentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO/Concedente, repassará a SERVIÇO DE OBRAS 
SOCIAIS AIRTON HAENISCH, até o valor de R$ 232.000,00 
(duzentos e trinta e dois mil reais) valor anual, divididos de se-
guinte forma: R$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) prove-
nientes dos recursos remanescentes 2019 do Fundo Municipal 
dos Direitos da Pessoa Idosa e R$92.000,00 (noventa e dois 
mil reais) de recurso livre do município – sendo liberado em 
parcelas conforme cronograma 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 na Conta 7375-0 da 
Caixa Econômica Federal, Agência 0389, Guarapuava – Pa-
raná, conta específica para este Termo de Fomento, os ren-
dimentos 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 MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas cor-
respondentes ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de março 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 ain-
da haverá uma prestação de contas final onde A organização 
da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação 
dos recursos recebidos no prazo de até trinta dias a partir do 
término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, 
se a duração da parceria exceder um ano.  Esta prestação de 
conta é relativa à execução do termo de fomento dar-se-á me-
diante a análise dos documentos previstos no plano de traba-
lho, além dos seguintes relatórios:
a Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Or-
ganização da Sociedade Civil, assinado pelo seu representan-
te legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados, a partir do cronograma acordado;
b Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado 
pelo seu representante legal e o contador responsável, com a 
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e 
sua vinculação com a execução do objeto;
c Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emiti-
dos em nome da Organização da Sociedade Civil;
d Extrato bancário da conta específica vinculada à exe-
cução da Parceria;
e Comprovante do recolhimento do saldo da conta ban-
cária específica, quando houver;
f Material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber;
g Relação de bens adquiridos, produzidos ou construí-
dos, quando for o caso;
h Lista de presença de treinados ou capacitados, quan-
do for o caso.
Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado neste termo, 
com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer técni-
co para cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
A análise da Prestação de Contas Final levará em conta os 
documentos apresentados e constitui-se das seguintes etapas:
a Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimen-
to do objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano 
de trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado;
b Análise financeira: conciliação bancária, por meio da 
aferição da correlação entre as despesas apresentadas e a 
execução do objeto da Parceria, bem como entre as despesas 
e os débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos 
para a execução da parceria.
Parágrafo 2º.  A administração pública deverá considerar ainda 
em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamen-
te, quando houver:
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 fomento .
 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 
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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 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 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 ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO

É a instancia administrativa responsável pelo acompanhamen-
to da execução da parceria celebrada, cujas atribuições serão 
voltadas para o aprimoramento dos procedimentos, unificação 
dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de 
objetos, custos e indicadores voltados à priorização do con-
trole de resultados sendo de sua competência a avaliação e 
a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e 
avaliação. Os membros nomeados desta comissão são: Sra. 
Cibeli Aparecida Tozzi Pereira – CPF: 029.285.989-95; Sr. Val-
dir Rodrigo da Rosa – CPF: 004.967.949-06; Sra. Rosa Apa-
recida Ramos – CPF: 025.523.189-08; Sra. Jeane Ramos Sil-
vério – CPF: 650.925.209-06; Sra. Lucimari dos Santos CPF: 
060.584.559-01.

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.
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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 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;

Parágrafo 3°: 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.

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 parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o res-
pectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, 
nos quais ficarão retidas até o saneamento das improprieda-
des:
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.

Parágrafo 6º: As situações previstas no caput devem ser comu-
nicadas pelo gestor ao administrador público.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
  
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vin-
culados à parceria:         
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da 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-
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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 pagamentos dos encargos trabalhistas, previ-
denciários, 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 – DO ADITAMENTO

Os termos de aditamento somente serão realizados de acordo 
com a solicitação da ENTIDADE/Tomadora e interesse do MU-
NICÍPIO/concedente

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - EM CASOS DE OMISSÃO

Nos casos de omissão, deverá ser utilizado a Lei 13.019/2014 
e o Decreto 5.863/2017.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – 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, 26 de novembro de 2021.

Celso Fernando Goes
Prefeito Municipal

Rosangela dos Santos Virmond
Presidente do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa 

Idosa

Rozilda de Cácia Lemes do Nascimento
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

Ilzon Pereira Rehbein
Presidente – Serviço de Obras Sociais Airton Haenisch
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CONSELHOS
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