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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 07 de dezembro de 2021
Veiculação: 07 de dezembro de 2021

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVII Nº 2261

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI Nº 3213/2021

LEIS

Concede o Título de Cidadão Benemérito ao Ilustríssimo Se-
nhor Orivaldo das Chagas.

Autor: Vereador Marcelinho

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito de Gua-
rapuava ao Ilustríssimo Senhor Orivaldo das Chagas.

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 03 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3214/2021
Autoriza o Poder Executivo Municipal, a permutar imóveis no 
Município de Guarapuava.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a desafetar 
a área de 522,16 m² (quinhentos e vinte e dois metros vírgu-
la dezesseis centímetros quadrados) objeto da matrícula n.º 
22.995 pertencente ao Serviço de Registro de Imóveis do 3º 
Ofício, de propriedade do Município de Guarapuava.

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar 
a área constante no Art. 1º da presente Lei, avaliado em R$ 
185.490,34 (cento e oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa 
reais e trinta e quatro centavos) com a área de 609,18m² (seis-
centos e nove metros e dezoito centímetros quadrados), con-
forme a matrícula nº 31.480, do total de 22.869,73 m² (vinte e 
dois mil oitocentos e sessenta e nove metros vírgula setenta e 
três centímetros quadrados), de propriedade CLEUSA APARE-
CIDA GARCIA ANDRADE, pertencente ao Serviço de Registro 
de Imóveis – 3º Ofício da Comarca de Guarapuava, avaliado 
em R$ 181.906,58 (cento e oitenta e um mil novecentos e seis 
reais e trinta e cinquenta e oito centavos).

Art. 3º A diferença dos valores, resultante da permuta, será 
absorvida pelo Município, após a devida aprovação.

Art. 4º O imóvel que passará a pertencer ao Município de Gua-
rapuava destina-se às obras de readequação e urbanização da 

Rua XV de novembro, em trecho compreendido entre o Acesso 
Secundário à Cidade, na Rodovia BR-277, e a Rua Evaristo da 
Veiga.

Parágrafo único. A obra mencionada no caput deste artigo 
consistirá para a execução de avenida pavimentada com can-
teiro central, meio fio e sarjeta, drenagem de águas pluviais, 
ciclovia, calçadas, iluminação e pontos de ônibus.

Art. 5º As despesas decorrentes de Escritura e Registro corre-
rão por conta do Município de Guarapuava por dotação orça-
mentária própria.

Art. 6º Para os fins desta lei, fica o Poder Executivo autorizado 
a conceder isenção de Imposto Sobre Transmissão de Bens 
Imóveis - ITBI, ao imóvel sob a matrícula n.º 22.995, pertencen-
te ao Serviço de Registro de Imóveis – 3º Ofício da Comarca 
de Guarapuava.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando a Lei n.º 3142/2020 e demais disposições em contrário.

Guarapuava, 03 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3215/2021
Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3114/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº. 3162/2020, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) conforme especificado:
Unidade Or-
çamentária

18.01 Secretaria Muni-
cipal de Planeja-
mento e Urbanis-
mo

Classifica-
ção funcio-
nal

0004.0122.0004.2004 Atividades da 
Secretaria de 
Planejamento e 
Urbanismo

Natureza da 
despesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de 
recursos

Recursos Vinculados 881
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Valor R$ 200.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito espe-
cial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de ar-
recadação na fonte 881 - Readequação de Calçadas - Transf.  
Especial n.° 39150010, em conformidade com o inciso II, §§ 1º 
e 3º do Artigo 43, da Lei n.º 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 7º 
da Lei Municipal n.º 3162/2020.

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

Guarapuava, 03 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3216/2021
Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3114/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3162/2020, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) conforme especificado:
Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
de Assistência 
Social - FMAS

Classificação 
funcional

08.244.0019.1042 Construção 
CRAS - Proteção 
Social Básica - 
PSB

Natureza da des-
pesa

4.4.90.51 Obras e Instala-
ções

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

248

Valor R$ 300.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito es-
pecial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de 
arrecadação na fonte 248 - CRAS - Transf.  Especial - Emenda 
Parlamentar n° 202118760001, em conformidade com o inciso 
II, §§ 1º e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 
7º da Lei Municipal 3162/2020.

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

Guarapuava, 03 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
LEI Nº 3217/2021

Autoriza o poder Executivo a criar despesas no Plano Pluria-
nual de 2018 a 2021, na Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 
3114/2020 e na Lei Orçamentária Anual nº 3162/2020, através 
de créditos adicionais especiais.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-

no a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o poder Executivo a abrir por crédito adicional 
especial no orçamento do Município de Guarapuava, através 
de Decreto as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) conforme 
especificado:
Unidade Orça-
mentária

15.02 Fundo Municipal 
de Assistência 
Social - FMAS

Classificação 
funcional

08.242.0019.2140 Piso de Transi-
ção média Com-
plexidade - PTMC

Natureza da des-
pesa

3.3.50.43 Subvenções 
Sociais

Fonte de recur-
sos

Recursos Vincu-
lados

249

Valor R$ 225.000,00

Art. 2º Os recursos indicados para a cobertura do crédito espe-
cial aberto no artigo anterior são resultantes do excesso de arre-
cadação na fonte 249 - Emenda Parlamentar nº 202130410002 
Rede Socioassistencial, em conformidade com o inciso II, §§ 1º 
e 3º do Artigo 43, da Lei 4.320/64 e inciso II, § 2º, artigo 7º da 
Lei Municipal 3162/2020.

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

Guarapuava, 03 de dezembro de 2021.

  Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

LEI Nº 3218/2021
Dispõe sobre o Plano Plurianual  - PPA 2022-2025 para o Muni-
cípio de Guarapuava, e estabelece outras providências.
 
Autor: Chefe do Poder Executivo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA faço saber 
que a Câmara Municipal de Guarapuava aprovou e eu sancio-
no a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 
2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º, da 
CRFB/1988, estabelecendo para o período os programas com 
seus respectivos objetivos, indicadores e montantes de recur-
sos a serem aplicados em despesas correntes, de capital e 
outras delas decorrentes e, despesas de duração continuada, 
na forma dos Anexos I, II, III e IV e de Ações Validadas.

Art. 2º O Plano Plurianual 2022-2025 reflete as políticas pú-
blicas e organiza a atuação governamental, estruturado em 
Programas orientados para a consecução dos objetivos estra-
tégicos.
§ 1º Os Programas representam o elemento de integração en-
tre o Plano e o Orçamento.
§ 2º As ações orçamentárias correspondem aos projetos, ativi-
dades e operações especiais constantes dos orçamentos anu-
ais.
§ 3º As ações orçamentárias serão discriminadas exclusiva-
mente nas leis orçamentárias anuais.

Art. 3º A exclusão de programas constantes desta Lei, bem 
como a inclusão de novos programas serão propostos pelo Po-
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der Executivo, através de Projeto de Lei.

Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar, incluir ou excluir indicadores e respectivas metas do Plano Plurianual, desde 
que estas modificações contribuam para a realização do objetivo do Programa.

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual poderão ocorrer por intermédio da lei 
orçamentária anual ou de seus créditos adicionais suplementares, por meio de ato próprio, apropriando-se aos programas as 
modificações consequentes.
§ 1º A inclusão, exclusão ou alterações de ações orçamentárias no Plano Plurianual que decorram de créditos adicionais espe-
ciais, serão autorizados por lei específica, em conformidade com o art. 43 da Lei Federal nº 4320/1964.
§ 2º De acordo com o disposto no caput deste Artigo, fica o Poder Executivo autorizado a adequar as metas orçamentárias para 
compatibilizá-las com a Lei Orçamentária Anual e a Lei das Diretrizes Orçamentárias vigente.

Art. 6º O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e suas alterações, bem 
como mudanças econômicas e sociais, fica autorizado a:
I - alterar o valor global do Programa e Ações (incluir, excluir ou alterar iniciativas orçamentárias e seus respectivos atributos);
II - adequar a quantidade da meta física de iniciativa orçamentária para compatibilizá-la com alterações nos recursos efetivadas 
pelas leis orçamentárias;
III - incluir, excluir ou alterar no orçamento iniciativas decorrentes de aprovação de operações de crédito, necessárias à execução 
dos programas financiados, tendo como limite o valor do empréstimo e respectiva contrapartida, mediante autorização do Poder 
Legislativo.

Art. 7º Cabe a Secretaria Municipal de Finanças estabelecer normas complementares para a gestão, monitoramento e avaliação 
do PPA 2022-2025.

Art.  8º As estimativas de recursos dos Programas e Ações constantes dos Anexos desta Lei são referenciais e, foram estima-
das e fixadas de modo a conferir consistência ao Plano Plurianual, não se constituindo em limites à programação das receitas e 
despesas expressas nas leis orçamentárias anuais.

Parágrafo único. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para cada ano, promovendo os ajustes, 
eventualmente necessários, ao Plano Plurianual.

Art. 9º Os procedimentos orçamentários anuais constituem atualizações automáticas do Plano Plurianual.

Art. 10. Fica o poder Executivo autorizado, por ato próprio, a atualizar pelo índice inflacionário anual (IGPM, INPC e IPCA ou 
outro que venha substituí-los) o valor estimado das receitas e despesas no PPA 2022-2025.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Guarapuava, 03 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETOS

DECRETO Nº 9120/2021
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 1410/2021

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 VALDIR RODRIGO DA ROSA, 
matrícula nº 16.498-4, cargo Assistente Social, como repre-
sentante legal do Município de Guarapuava – Paraná, junto 
ao Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos – 
MMFDH, para praticar todos os atos necessários a efetivação 
e recebimento de equipamentos, destinados à política pública 
da criança e adolescente no município. 

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

Guarapuava, 01 de dezembro de 2021.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

AVISO 
CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2021 

O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado,  torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:  
OBJETO: Credenciamento de adquirentes, sub adquirentes ou 
facilitadoras para  processar o pagamento via cartão de débito 
ou crédito e crédito parcelado de  guias de arrecadação muni-
cipal.  
Tipo de Licitação: Credenciamento.  
SUPORTE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993, Lei Federal n° 
11.947/09 e Resolução CD/FNDE N° 6/2020.  
PROTOCOLO DOS ENVELOPES: Ocorrerá das 09:00hs do dia 
08 de dezembro de 2021 até às 17h00min do  dia 20/12/2021 
(horário de Brasília (DF)).  
SESSÃO PÚBLICA: A sessão pública terá início a partir das 
09h00min do dia 05/01/2022 (horário de Brasília  (DF)). 
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos:  – Pelo site: <http://www.gua-
rapuava.pr.gov.br>; – No Departamento de Orçamento e Des-
pesa, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – CEP: 
85.010- 990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3020, de segun-
da a sexta-feira, das 08h00 às 17h00. Email:  orcamento@gua-
rapuava.pr.gov.br 
Guarapuava, 06 de Dezembro de 2021. 
PUBLIQUE-SE. 
                           DIOCESAR COSTA DE SOUZA  
                            Secretário de Finanças 

RATIFICAÇÃO
 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 34/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 346/2021

OBJETO: Curso Master da escola de Gestão Pública Bra-
sil: A cassação dosacórdãos do TCE-PR a lei complementar 
173/2020 e suasimplicações práticas.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições 
que lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapu-
ava, conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 

2021, com fundamento no ARTIGO 25, INCISO II, C/C ART. 
13, INCISO VI, AMBOS DA LEI 8.666/93, e alterações poste-
riores, bem como Parecer da Procuradoria Geral do Município, 
n.º 1348/2021 e Autorização do Diretor do Departamento de 
Compras, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, no 
valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais) para a Con-
tratação da empresa A L DE OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 
40.178.961/0001-05.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 24 de novembro de 2021.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 176/2021

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 279/2021
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
MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S/A

2 R$ 532,00

PORTO SEGURO CIA 
DE SEGUROS GERAIS

3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 
13, 15,

R$ 4291,00

GENTE SEGURADORA 
S.A.

5, 10, 11, 22, 23, 
27, 28, 29.

R$ 2.177,00

Guarapuava, 06 de dezembro de 2021.
 DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 180/2021

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

PROCESSO N.º: 293/2021
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
ESTEIO ENGENHARIA E 
AERO LEVANTAMENTOS SA

1. R$ 3.149.978,80

Guarapuava, 06 de dezembro de 2021.
  DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 187/2021

SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS

PROCESSO N.º: 310/2021
 HOMOLOGAÇÃO
O Diretor de Licitações e Contratos do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através do 
Decreto n.º 8437/2021, com base na Lei 10.520/2002 e demais 
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legislações pertinentes, considerando a adjudicação do objeto, 
HOMOLOGA, o resultado do processo licitatório em epígrafe, 
conforme a seguir:
ADJUDICATÁRIA LOTES VALOR
CRIARTE INDUSTRIA E CO-
MERCIO DE ESQUADRIAS 
LTDA

2 R$ 3.714,00

DAMIÃO, LIZOTTI & CIA LTDA 3 R$ 32.470,00
VAMBEL EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITORIO EIRELI

1 R$ 20.800,00

Guarapuava, 06 de dezembro de 2021.
 DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 191/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 299/2021
 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
LOBO CLEAN PRODUTOS 
DE HIGIENE E LIMPEZA 
LTDA

9. R$ 270,00

NASCIMENTO & GELINSKI 
LTDA

1, 3, 4, 5, 6, 
8, 10.

R$ 8.398,85

SJ COMERCIO DE UTILI-
DADES - EIRELI - ME

2, 7. R$ 1.347,50

Guarapuava, 06 de dezembro de 2021.
 DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 196/2021

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 325/2021
 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
DIEGO MAURER - EPP. 1. R$ 388.260,00
J.C. CHAGAS LOCAÇÃO DE 
MÁQUINAS E CAMINHÕES

3, 4. R$ 540.000,00

SCHEILA MARA WEILLER 
ANTUNES DE LIMA EIRELI

2. R$ 301.590,00

Guarapuava, 06 de dezembro de 2021.
 DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 197/2021
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 326/2021
 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
ARTEFATOS DE MADEIRA 
REGIS LTDA

1, 2. R$ 7.509.927,71

ARTEFATOS DE MADEIRA REGIS LTDA 1, 2. R $ 
7.509.927,71
 Guarapuava, 06 de dezembro de 2021.

 DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

Município de Guarapuava
 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE N° 31/2021

CONTRATO 272/2021
OBJETO: Contratação de Empresa para realizar capacitações 
e treinamentos para trabalhadores do SUAS – Proteção Social 
Básica e Proteção Social Especial no Município de Guarapu-
ava - PR.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA. 
CONTRATADA: ACORDAR TREINAMENTOS E TERAPIA 
LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DA RETIFICAÇÃO.
3. CLÁUSULA TERCEIRA: PRAZO DE EXECUÇÃO.
Onde se lê: O curso objeto deste Contrato terá início no dia 
23/11/2021, com quatro horas semanais para um público apro-
ximado de 100 pessoas.
Leia-se: O curso objeto deste Contrato terá início no dia 
15/02/2022, perdurando por um período de 10 (dez) meses, 
até a data de 15/12/2022, com quatro horas semanais para um 
público aproximado de 100 pessoas.
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA VALIDADE E VIGÊN-
CIA.
Onde se lê: A validade e vigência do Contrato terá início após 
as assinaturas e cumpridas as formalidades legais, perdurando 
até o dia 30-12-2021, desde que atestado sempre o total cum-
primento das obrigações assumidas pelas partes.
Leia-se: A validade e vigência do Contrato terá início após as 
assinaturas e cumpridas as formalidades legais, perdurando 
pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de início do curso, até o dia 15/02/2023, desde que atestado 
sempre o total cumprimento das obrigações assumidas pelas 
partes
DATA DA ASSINATURA: 02/12/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
 

EXTRATO 2º TERMO ADITIVO  
CONTRATO 261/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 96/2020
OBJETO:  Contratação de empresa para prestação de serviços 
seguro de veículos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A.
REPRESENTANTE: MARCELO WAIS.
OBJETO DO ADITIVO - PRORROGAÇÃO E REAJUSTE
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Fica prorrogado o prazo de vigência e execução do Contrato da data de 16/10/2021 até a data de 16/10/2022, com fulcro no 
artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93.
O valor contratual será reajustado conforme negociações realizadas com os responsáveis com fulcro no art. 65, §8 da lei 8.666/93.
DATA DA ASSINATURA: 15/10/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
INEXIGIBILIDADE N° 21/2019

CONTRATO 85/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de traslados funerais.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADA: FUNERÁRIA SANTA PAULA LTDA.
CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato epigrafe, 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: 17/11/2021 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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DIVISÃO DE ESTÁGIOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
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SURG
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ

EXTRATO nº 24/2021
 1° TERMO DE APOSTILAMENTO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

N°004/2021 REFERENTE AO PRÉGÃO ELETRÔNICO N° 003/2021.

OBJETO: Promoção de reequilíbrio econômico-financeiro do saldo do produto Diesel S10 e Gasolina Comum, da Ata de Registro 
de Preços n° 004/2021.
VALOR DO REEQUILÍBRIO: Fica concedido valor do reequilíbrio econômico financeiro na Ata de Registro de Preços n° 004/2021, 
oriunda ao Pregão Eletrônico n°003/2021, tendo aumento no valor do Litro do Item 1 - Diesel S10, passando de R$ 4,10 (Quatro 
reais e dez centavos) para o valor de R$ 4,88 (Quatro reais e oitenta e oito centavos) e, também do Item 2 - Gasolina Comum, 
que passará o valor do litro de R$ 5,65 (Cinco reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 6,39 (seis reais e trinta e nove centa-
vos).
CONTRATANTE: Consórcio Intermunicipal do Vale do Rio Jordão – CRJ. 
CONTRATADO: POSTO CALED LTDA.
DATA DE ASSINATURA: 29/11/2021
Os novos valores passam a valer desde 09/11/2021 a partir da solicitação do reequilíbrio. 
PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 06 de Dezembro de 2021.

__________________________________
SAMUEL RIBAS DE ABREU
Diretor Presidente do CRJ
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SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 00/2020 - FMAS

OBJETO: Termo de fomento entre o município de Guarapuava-Pr, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e a entidade AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS 
ESPECIAIS., para prestação de serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

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

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS.
CNPJ: 12.192.677/0001-58
VALOR REPASSE: R$ 40.316,85 (Quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e  oitenta e cinco centavos).
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades do Terceiro Setor
PERÍODO: da assinatura do termo a Setembro/2021.

JUSTIFICATIVA:

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mesma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo artigo 
32 a este gestor.
Considerando que o AAPE – ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DE PESSOAS ESPECIAIS é uma Organização da Sociedade Civil do 
Município de Guarapuava que atende o Serviço tipificado como REPÚBLICA vinculado a Proteção Social Especial de Alta Com-
plexidade, conforme tipificação de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social; bem como devi-
damente cadastrada no CNEAS.
Desenvolve serviço com atividades/serviços de Proteção Social Especial de Alta Complexidade – O cofinanciamento da ex-
pansão qualificada da proteção social especial de Alta Complexidade, juntamente com os recursos humanos (monitor),objetiva 
apoiar a oferta de Serviço de Acolhimento em República para Pessoas em processo de saída das Ruas. Neste contexto, é um 
serviço tipificado na política de assistência social, que deve ser ofertado de forma continuada e ininterrupta, qual é de interesse 
público para viabilizar a execução deste serviço.
Guarapuava, 03 de Setembro de 2021.

______________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA
Rosângela dos Santos Virmond

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
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EXTRATO – JUSTIFICATIVA INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO –
FUNDO MUNICIPAL PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA, para entidades não governamentais inscritas no COMDI-

CA.
Nº 005/2021

OBJETO: TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA-PR, POR MEIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E A ENTIDADE CARITAS SOCIALIS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 31 da Lei n.º 13.019/2014.

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 75.643.585/0001-67
Valor total: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais)
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades do Terceiro Setor
PERÍODO: A partir da assinatura do termo até Dezembro de 2021.

JUSTIFICATIVA: 

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
INEXIGIBILIDADE do chamamento público, ato respaldado pela mesma lei, em seu artº. 31, com competência atribuída pelo 
artigo 32 a este gestor. 
Considerando que ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS é uma Organização da Sociedade Civil do Municí-
pio de Guarapuava que atende o Serviço de Proteção Social Básica, conforme tipificação de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscrita nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistência 
Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES. E apre-
sentou projeto para banco de projetos de captação de recurso.
O Plano de Ação tem como objetivo Atendimento escolar, terapêutico e social à crianças e adolescentes com deficiência intelec-
tual e/ou múltipla, bem como buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários juntamente com seus familiares e/
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ou cuidadores, acompanhamento socioassistencial afins de acesso a direitos sociais
E ainda considerando o contido no §5º do artigo 3º da Resolução n.º 055/2019 do COMDICA, o qual inexige o chamamento 
público.
A organização da sociedade civil 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 
prejuízos irreparáveis aos assistidos e suas famílias.
Guarapuava, 20 de julho de 2021.

______________________________________________________
Rosângela dos Santos Virmond

Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
Presidente do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência – FIA MUNICIPAL



07 de dezembro, Veiculação 07/12/2021 Ano XXVII - Nº 2261 Boletim Oficial do Município -  34



07 de dezembro, Veiculação 07/12/2021 Ano XXVII - Nº 2261 Boletim Oficial do Município -  35



07 de dezembro, Veiculação 07/12/2021 Ano XXVII - Nº 2261 Boletim Oficial do Município -  36



07 de dezembro, Veiculação 07/12/2021 Ano XXVII - Nº 2261 Boletim Oficial do Município -  37



07 de dezembro, Veiculação 07/12/2021 Ano XXVII - Nº 2261 Boletim Oficial do Município -  38



07 de dezembro, Veiculação 07/12/2021 Ano XXVII - Nº 2261 Boletim Oficial do Município -  39



07 de dezembro, Veiculação 07/12/2021 Ano XXVII - Nº 2261 Boletim Oficial do Município -  40

EXTRATO JUSTIFICATIVA DISPENSA DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 002/2021 - FMAS

OBJETO: Termo de fomento entre o Município de Guarapuava-
-PR, por meio da Se-cretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social e a entidade Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios, para prestação de serviços de prote-
ção soci-al de básica complexidade.

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

ASSOCIAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENE-
FICENTE DAS SE-NHORAS DE ENTRE RIOS
CNPJ: 81.644.320/0001-86
VALOR REPASSE: R$ 30.899,40 (trinta mil, oitocentos e no-
venta e nove reais e qua-renta centavos)
DESPESA REGISTRADA: 33.50.43.99.99 – Demais Entidades 
do Terceiro Setor
PERÍODO: da publicação do termo à Fevereiro/2022.

JUSTIFICATIVA:

Considerando as diretrizes da Lei n.º 13.019/2014 referente à
DISPENSA do chamamento público, ato respaldado pela mes-
ma lei, em seu artº. 30 VI, com competência atribuída pelo ar-
tigo 32 a este gestor.
Considerando que a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DAS SE-
NHORAS DE ENTRE RIOS é uma Organização da Socieda-
de Civil do Município de Guarapuava que atende o Serviço de 
Proteção Social de básica complexidade, conforme tipificação 
de serviços socioassistenciais.
Considerando que a entidade encontra-se devidamente inscri-
ta nos conselhos municipais: Conselho Municipal de Assistên-
cia Social e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. Bem como devidamente cadastrada no CNAES.
A presente parceria é destinada ao Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos executado pelo PROJEÇÃO/AB-
SER, que prevê o atendimento a 330 crian-ças e adolescentes 
e suas famílias de segunda a sexta-feira das 8h as 17h: para 
crian-ças e adolescentes, por meio de grupos e oficinas com 
atividades diversificadas; para as famílias por meio de atendi-
mentos, visitas domiciliares, grupos para mulheres, en-contros, 
encaminhamentos e articulação com a rede intersetorial de 
atendimento. De foma mais específica, o objeto da presente 
parceria é a atuação e intervenção de pro-fissional de Servi-
ço Social junto ao SCFV, em 07 meses, através de contrato 
de traba-lho – CLT. Neste contexto, é um serviço tipificado na 
política de assistência social, que deve ser ofertado de forma 
continuada e ininterrupta, qual é de interesse público para via-
bilizar a execução deste serviço.
Guarapuava, 02 de Setembro de 2021.
________________________________________________

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE GUARAPUAVA

Rosângela dos Santos Virmond
Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social

TERMO DE FOMENTO Nº 029/2021

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPU-
AVA, Conselho Municipal de Assistência Social/CMAS, Fundo 
Municipal da Assistência Social e Associação Beneficente das 
Senhoras de Entre Rios - ABSER

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 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 14.425.321/0001-42 nes-
te ato representado pela presidente, Sra. ROSÂNGELA DOS 
SANTOS VIRMOND – CPF nº 926.044.989-87, o Conselho 
Municipal de Assistência Social/CMAS, na condição de interve-
niente representado neste ato pela presidente CLAUDIA KAMI-
LA SCHNEIDER SCHUPCHEK e de outro lado ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS inscrita no 
CNPJ nº 81.644.320/0001-86, neste ato representada por sua 
Presidente a Sra. HILDEGARDT VICTORIA REINHOFER, ins-
crita no RG n° 1.831.119-4 e o CPF nº 391.036.509-44 de ora 
em diante denominados somente MUNICÍPIO/Concedente e 
ENTIDADE/Tomadora, respectivamente, partes que resolvem 
celebrar o presente TERMO DE FOMENTO, mediante as cláu-
sulas e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E METAS

O presente Termo de Fomento tem por objetivo:

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

Parágrafo 1º: Proporcionar para crianças, adolescentes e seus 
familiares em situação de vulnerabilidade social um espaço de 
convivência e um ambiente sadio, de construção do conheci-
mento, de orientação, de prevenção ao envolvimento em situ-
ações de risco, a partir de uma relação de confiança, por meio 
do trabalho com grupos, oficinas socioeducativas e acompa-
nhamento familiar.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPE-
TÊNCIAS

O MUNICÍPIO/Concedente repassará a ASSOCIAÇÃO BE-
NEFICENTE DAS SENHORAS DE ENTRE RIOS – ABSER o 
valor de R$ 30.899,40 (trinta mil, oitocentos e noventa e nove 
reais e quarenta centavos) valor anual – 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 
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– SIT.

Parágrafo 2º: A parcela remuneratória especificada nesta cláu-
sula deverá ser depositada e movimentada no Banco do Brasil 
– Conta nº 12923-2 Agência 2157 Op: 1, 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 MUNICÍPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas cor-
respondentes ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

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

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

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁ-
RIOS E FINANCEIROS

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

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda 
haverá uma prestação de contas final, relativa à execução do 
termo de fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos 
previstos no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
a Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Or-
ganização da Sociedade Civil, assinado pelo seu representan-
te legal, contendo as atividades desenvolvidas para o cumpri-
mento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados, a partir do cronograma acordado;
b Relatório de Execução Físico-Financeira, assinado 
pelo seu representante legal e o contador responsável, com a 
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e 

sua vinculação com a execução do objeto;
c Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emiti-
dos em nome da Organização da Sociedade Civil;
d Extrato bancário da conta específica vinculada à exe-
cução da Parceria;
e Comprovante do recolhimento do saldo da conta ban-
cária específica, quando houver;
f Material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber;
g Relação de bens adquiridos, produzidos ou construí-
dos, quando for o caso;
h Lista de presença de treinados ou capacitados, quan-
do for o caso.
Parágrafo 1º: O Gestor da Parceria, nomeado neste termo, 
com o apoio dos setores técnicos competentes e com base 
nos relatórios produzidos no período, emitirá um parecer 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 colaboração.
 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de 
contas da parceria celebrada.
Parágrafo 3o  No caso de prestação de contas única, o gestor 
emitirá parecer técnico conclusivo para fins de avaliação do 
cumprimento do objeto.
Parágrafo 4o  Se a duração da parceria exceder um ano, a or-
ganização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        

Parágrafo 5º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc).

A ENTIDADE/Tomadora deverá disponibilizar para a execução 
do termo de parceria as instalações, condições materiais e ca-
pacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas e deverá prestar contas mensalmente 
ao MUNICÍPIO/concedente dos recursos recebidos, INCLUIN-
DO AS INFORMAÇÕES no Sistema Integrado de Transferên-
cias – SIT de acordo com as exigências contidas na Resolução 
n° 028/2011 e nas Normativas 61/2011 e 68/2012do Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná, e fazendo o fechamento da 
prestação de conta em cada bimestre.

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
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A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.         
Parágrafo 1o   - Para a implementação do disposto no caput, 
a administração pública poderá valer-se do apoio técnico de 
terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos 
ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 2o - Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de tra-
balho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da 
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 
bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades 
definidas.
Parágrafo 3o - Para a implementação do disposto no parágrafo 
2o, a administração pública poderá valer-se do apoio técnico 
de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com ór-
gãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplica-
ção dos recursos.
Parágrafo 4º- A administração pública emitirá relatório técnico 
de monitoramento e avaliação de parceria celebrada median-
te termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá 
à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apre-
sentação da prestação de contas devida pela organização da 
sociedade civil.         
Parágrafo 5o - O relatório técnico de monitoramento e avaliação 
da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter – 
descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
a) análise das atividades realizadas, do cumprimento das me-
tas e do impacto do benefício social obtido em razão da execu-
ção do objeto até o período, com base nos indicadores estabe-
lecidos e aprovados no plano de trabalho;
b) valores efetivamente transferidos pela administração públi-
ca;
c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos no respectivo termo de fomento aná-
lise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno 
e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de 
suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 
dessas auditorias.
Parágrafo 6º- No caso de parcerias financiadas com recursos 
de fundos específicos, o monitoramento e a avaliação serão 
realizados pelos respectivos conselhos gestores, respeitadas 
as exigências das leis das transferências voluntárias.  
Parágrafo 7º- Sem prejuízo da fiscalização pela administração 
pública e pelos órgãos de controle, a execução da parceria 
será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas 
públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em 
cada esfera de governo.         
Parágrafo 8º- As parcerias de que trata esta Lei estarão tam-
bém sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na 
legislação.

CLÁUSULA SÉTIMA – GESTOR DA PARCERIA

O MUNICÍPIO/Concedente terá como gestora da parceria no-
meada a Sra. Hilde Kaun Marcondes, matrícula n° 9697-0, RG 
n° 1.829.714-0 e CPF n° 020.534.989-78, que deverá fiscalizar 
e avaliar a execução do Termo e do Plano de Trabalho, através 
de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução 
da aplicação dos recursos e também ficará responsável pela 
atualização das certidões e pelo acompanhamento dos regis-
tros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de 

Transferência.
Parágrafo único: São obrigações do gestor (Conforme Artigo 
61 da Lei 13.019/14):
I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que se-
rão adotadas para sanar os problemas detectados;
III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final, com base no relatório técnico de monitoramen-
to e avaliação de que trata o art. 59 desta Lei;
IV - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação 
de contas final;
V - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos ne-
cessários às atividades de monitoramento e avaliação.

CLÁUSULA OITAVA – COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO

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

CLÁUSULA NONA– DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA: DO PLANO DE TRABALHO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legis-
lação específica, a administração poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 
seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária da participação em chamamento 
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pú-
blica sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
Parágrafo 2º: Prescreve em cinco anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.
Parágrafo 3º:  A prescrição será interrompida com a edição de 
ato administrativo voltado à apuração da infração.
Parágrafo 4º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE/Tomadora a administração pública 
poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de ser-
viços essenciais à população, por ato próprio e independen-
temente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 
execução das metas ou atividades pactuadas:

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

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do 
objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação ou 
da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descon-
tinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o 

que foi executado pela organização da sociedade civil até o 
momento em que a administração assumiu essas responsa-
bilidades.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS
  
Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vin-
culados à parceria:           
a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
b) Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Tra-
balho, para pagamento de despesas de consumo de água e 
esgoto, energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser 
utilizado para custear material para oficinas. Os equipamentos 
e materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
parceria serão inalienáveis e a entidade deverá formalizar a 
promessa de transferência da propriedade à administração pú-
blica, na hipótese de não desenvolver mais atividades relacio-
nadas ao objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver 
a extinção da entidade.
Parágrafo 1o  É de responsabilidade exclusiva ENTIDADE/
Tomadora o pagamento dos encargos trabalhistas, previden-
ciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 
instituição e ao adimplemento do termo de fomento, não se 
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do 
MUNICÍPIO/Concedente pelos respectivos pagamentos, qual-
quer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execu-
ção.
Parágrafo 2º Os rendimentos de ativos financeiros serão apli-
cados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas con-
dições de prestação de contas exigidas para os recursos trans-
feridos.  
Parágrafo 3º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria, conforme artigo 48 da Lei 13.019, serão liberadas 
em estrita conformidade com o cronograma de desembolso, 
exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até o sa-
neamento 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 
RECURSOS
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É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de en-
cerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FOMENTO, 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 Contas, 
acrescidos de juros de mora calculados conforme preconizado na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
b) Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções de valores não aplicados, bem como de rendimentos financeiros) 
deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.

Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda restituir ao MUNICÍPIO/concedente o valor transferido, atualizado mone-
tariamente 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 REMANESCENTES

Para os fins deste ajuste, considera-se bens remanescentes equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos 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 poderão, a critério do administrador público, ser doa-
dos quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado 
o disposto neste termo e na legislação vigente.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – EM CASOS DE OMISSÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

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

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 05 (cinco) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Guarapuava, 19 de Novembro de 2021.

Celso Fernando Goes
Prefeito Municipal

Rosângela dos Santos Virmond
Presidente do Fundo Municipal de Assistência Social

Claudia Kamila Schneider Schupchek
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Hildegardt Victoria Reinhofer
Presidente da Associação Beneficente das Senhoras de Entre Rios
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FUNDAÇÃO PROTEGER
RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE N.º 04/2021
Processo Administrativo n.º 265/2021

Objeto: Inscrição para o Curso “Jornada do Pregão Eletrônico”. 
Recursos Ordinários Livres. 
O Presidente no uso das atribuições que lhes são conferidas 
pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, conforme o Decreto n.º 
8411/2021 de 05 de janeiro de 2021 e com base no Artigo 25, 
inciso II da Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, bem como 
no Parecer Jurídico n.º 110/2021 da Procuradoria, RATIFICA a 
Inexigibilidade de Licitação no valor total de R$ 897,00 (Oito-
centos e Noventa e Sete Reais), para a contratação da empre-
sa DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA, inscrita no CNPJ n.º 
12.095.355/0001-90.

PUBLIQUE – SE

Guarapuava, 07 de dezembro de 2021.

ARI MARCOS BONA
Presidente 

EXTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 04/2021

Processo Administrativo n.° 265/2021

OBJETO: Inscrição para o Curso “Jornada do Pregão Eletrôni-
co”. Recursos Ordinários Livres. 
CONTRATANTE: Fundação de Proteção Especial da Juventu-
de e Infância
CONTRATADA: DALL AGNOL & DALL AGNOL LTDA
VALOR CONTRATUAL: R$ 897,00 (Oitocentos e Noventa e 
Sete Reais).
VIGÊNCIA: 60 dias
DATA ASSINATURA: 07 de dezembro de 2021 – 

Ari Marcos Bona

EXTRATO 3.º TERMO ADITIVO – APOSTILAMENTO- DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 19/2021

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 09/2021

OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de re-
cargas de gás de cozinha P13, P45 e cascos de botijão P45.
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DA 
JUVENTUDE E INFÂNCIA - PROTEGER 
CONTRATADA: GABRIEL KURTA COMÉRCIO DE GÁS E 
ÁGUA LTDA - EPP 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente Termo Aditivo tem por ob-
jeto a alteração da Razão Social da empresa GABRIEL KUR-
TA COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA – EPP, passando a 
ser COOPERGÁS E KURTA COMÉRCIO E TRANPORTADO-
RA DE GÁS LTDA, e de seu representante legal do Sr. GA-
BRIEL KURTA para o Sr. ANDRE LUIZ BIGLIARDI, CPF  n.° 
047.054.629-80 e CNH n.° 03583049869 – Detran/PR. Confor-
me previsão no Artigo 65 da lei 8.666/93
CLÁUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas contratuais per-
manecem inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 07/12/2021 – 

Ari Marcos Bona – Presidente.

I – TERMO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N. º 22/2021

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância 
– FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, no 
uso de suas atribuições determina a SUSPENSÃO, por tempo 
indeterminado, do processo licitatório PREGÃO ELETRONI-
CO SRP 22/2021, cujo o objeto é REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PIJAMAS CIRÚRGICOS. 
RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES, em razão de alterações 
no Edital. 
Publique-se.
Guarapuava, 07 de dezembro 2021.

                                                          
ARI MARCOS BONA

  Presidente
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