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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 01 a 06 de junho de 2022
Veiculação: 06 de junho de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2389

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS

DECRETO Nº 9512/2022
Declara de Interesse Social, parte do imóvel que menciona e 
especifica e dá outras providências.

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

D E C R E T A

Art. 1º Declarar de Interesse Social, a faixa de área consti-
tuída de uma servidão de largura, comprimento e área totais 
de 0,90 metros, 189,95 metros e 170,96 metros quadrados, 
cujo eixo fica assim descrito: parte do Ponto 1, de coordena-
das E=451.410,763m e N=7.190.913,140m, localizado no vér-
tice formado na linha de divisa do imóvel / alinhamento predial 
da RUA GERÂNIOS e segue passando sobre parte do imó-
vel de propriedade de VISTA BATEL EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA – CNPJ 34.479.743/0001-08, ob-
jeto da Matrícula n.º 34107, do Serviço de Registro de Imó-
veis do 2º Ofício, na distância de 5,13 metros, com o azimu-
te de 258°46’21”, até encontrar o Ponto 2, de coordenadas 
E=451.405,731m e N=7.190.912,142m; segue passando so-
bre parte do imóvel de propriedade de VILA 4 EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIARIOS LTDA – CNPJ 28.594.036/0001-60, 
objeto da Matrícula 34108, do Serviço de Registro de Imóveis 
do 2º Ofício, na distância de 20,18 metros, com o azimute de 
258°46’21”, até o Ponto 3, de coordenadas E=451.385,935m e 
N=7.190.908,212m; segue na distância de 29,84 metros e azi-
mute de 258°41’53”, até encontrar o Ponto 4, de coordenadas 
E=451.356,670m e N=7.190.902,363m; segue na distância de 
18,51 metros e azimute de 258°46’58”, até encontrar o Ponto 5, 
de coordenadas E=451.338,511m e N=7.190.898,762m; segue 
novamente passando sobre parte do imóvel de propriedade 
de VISTA BATEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE 
LTDA – CNPJ 34.479.743/0001-08, objeto da Matrícula 34107, 
do Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício, na distância de  
26,29 metros e azimute de 324°33’41”, até encontrar o Pon-
to 6, de coordenadas E=451.323.265m e N=7.190.920,184m; 
segue na distância de 40,81 metros e azimute de 280°20’28”, 
até encontrar o Ponto 7, de coordenadas E=451.283,122m e 
N=7.190.927,509m; segue na distância de 40,61 metros e azi-
mute de 279°25’15”, até encontrar o Ponto 8, de coordenadas 
E=451.243,064m e N=7.190.934,156m; finalmente, passando 
ainda sobre parte deste imóvel e parte sobre a RUA SARGEN-
TO ALDOMIRO LIMA (a ser aberta, objeto Matrícula 34105, do 
Serviço de Registro de Imóveis do 2º Ofício), na distância total 
de 8,58 metros e azimute de 279°22’15”, até encontrar o Ponto 
9, de coordenadas E=451.234,599m e N=7.190.935,553m, lo-
calizado próximo ao meio fio projetado SE (sudeste), desta via 
pública. As coordenadas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, representadas no sistema de Projeção 
UTM (Universal Transversa de Mercator), Fuso 22 S, referen-

ciadas ao Meridiano Central de 51°, tendo como Datum Hori-
zontal, o Sistema de referência SIRGAS-2000.

Art. 2º A servidão de que trata o Artigo 1º, está localizada em 
ZONA DE DENSIFICAÇÃO - ZD, de acordo com o Plano Dire-
tor e destina-se ao desenvolvimento de Projetos e Execução 
de Obras de Arte e de Canalização e Drenagem Urbana, tudo 
quanto necessário ao Controle de Erosão, Condução de Águas 
e Prevenção de Enchentes, conforme Art. 3º, inciso IX e Art. 8º, 
da Lei Federal Nº 12651, de 25 de maio de 2012, com a inten-
ção de viabilizar a execução de obras de infraestrutura urbana, 
necessárias à implantação do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
VISTA BATEL, empreendimento de propriedade de VISTA BA-
TEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – CNPJ 
34.479.743/0001-08.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, ficando revogado o Decreto n.º 9007, de 04 de outubro de 
2021, bem como eventuais disposições em contrário.

Guarapuava, 03 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIAS
PORTARIA Nº 685/2022

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

Considerando o Processo Digital n.º 18473/2022;
Considerando o Parecer Jurídico n.º 440/2022;
Considerando o § 7º, do Art. 12 da Lei Complementar Munici-
pal n.º 012/2004,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder abono de permanência à servidora JOSA-
NE GORETE MAZIERO REGIANI, inscrita no CPF/MF sob nº 
574.051.409-63, ocupante do cargo de Odontóloga, matrícula 
n.º 70246, com pagamento retroativo à data de 10 de maio de 
2022, conforme requerimento constante no processo digital n.º 
18473/2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 10 de maio de 2022, revogan-
do as disposições em contrário.

Guarapuava, 02 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 690/2022
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 a Portaria nº107/2020, a partir de 01 de junho 
de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 01 de junho de 2022, revogan-
do as disposições contrárias.

Guarapuava, 03 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 698/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas,

R E S O L V E

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, como res-
ponsáveis pela gestão e fiscalização, conforme disposto no 
Decreto nº 7545/2019, dos contratos e atas da Secretaria Mu-
nicipal de Administração:
I –  José Airson Horst, CPF nº 435.801.149-72,  RG nº 
3.732.439-6;
II - Marilene Schreiner Ortiz, CPF nº 022.646.109-21 RG nº 
7.051.672-1.

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

Guarapuava, 06 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária  Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E 
FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS

RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº 29/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 152/2022
OBJETO: Empresa especializada na prestação de serviço de 
acolhimento institucional.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 2021, 
com fundamento no Art. 25 caput da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, bem como Parecer da Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, n.º 480/2022 e Autorização do Diretor do Departamento 
de Compras, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE, no valor de R$ 
72.000,00 (setenta e dois mil reais) para a Contratação da em-
presa PEQUENO COTOLENGO DO PARANA DOM ORIONE, 
inscrita no CNPJ nº 76.610.690/0001-62
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 30 de maio de 2022.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE Nº 30/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 138/2022
OBJETO: Locação temporária de box na Expo Turismo Paraná 
2022, realizada em Curitiba - PR, nos dias 09 e 10 de junho de 
2022. com espaço de 18 m², selecionado estande nº 28 para 
participar da Exepo Turismo 2022 na condição de expositor 
para divulgação de produtos e serviços do Município de Guara-
puava, bem como apresentação dos atrativos locais, exposição 
de material gráfico e vídeos.
O Diretor de Licitações e Contratos, no uso das atribuições que 
lhes são conferidas pelo Prefeito Municipal de Guarapuava, 
conforme o Decreto n.º 8437/2021, de 12 de janeiro de 2021, 
com fundamento no Art. 25 inciso caput da Lei 8.666/93 e alte-
rações posteriores, bem como Parecer da Procuradoria Geral 
do Município, n.º  e Autorização do Diretor do Departamento 
de Compras, RATIFICA a INEXIGIBILIDADE, no valor de R$ 
41.226,00 (quarenta e um mil e duzentos e vinte e seis reais) 
para a Contratação da empresa ASSOCIACAO BRASILEIRA 
DE AGENCIAS DE VIAGENS DO PARANA, inscrita no CNPJ 
nº 77.521.649/0001-82.
PUBLIQUE – SE
Guarapuava, 03 de junho de 2022.

Diretor de Licitações e Contratos

REGÃO ELETRÔNICO N.º 86/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 73/2022
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
BARATAO PNEUS LTDA 10, 11, 12, 13, 

14
R$ 14.450,00

IMPÉRIO PNEUS E RE-
CAPAGENS LTDA

3, 4, 5, 6, 7, 9 R$ 125.700,00

RECAPADOR FABRICA 
DOS PNEUS LTDA

8 R$ 30.750,00

VLK FABRICACAO DE 
PNEUS ESPECIAIS LTDA

1, 2 R$ 140.000,00

Guarapuava, 31 de maio de 2022
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 87/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 107/2022
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
NITROSEMEN PRODUTOS 
AGROPECUÁRIOS LTDA.

1 R$ 41.310,00
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Guarapuava, 01 de junho de 2022.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 88/2022
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS

COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS
PROCESSO N.º: 91/2022
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
L CONTI E CIA LTDA 3, 9 R$ 4.642,20
LF COMERCIO DE 
SECOS E MOLHADOS 
LTDA

1, 6, 7, 8, 10, 
11, 13, 14, 15, 
16

R$ 8.053,40

LOBO CLEAN PRO-
DUTOS DE HIGIENE E 
LIMPEZA LTDA

2, 4, 17, 20 R$ 6.600,50

NASCIMENTO & GE-
LINSKI LTDA

5, 12, 18, 21, 22 R$ 20.076,00

Guarapuava, 01 de junho de 2022.
DIEGO VOLFF

Diretor de Licitações e Contratos
Município de Guarapuava

CONCORRÊNCIA Nº 1/2022
PROCESSO Nº 33/2022

RETIFICAÇÃO 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, de 12 de Janeiro de 2021, com base na 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, analisando o processo 
licitatório realizado na modalidade Concorrência nº 01/2022, 
cujo objeto é a “Registro de preços para eventual contratação 
de empresa especializada em construção civil para a execu-
ção de serviços de manutenção e conservação de instalações 
prediais, nas edificações sob responsabilidade do Município de 
Guarapuava, com fornecimento integral dos materiais e serviço 
de mão de obra”, considerando a ata de julgamento da proposta 
emitida pela Comissão Permanente de Licitações, HOMOLO-
GA a licitação, adjudicando o objeto às empresas REZENDE 
E ROMAN LTDA, para os Lotes 01, 02 e 03 no percentual de 
desconto de 54,10% e para a empresa DFG CONSTRUTORA 
EIRELI, para os Lotes 04, 05, 07 no percentual de desconto de 
53,90% e para o Lote 06 o percentual de desconto de 37,90%.
Guarapuava, 03 de Junho de 2022.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

EXTRATO DE ATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022

OBJETO: Registro de preços visando eventual contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução 
de serviços de manutenção e conservação de instalações pre-
diais, nas edificações sob responsabilidade do Município de 
Guarapuava, com fornecimento integral dos materiais e servi-
ços de mão de obra.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 244/2022.
CONTRATADA: REZENDE & ROMAN.
CNPJ: 36.226.679/0001-89.
VALOR TOTAL: R$ 1.300.000,00 (Um milhão e trezentos mil 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2022 –

 DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2022

OBJETO: Registro de preços visando eventual contratação de 
empresa especializada em construção civil para a execução 
de serviços de manutenção e conservação de instalações pre-
diais, nas edificações sob responsabilidade do Município de 
Guarapuava, com fornecimento integral dos materiais e servi-
ços de mão de obra.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 245/2022.
CONTRATADA: DFG CONSTRUTORA EIRELI.
CNPJ: 26.411.419/0001-20.
VALOR TOTAL: R$ 12.500.00000 (Doze milhões e quinhentos 
mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa 
especializada na locação de veículos a serem utilizados pela 
SETRAN, para o desenvolvimento de suas atividades.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 236/2022.
CONTRATADA: HELAUTUR TRANSPORTES LTDA ME.
CNPJ - CPF/MF N°: 04.433.012/0001-60.
VALOR TOTAL: R$ 60.408,00 (sessenta mil quatrocentos e 
oito reais).
ATA Nº: 237/2022.
CONTRATADA: UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A.
CNPJ - CPF/MF N°: 02.491.558/0001-42.
VALOR TOTAL: R$ 169.740,00 (cento e sessenta e nove mil 
setecentos e quarenta reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 25/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE ATA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2022

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de ração 
animal, produtos de higiene, limpeza e outros.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
ATA Nº: 238/2022.
CONTRATADA: ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA.
CNPJ - CPF/MF N°: 05.763.509/0001-00.
VALOR TOTAL: R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais).
ATA Nº: 239/2022.
CONTRATADA: COMERCIAL TOLOTTI LTDA EPP.
CNPJ - CPF/MF N°: 14.156.887/0001-16.
VALOR TOTAL: R$ 8.380,00 (oito mil trezentos e oitenta reais).
ATA Nº: 240/2022.
CONTRATADA: GALEGOS IMPORTADORA LTDA – ME.
CNPJ - CPF/MF N°: 29.228.030/0001-31.
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VALOR TOTAL:  R$ 189.000,00 (cento e oitenta e nove mil 
reais).
ATA Nº: 241/2022.
CONTRATADA: LF COMERCIO DE SECOS  E MOLHADOS 
LTDA.
CNPJ - CPF/MF N°: 35.297.706/0001-41.
VALOR TOTAL: R$ 32.708,00 (trinta e dois mil setecentos e 
oito reais).
ATA Nº: 242/2022.
CONTRATADA: LOBO CLEAN PRODUTOS  DE HIGIENE E 
LIMPEZA LTDA.
CNPJ - CPF/MF N°: 30.563.577/0001-72..
VALOR TOTAL: R$ 716,80 (setecentos e dezesseis reais e oi-
tenta centavos).
ATA Nº: 243/2022.
CONTRATADA: STRAPASSON E ARAUJO LTDA.
CNPJ - CPF/MF N°: 30.877.802/0001-45.
VALOR TOTAL: R$ 26.900,00 (vinte e seis mil e novecentos 
reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
EXECUÇÃO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2022 –

 DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO N° 76/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na confec-
ção de sofás para atender as necessidades da Capela Munici-
pal Jardim da Paz e reforma de cadeiras.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 221/2022.
CONTRATADA:  PATRICIA DE MORAES HINZ EPP.
CNPJ - CPF/MF N°:06.718.646/0001-95.
VALOR TOTAL: R$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos e oitenta 
reais).
VIGÊNCIA: 100 (dias)  até a data 07/09/2022.
EXECUÇÃO: 100 (dias) até a data de 07/09/2022.
FORO: Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: DFG CONSTRUTORA EIRELI.
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO FERNANDO GIRARDI.
CNPJ: 26.411.419/0001-20.
CONTRATO nº: 222/2022.
OBJETO: Reparos e melhorias na Escola Municipal Professor 
Pedro Itararé
VALOR TOTAL: R$ 103.953,96 (Cento e três mil novecentos e 
cinquenta e três reais e noventa e seis centavos).
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta) Dias.
EXECUÇÃO: 120 (Cento e vinte) Dias.
CONTRATO nº: 223/2022.
OBJETO: Reparos e melhorias na Escola Municipal Ariel José 
Pires.
VALOR TOTAL: R$ 124.170,29 (Cento e vinte e quatro mil cen-
to e setenta reais e vinte e nove centavos).
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta) Dias.
EXECUÇÃO: 120 (Cento e vinte) Dias.
CONTRATO nº: 224/2022.
OBJETO: Reparos e melhorias na Escola Municipal Eurico 
Gaspar Dutra.
VALOR TOTAL: R$ 32.436,72 (Trinta e dois mil quatrocentos e 

trinta e seis reais e setenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta) Dias.
EXECUÇÃO: 120 (Cento e vinte) Dias.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 30/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: DFG CONSTRUTORA EIRELI.
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO FERNANDO GIRARDI.
CNPJ: 26.411.419/0001-20.
CONTRATO nº: 233/2022.
OBJETO: Reparos e melhorias na Escola Municipal Lacerda 
Werneck.
VALOR TOTAL: R$ 153.872,55 (Cento e cinquenta e três mil 
oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos).
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta) Dias.
EXECUÇÃO: 120 (Cento e vinte) Dias.
CONTRATO nº: 234/2022.
OBJETO: Reparos e melhorias no CMEI Emilia Dominico.
VALOR TOTAL: R$ 104.967,42 (Cento e quatro mil novecentos 
e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos).
VIGÊNCIA: 180 (Cento e oitenta) Dias.
EXECUÇÃO: 120 (Cento e vinte) Dias.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 31/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2021

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: DFG CONSTRUTORA EIRELI.
REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO FERNANDO GIRARDI.
CNPJ: 26.411.419/0001-20.
CONTRATO nº: 235/2022.
OBJETO: Reparos e manutenção na residência Terapêutica.
VALOR TOTAL: R$ 5.841,29 (Cinco mil oitocentos e quarenta e 
um reais e vinte e nove centavos).
VIGÊNCIA: 90 (Noventa) Dias.
EXECUÇÃO: 45 (Quarenta e cinco) Dias.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná
DATA DA ASSINATURA: 02/06/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2021

OBJETO DO CONTRATO: Locação de 112 tablets.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATO Nº: 219/2022.
CONTRATADA: MICROSENS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO TERCILIO BIZ.
CNPJ: 78.126.950/0011-26.
VALOR TOTAL: R$ 186.144,00 (Cento e oitenta e seis mil cen-
to e quarenta e quatro reais)
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná .
DATA DA ASSINATURA:  25/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
ATA DE SRP 273/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 105/2021
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de mate-
rial de limpeza para Aquacentro – Piscina Municipal.
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CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: LOBO CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
REPRESENTANTE: ADRIANA TEREZINHA PORTELA.
CNPJ: 30.563.577/0001-72.
OBJETO DO ADITIVO - REEQUILÍBRIO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro da Ata de SRP, com fundamento no Artigo 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei 8666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná
DATA DA ASSINATURA:  30/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
ATA DE SRP 121/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 133/2021
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: LOBO CLEAN PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.
REPRESENTANTE: ADRIANA TEREZINHA PORTELA.
CNPJ: 30.563.577/0001-72.
OBJETO DO ADITIVO - REEQUILÍBRIO. 
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro da Ata de SRP, com fundamento no Artigo 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei 8666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA:  30/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO
ATA DE SRP 129/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 133/2021
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de material de limpeza e produtos de higienização.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.     
CONTRATADA: STRAPASSON E ARAUJO LTDA.
REPRESENTANTE: DANIELA MARIA STRAPASSON.
CNPJ: 30.877.802/0001-45.
OBJETO DO ADITIVO - REEQUILÍBRIO.
O presente aditivo tem por objeto o reequilíbrio econômico financeiro da Ata de SRP, com fundamento no Artigo 65, inciso II, 
alínea “d” da Lei 8666/93.
FORO: Comarca de Guarapuava - Paraná.
DATA DA ASSINATURA:  30/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 31/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 225/2018

OBJETO: Locação de Máquinas e Caminhões - Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Urbanos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATADO: M.A.PENTEADO CONSTRUÇÕES LTDA - ME.
CNPJ: Nº 11.537.512/0001-08.
OBJETO ADITIVO: Ficam reajustados os valores do Contrato com fulcro no Art. 65, § 8 da Lei 8.666/1993 com base no índice 
INPC no percentual de 11,73%.
DATA DA ASSINATURA: 16/05/2022 – 

DIEGO VOLFF – Diretor de Licitações e Contratos.
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DIVISÃO DE ESTÁGIOS
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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1001 a 06 de junho, Veiculação 06/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2389 Boletim Oficial do Município -  10



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1101 a 06 de junho, Veiculação 06/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2389 Boletim Oficial do Município -  11



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  1201 a 06 de junho, Veiculação 06/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2389 Boletim Oficial do Município -  12

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 011/2022 - ESPORTE
             

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 
e ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA MUNDO AZUL – AGMA.

O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, entidade jurídica de direito 
público interno, inscrito no CNPJ nº 76.178.037/0001-76, com 
sede e Prefeitura à Rua Brigadeiro Rocha, nº 2777, Centro, 
CEP 85010-210 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CELSO FERNANDO 
GOES, CPF\MF nº 536.414.189-68 e, de outro lado, ASSOCIA-
ÇÃO GUARAPUAVANA MUNDO AZUL - AGMA, pessoa jurídi-
ca de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 19.783.803/0001-
98, com sede na Rua Curitiba, 145 – Bairro Bonsucesso em 
Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato representado por 
seu presidente, Senhora LOSANJA LUCIANA GONZALES 
DOS SANTOS, CPF\MF nº 930.994.289-49, natural de Guara-
puava, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de 
Guarapuava-PR, de ora em diante denominados simplesmente 
MUNICÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, partes que resol-
vem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO mediante as 
cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo tem por objetivo o apoio financeiro por parte 
do Município a Organização da Sociedade Civil, sem fins lucra-
tivos, abrangidos pela Lei 2270/2014 de 06/05/2014, pelo De-
creto municipal Nº 3957/2014 de 11/08/2014, com a finalidade 
de construção de um Parque Sensorial adaptado para criança 
e adolescentes com diagnóstico de Autismo na área externa da 
Associação Guarapuavana Mundo Azul, promovendo um es-
paço lúdico visando à interação social das famílias autistas e a 
melhora na qualidade psicossocial dos usuários.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊN-
CIAS

O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais), que deverá ser depo-
sitado e movimentado em CONTA CORRENTE ESPECÍFICA 
para este Termo de Fomento, aberta em INSTITUIÇÃO FINAN-
CEIRA OFICIAL.
Parágrafo 1º: As parcelas dos recursos transferidos serão libe-
radas em estrita conformidade com o cronograma de desem-
bolso aprovado pelo Município. 
Parágrafo 2º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá 
apresentar o Recibo de Pagamento juntamente com as Cer-
tidões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, INSS, Trabalhista, FGTS e Certidão 
Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
-PR), todas válidas na data de apresentação.
Parágrafo 3º: A ENTIDADE deverá registrar mensalmente as 
informações necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná – SIT, cumprindo em sua totali-
dade com o disposto nas Resoluções nº28/2011 e 46/2014 e 
Instrução Normativa nº 61/2011.
Parágrafo 4º: É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE o 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemen-
to do termo de fomento, não se caracterizando responsabilida-
de solidária ou subsidiária da administração pública pelos res-

pectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria 
ou restrição à sua execução. 
Parágrafo 5º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas, cor-
respondente ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.
Parágrafo 6º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despensas de cus-
teio, investimentos e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS

Parágrafo 1º: Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados à parceria:           
I.Remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
II.Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utiliza-
do para custear material para oficinas.  Os equipamentos e 
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
parceria serão inalienáveis e a entidade formaliza a promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de trans-
ferência deverão ser precedidas do regular processo licitatório, 
ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver desobrigada 
desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios 
aplicáveis à administração pública por meio da formalização 
de processos de compras que comprovem a observância dos 
princípios da moralidade, impessoalidade, da economicidade, 
da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 
da Resolução 28/2011.
I.Na análise da economicidade das aquisições realizadas refe-
rida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os preços 
válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, apre-
sentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos 
serviços ou produtos. 
II.Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de in-
ternet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar im-
pressos e corresponderão a uma proposta válida para o item 
pesquisado.
Parágrafo 3º: A correta aplicação dos recursos na finalidade 
proposta pelo tomador se dará mediante a mensuração e com-
provação das metas previstas, documentando-se os serviços 
prestados e as atividades desenvolvidas.
Parágrafo 4º: O valor remuneratório especificado na Cláusu-
la Segunda e eventuais recursos próprios e de contrapartida, 
deverão ser depositados e movimentados em CONTA COR-
RENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fomento, aberta em 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.
I.A CONTA BANCARIA informada pela ENTIDADE é: 
Caixa Econômica Federal  Agência: 3739  Con -
ta Corrente: 1505-0
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser utili-
zados para pagamento de despesas previstas no PLANO DE 



01 a 06 de junho, Veiculação 06/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2389 Boletim Oficial do Município -  13

APLICAÇÃO.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer me-
diante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endos-
sável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra moda-
lidade que identifique a destinação dos recursos e, no caso de 
pagamento, o credor.
Parágrafo 5º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
I.As receitas financeiras serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do termo de transferência e aplicadas exclusivamente 
no objeto de sua finalidade, mediante autorização da Conce-
dente, devendo constar de demonstrativo específico que inte-
grará as prestações de contas, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos.
Parágrafo 6º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cro-
nograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
I.Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
II.Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos re-
cursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil 
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colabora-
ção ou de fomento; 
III.Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
Parágrafo 7º: A regularidade da execução do objeto, pelo toma-
dor, se dará mediante os seguintes documentos:
I.Processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços, conforme DETERMI-
NA o artigo 9º, §2º da Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR, sob pena de responder pelo não cumprimento do presente 
termo; 
II.Os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Reso-
lução nº 28/2011, em vias originais;
III.Informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV.Documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o atingimento das metas propostas;
Parágrafo 8º: Serão consideradas irregulares, sujeitas a glosa, 
as despesas realizadas que contenham:
I.Realização de despesas a título de taxa de administração, de 
gerência ou similar
II.Pagamento de forma NÃO proporcional à vigência deste Ter-
mo, de toda e qualquer despesa considerada ANUAL, como 
por exemplo, as anuidades federativas, seguros, etc.;
III.Pagamento, a qualquer título, com recursos da transferên-
cia, de servidor ou empregado integrante de quadro de pessoal 
da administração pública, direta ou indireta, por quaisquer ser-
viços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressal-
vada as hipóteses previstas em lei;
IV.Pagamento de profissionais não vinculados à execução do 
objeto do termo de transferência;
V.Aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabeleci-
da no termo, ainda que em caráter de emergência;
VI.Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua 
vigência;
VII.Atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
VIII.Pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualiza-
ção monetária, decorrentes de culpa de agente do tomador dos 
recursos ou pelo descumprimento de determinações legais ou 

conveniais;
IX.Realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, que esteja dire-
tamente vinculada com o objeto do termo de transferência e da 
qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer re-
ferências que caracterizem promoção pessoal de autoridades 
ou de servidores públicos;
 
CLÁUSULA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS

É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de even-
tual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de 
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FO-
MENTO, conforme abaixo discriminado:
I.Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos 
saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendimen-
tos financeiros, devidamente atualizados monetariamente de 
conformidade com a Portaria nº 453/94 do Tribunal de Contas, 
acrescidos de juros de mora calculados conforme preconizado 
na Lei Estadual nº 5.615 de 11 de agosto de 1967;
II.Para proceder à devolução de recursos (saldos, devoluções 
de valores não aplicados, bem como de rendimentos financei-
ros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Fi-
nanceiro do MUNICÍPIO/concedente.
Parágrafo Único: A ENTIDADE/Tomadora deverá ainda restituir 
ao MUNICÍPIO o valor transferido, atualizado monetariamente 
desde a data do recebimento, acrescido dos juros legais, na 
forma da legislação aplicável, nas seguintes hipóteses:
I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida no TERMO em questão;
II.Não for executado o objeto do TERMO em questão.

CLÁUSULA QUINTA – DOS BENS REMANESCENTES 

Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes, 
equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recur-
sos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que 
a ele não se incorporam. 
Parágrafo 1º: Os bens remanescentes serão gravados com 
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese da extinção da parceria. 
Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recur-
sos transferidos, a critério do administrador público, serão doa-
dos quando, após a consecução do objeto, necessário for para 
assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o dis-
posto neste termo e na legislação vigente. 
Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula 
de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à 
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob 
pena de reversão em favor da Administração. 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E 
FINANCEIROS

As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por con-
ta da Dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções So-
ciais, da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parágrafo 1º A ENTIDADE prestará contas MENSALMENTE ao 
MUNICÍPIO dos recursos recebidos, INCLUINDO AS INFOR-
MAÇÕES no Sistema Integrado de Transferências – SIT, de 
acordo com as exigências contidas na Resolução nº 028/2011 
e nas Normativas 61 e 68/2012 do Tribunal de Contas do Es-
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tado do Paraná e fazendo o fechamento da prestação de con-
ta de cada bimestre, de acordo com as exigências contidas 
nas Resoluções Nº 028/2011, 046/2014 e Instrução Normativa 
61/2011 do TCE/PR e demais legislações da área. A prestação 
de contas parcial acontecerá mensalmente e ainda haverá a 
prestação de contas final, relativa à execução do termo de fo-
mento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos 
no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
I.Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organiza-
ção da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados, a partir do cronograma acordado; 
II.Relatório de Execução Físico-Financeira, gerado na Plata-
forma SIT do TCE/PR, assinado pelo seu representante legal, 
com a descrição das despesas e receitas efetivamente realiza-
das e sua vinculação com a execução do objeto; 
III.Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da Organização da Sociedade Civil; 
IV.Extrato bancário da conta específica vinculada à execução 
da Parceria; 
V.Comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 
específica, quando houver; 
VI.Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 
vídeos ou outros suportes, quando couber; 
VII.Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso, na Plataforma SIT do TCE/PR; 
VIII.Lista de presença de treinados ou capacitados, quando for 
o caso.
Parágrafo 2º: Independentemente da apresentação da presta-
ção de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante 
legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os docu-
mentos originais relacionados com o termo de transferência em 
local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os 
à disposição do Tribunal de Contas por um prazo de 10 (dez) 
anos, contados do encerramento do processo, nos termos do 
art. 398, do Regimento Interno. (art.29 da Resolução 28/2011 
do TCE/PR)
CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALI-
ZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a ava-
liação do cumprimento do objeto da parceria.   
Parágrafo 1º: O Fiscal da Parceria, nomeado neste termo, com 
o apoio dos setores técnicos competentes e com base nos re-
latórios produzidos no período, emitirá um parecer técnico para 
cada prestação de contas apresentada, parcial ou não. 
Parágrafo 2°: São obrigações do Fiscal:
I.Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
II.Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer as 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.Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento 
do objeto e atendimento dos resultados pactuados no plano 
de trabalho aprovado pela Administração Pública, devendo o 
eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado; 
IV.Análise financeira: conciliação bancária, por meio da aferi-
ção da correlação entre as despesas apresentadas e a execu-
ção do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os 
débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para 
a execução da parceria. 
V.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das 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;

VI.Emitir Termo de Fiscalização, com visitas in loco, realizadas 
durante a execução da parceria.
VII.No caso de prestação de contas final, o Fiscal emitirá pare-
cer técnico conclusivo de avaliação do cumprimento do objeto.
Parágrafo 3º:  Se a duração da parceria exceder um ano, a 
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de 
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas do objeto.        
Parágrafo 4º: Somente serão aceitos os documentos compro-
batórios das despesas que estiverem de acordo com a legis-
lação fiscal. (Ex: nota fiscal, avisos de débitos bancários, etc.).
Parágrafo 5º:  Para a implementação do disposto no caput, a 
administração pública poderá valer-se do apoio técnico de ter-
ceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou 
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos 
recursos.
Parágrafo 6º:  Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) 
ano, a administração pública realizará, sempre que possível, 
uma pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de 
trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação 
da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactua-
dos, bem como na reorientação e no ajuste das metas e ativi-
dades definidas.
CLÁUSULA NONA – FISCAL DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como Fiscal do contrato o Sr. 
AVELINO DA COSTA QUEIROZ NETTO, inscrito sob o CPF nº 
409.465.339-20 sendo este quem 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 aplica-
ção dos recursos e também ficará responsável pela atualização 
das certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTI-
DADE/Tomadora no SIT – Sistema Integrado de Transferência.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO
O MUNICÍPIO/concedente providenciará a publicação deste 
instrumento no prazo e na forma da Lei no Boletim Oficial do 
Município. E somente produzirão efeitos jurídicos após a publi-
cação dos respectivos extratos no meio oficial de publicidade 
da administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo terá vigência a partir de sua publicação até 
31 de abril de 2023, oficializado após a data da assinatura de 
ambas as partes.
Parágrafo 1º: Aditamentos a este Termo de Fomento somente 
serão realizados de acordo com solicitação da ENTIDADE e se 
houver o interesse do MUNICIPIO.
Parágrafo 2º: A prorrogação de ofício da vigência do termo de 
fomento deve ser feita pela administração pública quando ela 
der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limita-
da ao exato período do atraso verificado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PLANO DE TRABALHO 
E METAS

O Plano de Trabalho, contendo as METAS e CRONOGRA-
MA, constará como anexo deste TERMO, que dele será parte 
integrante e indissociável. Durante o período de vigência do 
TERMO, o Plano de Trabalho da parceria poderá ser revisto 
para alteração de valores ou das metas nele contido, sendo 
apresentado com antecedência de 30 dias para aprovação do 
Município. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO E DA RE-
NÚNCIA
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Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automatica-
mente independente da formalização de instrumento, no caso 
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especial-
mente quando constatadas as seguintes situações:
I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
II.A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo 1º: A inexecução total ou parcial do objeto deste 
Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos 
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já repassa-
dos, além de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá 
ainda, o recebimento de outras verbas repassadas pelo MU-
NICÍPIO.
Parágrafo 2º: A faculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIZA-
ÇÕES E DAS SANÇÕES 
 
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de tra-
balho e com as normas da legislação específica, garantida a 
prévia defesa, poderá a administração aplicar à organização 
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:

I.Advertência; 
II.Suspensão temporária da participação em chamamento pú-
blico e impedimento de celebrar parceria ou contrato com ór-
gãos e entidades da esfera de governo da administração públi-
ca sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III.Declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso II.
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EM CASOS DE OMISSÃO

Nos casos de omissão, deverá ser utilizada a Lei Municipal 
2270/2014 de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 
de 11/08/2014, Resolução TCE/PR 28/2011, 46/2014, Instru-
ção Normativa TCE/ PR 61/2011, Lei Federal 13.019/2014, De-
creto Municipal 5.863/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

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

E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em 
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas 
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais 
efeitos.
 
Guarapuava, 27 de maio de 2022.

___________________________________
MUNICIPIO DE GUARAPUAVA

CELSO FERNANDO GÓES 
Prefeito Municipal

_________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO

MILTON DE LACERDA ROSEIRA JUNIOR
Secretário Municipal de Esportes e Recreação

_________________________________________________
ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVANA MUNDO AZUL – AGMA 

LOSANJA LUCIANA GONZALES DOS SANTOS 
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 010/2022

DESIGNAÇÃO DE GESTORES, FISCAIS E SUPLENTES
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapu-
ava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através 
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº 
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servidor 
abaixo para exercer a função de Gestor e Fiscal das Atas ou/e 
Contratos providos da Secretaria Municipal de Saúde, os quais 
têm a competência para a gestão e fiscalização de contratos no 
âmbito da Administração Municipal:
1.      VANDERLEI CLEMENTE DE MELLO, CPF: 169.634.258-
92 e RG: 2.068.551-2
Guarapuava,06 de Junho de 2022.

JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde

Decreto nº 8.418/2021
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FUNDAÇÃO PROTEGER
AVISO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devidamente 
autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 15/2022.
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA P13 E P45, E CAS-
COS DE BOTIJÃO P13 E P45. RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 34.399,60 (Trinta e Quatro Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) <https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h30 do dia 22/06/2022 (horário de Brasília 
(DF).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo estabe-
lecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: Daniele Reznek
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos:
– Pelo site:  https://guarapuava.atende.net/
– Pelo Portal da Transparência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/1/tipo/1>; ou
– No Departamento de Compras e Licitações, localizado na Rua Barão do Rio Branco n.° 1393 – Bairro Batel, em Guarapuava, 
Estado do Paraná. Telefone (42) 3622-7204, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Guarapuava, 01 de junho de 2022.
 PUBLIQUE-SE.

ARI MARCOS BONA
Presidente

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

A Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância – FUNDAÇÃO PROTEGER – através desta Presidência, devidamente 
autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 13/2022.
OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL – GALÃO COM 20 LITROS, COM 
ENTREGA PARCELADA. RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES.
VALOR MÁXIMO DISPONÍVEL: R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil e Oitocentos Reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO – POR ITEM. 
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) <https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 08h30 do dia 27/06/2022 (horário de Brasília 
(DF).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo estabe-
lecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
PREGOEIRA: Daniele Reznek
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos poderão ser obtidos:
– Pelo site:  https://guarapuava.atende.net/
– Pelo Portal da Transparência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/1/item/1/tipo/1>; ou
– No Departamento de Compras e Licitações, localizado na Rua Barão do Rio Branco n.° 1393 – Bairro Batel, em Guarapuava, 
Estado do Paraná. Telefone (42) 3622-7204, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Guarapuava, 02 de junho de 2022.
PUBLIQUE-SE.

ARI MARCOS BONA
Presidente
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