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BOLETIM OFICIAL 
DO MUNICÍPIO

Guarapuava, 23 de junho de 2022
Veiculação: 23 de junho de 2022

Lei Municipal Nº 2543/2016 Ano XXVIII Nº 2400

Atos administrativos do Município de Guarapuava/PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LEI COMPLEMENTAR Nº 158/2022

LEIS

“Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Complementar 
Municipal n.° 61/2016, seus anexos e suas posteriores altera-
ções e dá outras providências”.
 
Autor: Mesa Executiva

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

Art. 1º Altera a seção, o caput do artigo 119 e acrescenta o pa-
rágrafo único na Lei Complementar Municipal n° 61/2016, que 
passa a viger com a seguinte redação:
 
“(...)

Seção IV – Do Sistema e Do Processo de Avaliação Funcional

Art. 119. O sistema de Avaliação de Desempenho funcional 
objetiva diagnosticar e analisar o desempenho individual con-
siderando as variáveis específicas do setor público e institui a 
obrigatoriedade do procedimento de avaliações periódicas do 
desempenho funcional dos servidores em estágio probatório, 
como requisito de garantia de estabilidade, e para os servidores 
estáveis, como requisito para avanço na tabela de progressão 
funcional por tempo de serviço e manutenção da estabilidade.
 
Parágrafo único. A Avaliação de Desempenho é determinante 
para instauração de programa de recuperação do desempenho 
do servidor com nota baixa e, em caso de reincidência confor-
me estabelecido nesta lei, de processo administrativo discipli-
nar para exoneração por baixo desempenho.”
 
Art. 2º Altera o caput do artigo 120 da Lei Complementar Mu-
nicipal n° 61/2016, revoga o parágrafo único e acrescenta os 
parágrafos ao mesmo, passando a vigorar com a seguinte re-
dação: 
                                                             
“Art. 120. A avaliação de desempenho do servidor em estágio 
probatório ou efetivo estável será realizada pela chefia ime-
diata, com colaboração de 1 (um) servidor auxiliar efetivo que 
não esteja em programa de recuperação de desempenho ou 
processo de exoneração.
§ 1º O servidor auxiliar deverá ser estável e possuir formação 
não inferior ao cargo do avaliado, preferencialmente com nível 
de cargo equivalente ou superior ao do avaliado;
 2º Verificada a impossibilidade do servidor auxiliar ou do supe-
rior hierárquico por se tratar de cônjuge, convivente ou parente 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º (ter-
ceiro) grau, ou qualquer outra forma de impedimento, deverá 
o servidor avaliado ou terceiros interessados se manifestar por 

escrito, onde será indicado a substituição deste.
§ 3º Deverá o superior hierárquico possuir período mínimo de 
90 (noventa) dias no cargo, para poder avaliar seu subordina-
do, sob pena da avaliação ser realizada pela chefia imediata-
mente superior.
§ 4º Havendo alteração de lotação do servidor a ser avaliado 
durante o último ciclo avaliativo, a avaliação será feita pelo su-
perior hierárquico do local de trabalho em que o servidor tenha 
permanecido nos últimos 90 (noventa) dias subsequentes.
 § 5º Concluída a avaliação, o superior hierárquico convocará 
o servidor para análise conjunta da pontuação e elaboração 
de plano de desenvolvimento para o próximo ciclo avaliativo, 
contemplando eventuais melhorias a serem implementadas, 
tomando a ciência do avaliado, que poderá interpor recurso a 
autoridade superior, num prazo máximo de 5 dias, contados da 
ciência.
§ 6º Os servidores serão considerados estáveis após transcor-
rido o prazo do estágio probatório somado à devida avaliação 
confirmando sua estabilidade ao atingir o índice necessário à 
sua aprovação no estágio, cujo processo será tramitado con-
forme indicado nesta lei e arquivado no Departamento de Re-
cursos Humanos.
§ 7º Os servidores já estáveis, como requisito para manuten-
ção de sua estabilidade e progressão, também se submeterão 
à devida avaliação, nos termos desta lei.”
 
Art. 3º Altera o caput do artigo 121 da Lei Complementar Muni-
cipal n° 61/2016, revoga seus incisos e acrescenta parágrafos 
e incisos, passando o mesmo a vigorar com a seguinte reda-
ção:
      
“Art. 121. O procedimento de avaliação do servidor em estágio 
probatório será composto de no mínimo 2 (duas) avaliações 
anuais, efetuadas a partir do último mês de cada semestre, até 
atingir o total mínimo de 6 (seis) avaliações, momento em que 
se terá o resultado final do estágio probatório.  As avaliações 
dos servidores estáveis serão realizadas anualmente.
§ 1º As avaliações serão realizadas, nos termos do artigo 120 
desta, mediante o preenchimento de formulário constante no 
Anexo VII.
§ 2º O resultado da avaliação será deferido pela nota total final 
de desempenho, calculada em função da soma atribuída da 
pontuação a cada um dos fatores de avaliação, considerando 
os seguintes critérios e parâmetros:
I – Disciplina: considera a compreensão e acatamento das 
orientações, instruções, recomendações superiores, críticas e 
cumprimento de leis, normas e regulamentos;
II – Assiduidade: considera o comparecimento diário, a perma-
nência no local de trabalho e a ocupação do tempo de trabalho 
para a realização das atribuições do cargo;
III – Produtividade: considera o trabalho produzido pelo servi-
dor, avaliando a qualidade, a produtividade, o conhecimento, a 
formação profissional, o dinamismo e a iniciativa, a capacidade 
de organização e de executar os trabalhos de acordo com as 
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atribuições do respectivo cargo, a adaptabilidade a novas situ-
ações e a comunicação;
IV – Pontualidade: considera o cumprimento do horário de tra-
balho dentro da jornada de trabalho;
V – Responsabilidade: considera a capacidade do servidor em 
responder pelos compromissos no trabalho, a responsabilida-
de quanto ao cumprimento das atribuições de seu cargo, res-
peito aos deveres de servidor público, o cumprimento dos pra-
zos estabelecidos e a utilização de materiais e equipamentos;
VI – Cooperação: considera o interesse em colaborar nas ativi-
dades do Poder Legislativo;
VII – Ética e relacionamento humano no trabalho: considera 
a forma com que estabelece contato com as pessoas no am-
biente de trabalho e público, bem como o comportamento ético 
na prática do serviço público obedecendo aos princípios fun-
damentais da administração pública (legalidade, moralidade, 
impessoalidade, publicidade e eficiência).
§ 3º O servidor que na avaliação obtiver nota total de desem-
penho inferior a 60 (sessenta) pontos, será considerado com 
insuficiência de desempenho, devendo participar obrigatoria-
mente do programa de recuperação, que estabelecerá os obje-
tivos e metas para correção no período seguinte de avaliação, 
sob pena de instauração de processo administrativo, que pode-
rá resultar na exoneração do mesmo.
§ 4º A realização do programa de recuperação de desempe-
nho será realizada semestralmente sob responsabilidade do 
Departamento de Recursos Humanos e do local de lotação do 
servidor, de acordo com o relatório circunstanciado contendo 
as deficiências e dificuldades do profissional.
§ 5º Além das previsões contidas na lei complementar muni-
cipal 120/2020 ou alterações, constituirá justa causa, passível 
de demissão e será exonerado, o servidor em estágio probató-
rio que apresentar na Avaliação de Desempenho, nota inferior 
a 60 (sessenta) pontos, por 02 (dois) períodos de avaliações 
consecutivas ou 03 (três) intercalados, assegurando o contra-
ditório e a ampla defesa.
§ 6º Além das previsões contidas na lei complementar munici-
pal 120/2020 ou alterações, constituirá justa causa, passível de 
demissão e será exonerado, o servidor estável que apresen-
tar na Avaliação de Desempenho, nota inferior a 60 (sessenta) 
pontos, por 02 (dois) períodos de avaliações consecutivas ou 
03 (três) intercaladas, está dentro de um período contínuo de 
05 (cinco) anos, sendo assegurado o contraditório e a ampla 
defesa.”
 
Art. 4º Altera o caput do artigo 122 da Lei Complementar Mu-
nicipal n° 61/2016 e inclui parágrafos, passando o mesmo a 
vigorar com a seguinte redação:
      
“Art. 122. Durante todo o ciclo avaliativo, a chefia imediata po-
derá registrar anotações arquivadas no próprio setor sobre o 
desempenho do servidor, como forma de auxiliá-lo no momen-
to de realizar a avaliação.

Parágrafo único. As anotações previstas neste artigo recebe-
rão a ciência do respectivo servidor. Havendo recusa, será 
assinado por duas testemunhas, lavrando-se termo, que será 
encaminhado para anotações funcionais junto ao Departamen-
to de Recursos Humanos, para as devidas providências admi-
nistrativas.”
 
Art. 5º Altera o caput do artigo 123 da Lei Complementar Muni-
cipal n° 61/2016, revoga incisos e inclui os parágrafos, passan-
do o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 123. Como condição para aquisição da estabilidade, o ser-

vidor em estágio probatório será submetido à avaliação espe-
cial de desempenho efetuada pela Comissão Permanente de 
Avaliação de Capacitação e Desempenho, a ser concluída no 
prazo de trinta dias após o término do período de estágio pro-
batório, atestando sua estabilidade ou não, que permitirá sua 
condição de servidor efetivo estável.
§ 1º O parecer final emitido pela Comissão terá por base as 
avaliações de desempenho semestrais realizadas durante os 
três primeiros anos de efetivo exercício.
§ 2º Será considerado aprovado o servidor que tenha obtido 
média das avaliações de desempenho semestrais realizadas 
durante o período de estágio probatório igual ou superior a 60 
(sessenta) pontos.
§ 3º Os servidores, membros da Comissão especial serão ava-
liados por servidores designados, isentos de impedimentos ou 
suspeições, nos mesmos termos aos demais servidores.”
 
Art. 6º O artigo 124 da Lei Complementar Municipal n° 
61/2016, passa a vigorar com a seguinte redação:                 
         
“Art. 124. Concluída a avaliação especial, o processo será en-
caminhado à Presidência do Poder Legislativo, que a seu cri-
tério poderá solicitar apoio jurídico, para emissão de Portaria 
homologando a estabilidade ou determinando a instauração de 
processo administrativo, que após seu término será encami-
nhado ao Departamento de Recursos Humanos para as provi-
dências e arquivos junto à pasta funcional do servidor.”
 
Art. 7º Altera o caput do artigo 125 da Lei Complementar Muni-
cipal n° 61/2016, revoga incisos e acrescenta parágrafos, pas-
sando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 125. Não suspendem nem interrompem o período aqui-
sitivo de estabilidade os afastamentos considerados como de 
efetivo exercício pela legislação, ou suas alterações que a es-
pecifiquem.

Parágrafo único. Nos casos de afastamentos em que o servidor 
não esteja em efetivo exercício do trabalho, ficam suspensos 
os prazos para aquisição de estabilidade ou avanços, retoman-
do a contagem, a partir do encerramento da licença que deu 
causa, devendo tais fatos constarem no relatório final da Co-
missão.”
 
Art. 8º Revoga a Seção VI, incluindo os artigos 126, 127, 128 e 
129 da Lei Complementar Municipal n° 61/2016.

 “Seção VI
Dos Formulários e Pontuações
 “Art. 126. Revogado”
“Art. 127. Revogado”
“Art. 128. Revogado”
“Art. 129. Revogado”.

Art. 9º.  Altera a seção III do capítulo V, o caput do artigo 152 
da Lei Complementar Municipal n° 61/2016 e acrescenta pará-
grafo ao mesmo, passando o mesmo a vigorar com a seguinte 
redação:
 
“Capítulo V 
(...)
Seção III –
Da Comissão Permanente de Avaliação de Capacitação e De-
sempenho
 
Art. 152. Compete à Comissão Permanente de Avaliação de 
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Capacitação e Desempenho, a coordenação e execução do 
processo de avaliação de desempenho, avanços, promoções, 
avaliações de títulos, capacitação funcional, avaliações de de-
sempenho dos servidores efetivos e em estágio probatório, 
aferindo a eficiência do desempenho dos servidores no exer-
cício das atribuições do cargo, possibilitando a implementação 
de ações voltadas para o aperfeiçoamento profissional, o cres-
cimento na carreira, o desenvolvimento da organização e a me-
lhoria do serviço.

Parágrafo único. A Comissão divulgará anualmente calendário 
no qual estarão pormenorizadamente discriminados os prazos 
de todos os atos e etapas do processo avaliativo de desempe-
nho funcional.”
 
Art. 10.  Altera o caput e incisos do artigo 153 da Lei Com-
plementar Municipal n° 61/2016, passando o mesmo a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 153. São atribuições da Comissão de Avaliação de Ca-
pacitação e Desempenho o desenvolvimento dos processos 
de avaliação de servidores Efetivos ou em estágio probatório, 
incluindo:
I – emitir instrução, com calendário de prazos, para as avalia-
ções de desempenho, divulgando-a por meio eletrônico indivi-
dualizado e fixando em mural para acesso a todos os servido-
res;
II - coordenar e acompanhar todos os processos de avaliação 
de servidores efetivos ou em estágio probatório, orientando, 
instruindo e finalizando as avaliações, adotando as providên-
cias necessárias a partir do resultado;
III – emitir relatórios finais referentes ao desempenho de cada 
servidor, para todos os fins funcionais;
IV - emitir parecer pela aprovação ou não do Servidor no Es-
tágio Probatório, com fundamento nas informações constantes 
no Processo de Avaliação;
V - emitir parecer quanto a apresentação de títulos e outros, 
para fins de avanço funcional e estabilidade dos servidores efe-
tivos;
VI – cientificar individualmente os servidores do resultado de 
suas avaliações de capacitação e informar sobre a tramitação 
do processo;
VII – subsidiar na concessão de qualquer tipo de premiação, 
benefício ou melhoria funcional;
VIII – emitir relatório anual ao Departamento de Recursos Hu-
manos e à Controladoria Interna indicando o nível de enqua-
dramento de cada servidor e resumo de grau escolar, acadê-
mico e cursos que possua, a fim de constituir banco de talentos 
da formação dos servidores deste Poder Legislativo;.
IX – analisar e julgar as avaliações de desempenho que requei-
ram revisão, em grau único de recurso, e se assim mantidos, 
encaminhar a autoridade superior para deliberação final.
X – emitir pareceres, instruindo os autos no que lhe compete e 
encaminhar a Presidência para deliberação quanto a instaura-
ção de processos administrativos por insuficiência de desem-
penho dos servidores efetivos ou em estágio probatório.
XI  - propor programas de treinamento com vistas à melhoria do 
desempenho do servidor;
XII – avaliar os títulos, documentos e desempenhos dos ser-
vidores, de acordo com os critérios definidos em lei, encami-
nhando à Presidência do Poder Legislativo para ratificar ou não 
o ato, e desta ao Departamento Recursos Humanos para que 
sejam efetivadas as devidas pontuações e avanços de carreira, 
se for o caso, ou assentamento de registros;
XIII – demais atribuições inerentes a função e determinadas 
pela presidência.”

Art. 11.  Altera o caput do artigo 156 da Lei Complementar 
Municipal n.° 61/2016 e revoga incisos, passando o mesmo a 
vigorar a seguinte redação:
 
“Art. 156 O processo de Avaliação de Desempenho Funcional 
do servidor efetivo é contínuo e permanente, devendo repre-
sentar o desempenho predominante no período anterior à últi-
ma avaliação.
§ 1º Os períodos de ausências, licenças e afastamentos pre-
vistos em lei, serão observados para fins de contagem ou sus-
pensão do tempo de serviço e de avaliação e progressão fun-
cional.
 § 2º O servidor em estágio probatório não poderá ser designa-
do para exercer função gratificada permanecendo no desem-
penho das funções do cargo efetivo.”
 
Art. 12. Altera alíneas dos incisos I, II e III do artigo 133, pas-
sando os mesmos a vigorar com a seguinte redação:
 
“Art. 133. As conclusões das formações terão as seguintes 
pontuações:
I – para o Grupo de Ensino Fundamental:
a) Ensino Médio: 50 pontos;
b) Curso Técnico Profissionalizante na área de atuação: 25 
pontos;
c) Graduação ou Curso superior fora da área de atuação: 25 
pontos;
d) Graduação dentro da área de atuação: 50 pontos;
e) Especialização fora da área de atuação: 50 pontos;
f) Especialização dentro da área de atuação: 100 pontos;
g) Mestrado/Doutorado fora da área de atuação: 60 pontos;
h) Mestrado/Doutorado dentro da área de atuação: 120 pontos;
i) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga ho-
rária igual ou superior a 6 (seis) horas: 0,13 pontos por hora.
 
II – para o Grupo de Ensino Médio:
a) Curso Técnico Profissionalizante na área de atuação: 25 
pontos;
b) Graduação ou Curso Superior fora da área de atuação: 25 
pontos;
c) Graduação dentro da área de atuação: 50 pontos;
d) Especialização fora da área de atuação: 25 pontos;
e) Especialização dentro da área de atuação: 75 pontos;
f) Mestrado/Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;
g) Mestrado/Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;
h) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga ho-
rária igual ou superior a 6 (seis) horas: 0,13 pontos por hora.
 
III – para o Grupo de Ensino Superior:
a) Outra Graduação ou Curso Superior: 25 pontos;
b) Especialização fora da área de atuação: 25 pontos;
c) Especialização dentro da área de atuação: 50 pontos;
d) Mestrado fora da área de atuação: 50 pontos;
e) Mestrado dentro da área de atuação: 100 pontos;
f) Doutorado fora da área de atuação: 75 pontos;
g) Doutorado dentro da área de atuação: 150 pontos;
h) Eventos de capacitação e aperfeiçoamento com carga ho-
rária igual ou superior a 6 (seis) horas: 0,13 pontos por hora.”
 
Art. 13. Altera o caput do art. 135 e acrescenta inciso, passan-
do o mesmo a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 135. Não se concederá promoção por avanço de escola-
ridade ou formação acadêmica nem progressão funcional ao 
servidor que:
 I - não tiver concluído e sido aprovado no estágio probatório;
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II - estiver aposentado pelo regime próprio do Município na data da publicação desta lei;
III - estiver em disponibilidade;
IV- estiver cedido a outro órgão de qualquer dos Poderes e de qualquer esfera;
V - estiver afastado em licença para tratar de assuntos particulares;
VI - sendo efetivo estável, não tiver obtido nota mínima de 60 (sessenta) pontos na última avaliação de desempenho anual.”
  
Art. 14.  Altera o anexo VII da Lei Complementar Municipal n.° 61/2016, passando o mesmo a vigorar com a seguinte redação:
  
Art. 15.  Revoga o anexo VIII da Lei Complementar Municipal n.° 61/2016.
 
Art. 16. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
  
Guarapuava, 25 de maio de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETOS
DECRETO Nº 9463/2022

“Regulamenta no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta procedimentos para aplicação da Lei Federal nº 
14.133, de 01 de abril de 2021 e disciplina a designação de agentes públicos responsáveis pela condução dos processos de 
licitação e contratação e estabelece o enquadramento dos bens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas 
da administração pública municipal nas categorias de qualidade comum e de luxo”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 63 da 
Lei Orgânica do Município de Guarapuava, considerando a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei Federal nº 
14.133, de 1º de abril de 2021 - NLLC, que estabelece novas normas gerais de licitação e contratação para as Administrações 
Pública Diretas, Autárquicas e Fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

Considerando o disposto no artigo 191 e no inciso II do artigo 193 da NLLC, que asseguram a possibilidade de a Administração 
Pública optar, até o decurso do prazo de dois anos da publicação da mencionada legislação, por licitar ou contratar diretamente 
de acordo com a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou por meio das Leis Federais nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e legislação correlata até então vigente;

Considerando a necessidade de regulamentação de diversos dispositivos da NLLC;

Considerando a necessidade de orientação aos servidores públicos municipais para adaptação às normas inseridas na NLLC;

Considerando a necessidade de edição de regulamento para definir os limites para o enquadramento dos bens de consumo nas 
categorias comum e luxo, nos termos do artigo 20, §1º e §2º, da NLLC; 

Considerando a Portaria n.º 255, de 15 de março de 2022, que designou Comissão para elaboração de Decreto Municipal para 
regulamentação da NLLC no Município de Guarapuava;

DECRETA
TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

CAPÍTULO I
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre Licitações e Contratos Admi-
nistrativos, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Guarapuava, Estado do Paraná.

§ 1º O disposto neste Decreto abrange todos os órgãos da administração direta do Poder Executivo Municipal de Guarapuava, 
autarquias, fundos e fundações e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Município de Guarapuava.
§ 2º Não são abrangidas por este Decreto as licitações das empresas estatais municipais e suas subsidiárias, regidas pela Lei 
Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.
§ 3º O Poder Legislativo do Município de Guarapuava poderá aderir à regulamentação de que trata este Decreto.

Art. 2º Os procedimentos administrativos destinados à celebração de contratos, convênios, acordos e outros ajustes para órgãos 
e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Guarapuava serão regidos pela Lei Federal nº 
8.666, de 21 de junho de 1993 e pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, até que sobrevenha Decreto Municipal que 
autorize, expressamente, a licitação e a contratação fundamentada na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
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CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

Art. 3º Na aplicação deste Decreto, serão observados os prin-
cípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, interesse público, probidade administrativa, igual-
dade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de 
funções, motivação, vinculação ao edital, julgamento objetivo, 
segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcio-
nalidade, da celeridade, economicidade e do desenvolvimento 
nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-
-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às 
Normas do Direito Brasileiro).

TÍTULO II
DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS

CAPÍTULO I 
DOS AGENTES PÚBLICOS

Art. 4º Para fins de cumprimento da Lei Federal nº 14.133, de 
1º de abril de 2021, deverão ser designados por meio de por-
tarias devidamente publicadas no Boletim Oficial do Município, 
agentes públicos responsáveis pela condução de processos de 
licitação e contratação direta no âmbito dos órgãos e unidades 
vinculadas ao Município de Guarapuava.

Art. 5º A designação de que trata o artigo antecedente, será fei-
ta em conformidade com o artigo 7º da Lei Federal nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, devendo os agentes públicos preenche-
rem os seguintes requisitos:

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado 
público dos quadros permanentes da Administração Pública;
II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou 
possuam formação compatível ou qualificação atestada por 
certificação profissional emitida por escola de governo criada e 
mantida pelo poder público; e
III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou con-
tratados habituais da Administração nem tenham com eles vín-
culo de parentesco, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista e civil.

§ 1º Nas designações de que trata o artigo anterior a autori-
dade competente deverá observar o princípio da segregação 
de funções, vedada a designação do mesmo agente público 
para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, 
de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de 
ocorrência de fraudes na respectiva contratação.
§ 2º O disposto no caput e no §1º deste artigo, inclusive os 
requisitos estabelecidos, também se aplicam aos órgãos de as-
sessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

Art. 6º A licitação será conduzida por agente de contratação, 
pessoa designada pela autoridade competente, entre servido-
res efetivos ou empregados públicos dos quadros permanen-
tes da Administração Pública, cabendo-lhes:
I - tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar im-
pulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras 
atividades necessárias ao bom andamento do certame até a 
homologação;
II - conduzir a sessão pública;
III - receber e julgar as propostas e o exame de documentos;
IV - receber, examinar e decidir as impugnações e os pedi-
dos de esclarecimentos ao edital e aos anexos, além de poder 

requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração 
desses documentos;
V - verificar a conformidade da proposta em relação aos requi-
sitos estabelecidos no edital;
VI - coordenar a sessão pública e o envio de lances, quando 
for ocaso;
VII - verificar e julgar as condições de habilitação;
VIII - sanear erros ou falhas que não alterem a substância das 
propostas, dos documentos de habilitação e sua validade jurí-
dica;
IX - receber, examinar e decidir os recursos e encaminhá-los à 
autoridade competente quando mantiver sua decisão;
X - negociar condições mais vantajosas para administração 
com o primeiro colocado em conformidade com o artigo 61 da 
Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 por meio de regis-
tro formal no sistema utilizado pela administração;
XI - indicar o vencedor do certame;
XII - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
XIII - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XIV - encaminhar o processo devidamente instruído à autorida-
de competente e propor o certame para a homologação.

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de 
apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, 
salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe, ocasião 
em que responderão solidariamente.
 § 2º A equipe de apoio será composta por no mínimo 
2 (dois) servidores, designados por meio de portarias devida-
mente publicadas no Boletim Oficial do Município e deverá au-
xiliar o agente de contratação e/ou pregoeiro nos incisos II, V e 
VII do artigo 6º desse Decreto. 
§ 3º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, 
desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 5º 
desse Decreto, o agente de contratação poderá ser substituído 
por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) 
membros, que responderão solidariamente por todos os atos 
praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar 
posição individual divergente fundamentada e registrada em 
ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.
 § 4º Na designação de que trata o parágrafo anterior, 
a autoridade deverá observar os requisitos estabelecidos no 
artigo 5º inciso I deste Decreto, sendo composta por no mínimo 
1 (um) servidor efetivo ou empregado público dos quadros per-
manentes da Administração Pública e os demais poderão ser 
comissionados designados por meio de portarias devidamente 
publicadas no Boletim Oficial do Município.
 § 5º Da comissão acima deverá ser designado um 
membro para presidir os trabalhos e todos os membros deve-
rão observar as atribuições dispostos no art. 6º deste Decreto.
§ 6º Os agentes de contratação, a equipe de apoio, a comis-
são de contratação os fiscais e gestores de contratos pode-
rão solicitar apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de 
controle interno para o desempenho das funções essenciais à 
execução do disposto neste Decreto.
§ 7º O apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de con-
trole interno restringir-se-á a questões formais em que pairar 
dúvida fundamentada dos agentes públicos.
§ 8º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo 
objeto não seja rotineiramente contratado pela Administra-
ção, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de 
empresa ou de profissional especializado para assessorar os 
agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.
§ 9º Em licitação na modalidade pregão, o agente responsável 
pela condução do certame será designado pregoeiro.

Art. 7º É vedado ao agente público designado para atuar na 



23 de junho, Veiculação 23/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2400 Boletim Oficial do Município -  6

área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos 
em lei:
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situ-
ações que:
a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo 
do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de 
sociedades cooperativas;
b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da natura-
lidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico 
do contrato.

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 
legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre em-
presas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere 
a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando 
envolvido financiamento de agência internacional;
III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos 
e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, 
ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação 
ou da execução do contrato agente público de órgão ou entida-
de licitante ou contratante, devendo ser observadas as situa-
ções que possam configurar conflito de interesses no exercício 
ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legis-
lação que disciplina a matéria.
§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a ter-
ceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de 
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 
funcionário ou representante de empresa que preste assesso-
ria técnica.

Art. 8º Se as autoridades competentes e os servidores públicos 
que tiverem participado dos procedimentos relacionados às lici-
tações e aos contratos de que trata a Lei Federal nº 14.133, de 
1º de abril de 2021 precisarem defender-se nas esferas admi-
nistrativas, controladora ou judicial em razão de ato praticado 
com estrita observância de orientação constante em parecer 
jurídico elaborado na forma do § 1º do art. 53 da mesma Lei, a 
advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua 
representação judicial ou extrajudicial. 

§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando as 
provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos 
do processo administrativo ou judicial.
§ 2º O disposto no caput deste artigo aplica-se inclusive na hi-
pótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego 
ou função em que foi praticado o ato questionado.

Art.9º Na designação de agente público para atuar como Fiscal 
ou Gestor de contratos de que trata a Lei Federal nº 14.133, 
de 1º de abril de 2021, a autoridade municipal observará o dis-
posto no Decreto Municipal n.º 7545/2019 e suas alterações.

Parágrafo único. O Fiscal ou Gestor de atas de registro de 
preços ou de contratos contará com apoio de técnicos para o 
desempenho das funções essenciais à execução do disposto 
na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, sempre que 
entender necessário.

TÍTULO III
DA CLASSIFICAÇÃO DE BENS DE CONSUMO

CAPÍTULO I 
BENS COMUNS E DE LUXO

Art. 10. Os itens de consumo adquiridos para suprir as deman-
das do Município deverão ser de qualidade comum, não su-
perior ao necessário para cumprir as finalidades às quais se 
destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo.

§ 1º Na especificação de itens de consumo, a Administração 
buscará a escolha do produto que, atendendo de forma satis-
fatória à demanda a que se propõe, apresente o melhor preço.
 § 2º Considera-se bem e serviço comum aqueles cujos 
padrões de desempenho e qualidade atendam restritamente as 
características técnicas e funcionais da necessidade essencial 
do bem ou serviço a ser adquirido.
§ 3º Considera-se bem de consumo de luxo, aquele:

a) que se revelar, sob os aspectos de qualidade e preço, supe-
rior ao necessário para a execução do objeto e satisfação das 
necessidades da Administração Municipal;
b) cujos padrões descritivos ultrapassam demasiadamente a 
necessidade essencial do bem ou serviço a ser adquirido.
§ 4º Não será enquadrado como bem de luxo aquele que, mes-
mo considerado na definição do parágrafo anterior:
a) for adquirido a preço equivalente ou inferior ao preço do bem 
e qualidade comum de mesma natureza; ou 
b) tenha as características superiores justificadas em face da 
estrita atividade do órgão ou da entidade.
§ 5º Compete à Autoridade máxima do Órgão solicitante, a 
decisão motivada para a aquisição mencionada no parágrafo 
anterior.

Art. 11 Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos 
à luz das legislações que regem a matéria. 

Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando as disposições contrárias.

Guarapuava, 18 de maio de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 9535/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, a servidora Kellyn Maria Nebesnik, 
no cargo de Atendente ao Educando, matrícula nº 186376 (1), 
lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 10 de 
junho de 2022.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos legais a partir de 10 de junho de 2022.

Guarapuava, 10 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 9536/2022
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DECRETO Nº 9537/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º Revogar a designação do servidor Ranieri Zarowny, matrícula nº 171344, contida no Decreto nº 9439/2022, a partir de 
08/06/2022. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 08 de junho de 2022, revogando o 
Decreto nº 9439/2022 e as disposições contrárias.

Guarapuava, 14 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9544/2022

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

DECRETA

Art. 1º Fica designada a servidora Karin Cristini Nascimento Tomé, matrícula nº1558-0, para responder de maneira interina como 
Diretora Administrativa e Financeira da Fundação de Proteção Especial da Juventude e Infância - Fundação Proteger, pelo perí-
odo de 20/06/2022 a 04/07/2022, em razão das férias da Sra.  Ana Claudia de Lima, Titular do Cargo. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Guarapuava, 21 de junho de 2022.
CELSO FERNANDO GÓES

Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9545/2022

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

DECRETA

Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor Alexandre Magno Capelezzo, no cargo de Fiscal Geral, matrícula nº 194991 (1), lotado na 
Secretaria Municipal de Finanças, a partir de 13 de junho de 2022.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 13 de junho de 2022.

Guarapuava, 21 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
DECRETO Nº 9552/2022
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DECRETO Nº 9553/2022
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PORTARIA Nº 738/2022
PORTARIAS

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

R E S O L V E

Art. 1º Revogar o inciso I, do art. 1º, da Portaria nº 1187/2021 e 
excluir a gratificação por encargo especial aos servidores que 
exercem a função de aporte pedagógico, com fundamento no 
Inciso V do Art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 120/2020, 
a partir de 01 de junho de 2022.

Art. 2º Conceder gratificação por desempenho temporário de 
funções administrativas e de suporte pedagógico, com funda-
mento no art. 66 da Lei Complementar nº 050/2014, para a 
servidora Sandra Mara Keche Antoniack, matrícula nº14.639-
0, Contrato 3, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, a partir de 01 de junho de 2022.

Art. 3º 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, 13 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 745/2022
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 gratificação de deslocamento, com fundamen-
to no art. 69 da Lei Complementar Municipal nº 050/2014, da 
servidora Rute Zalevski, matrícula nº17.789-0, contrato 4, lota-
da na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a partir de 
13 de junho de 2022

Art. 2º Conceder gratificação por encargo especial aos servi-
dores que exercem a função de aporte pedagógico, com funda-
mento no Inciso V do Art. 78 da Lei Complementar Municipal nº 
120/2020, para a servidora Rute Zalevski, matrícula nº17.789-
0, contrato 4, lotada na Secretaria Municipal de Educação e 
Cultura, a partir de 13 de junho de 2022.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 13 de junho de 2022, revogan-
do as disposições contrárias.

Guarapuava, 14 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 746/2022
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 Conceder gratificação de deslocamento, com fundamen-
to no art. 102 da Lei Complementar Municipal n.º 120/2020, a 

servidora SRoselei Petrechen, matrícula nº16.758-4, contrato 
2, lotada na Secretaria Municipal de Educação, prestando ser-
viços na Escola Municipal do Campo Enoch Tavares, partir de 
07 de junho de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 07 de junho de 2022, ficando 
revogadas disposições em contrário.

Guarapuava, 14 de junho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 747/2022
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 o Inciso VII, do Art.1º da Portaria nº178, de 24 
de fevereiro de 2022 e excluir a gratificação FGD1, conforme 
Parágrafo único do Art. 66 da Lei Complementar 050/2014, a 
partir de 01 de junho de 2022.

Art. 2º Designar a servidora Danielle Alves Fagundes Proche, 
matrícula nº18.165-0, contrato 1, para exercer a função de Su-
pervisora Pedagógica junto ao CMEI Izabel Pacheco, com in-
clusão da gratificação FGD1, conforme Parágrafo único do Art. 
66 da Lei Complementar 050/2014, a partir de 01/06/2022. 

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a 03 de fevereiro de 2022, revo-
gando as disposições contrárias.

Guarapuava, 24 de fevereiro de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 749/2022
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 Conceder AVANÇO VERTICAL, para os cargos inte-
grantes do Quadro da Educação, nos termos da habilitação 
protocolizadas, conforme relação constante no Anexo Único.

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

Guarapuava, 20 de junho de 2022.

CELSO FERNANDO GÓES
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 752/2022
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 nº 085/2021, a partir de 13 de junho de 2022.
Art. 2º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 13 de junho de 2022..

Guarapuava, 20 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 755/2022

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 Conceder gratificação por tempo integral, com fundamento no § 1º do art. 92, da Lei Complementar nº 120/2020, para 
a servidora Luciane Sekula, matrícula nº 163040 (1), lotado na Secretaria Municipal de Saúde, 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, revogando 
as disposições contrárias.

Guarapuava, 20 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 756/2022
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 Designar o servidor Marcos Roberto Schmeing, matrícula 190527-3, para exercer a função de Chefe da Divisão de Crédito 
e Qualificação, junto a Agência do Empreendedor, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 06 de junho de 2022, revogando 
as disposições contrárias.

Guarapuava, 21 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 758/2022
A SERETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei,

RESOLVE

Art. 1º Altera o inciso IV da Portaria n.º 107/2022, o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

IV -  Mariele da Silva Amaral, matricula n.º 17.544-7, Secretaria Municipal de Saúde (Vigilância Sanitária)”.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando disposições em contrário.

Guarapuava, 21 de junho de 2022.
Doraci Senger Luy

    Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 759/2022
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PORTARIA Nº 760/2022
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1º Excluir a gratificação por encargo especial, prevista no inciso VIII, do artigo 78 da Lei Complementar nº 120/2020, da 
servidora Gracieli Aparecida Flizikoski Siqueira, matrícula nº 157260-1, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a partir de 
14 de junho de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 14 de junho de 2022 e revogando 
as disposições em contrário.

 Guarapuava, 21 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 761/2022
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PORTARIA Nº 766/2022
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PORTARIA Nº 767/2022
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 Conceder gratificação por dedicação exclusiva, com fundamento no § 2º do art. 92, da Lei Complementar nº 120/2020, 
para a servidora Danielle Cristina Chemin, matrícula nº 136832 (1), a partir de 13 de junho de 2022.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a 13 de junho de 2022, revogando 
as disposições contrárias.

Guarapuava, 21 de junho de 2022.
Celso Fernando Góes

Prefeito Municipal
PORTARIA Nº 768/2022



23 de junho, Veiculação 23/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2400 Boletim Oficial do Município -  19

PORTARIA Nº 769/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 65, da Lei Complementar Municipal 
n.° 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Auxílio Natalidade à servidora CARLA LUI-
ZA MANNRICH WASSERMAN, matrícula n.º 195069-01, 
Procuradora(a), lotada na Procuradoria Geral do Município.

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

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 770/2022
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 as servidoras abaixo relacionadas, como res-
ponsáveis pela gestão e fiscalização, conforme disposto no 
Decreto n.º 7545/2019, dos contratos e atas vinculadas a Se-
cretaria Municipal de Comunicação - SECOM:
I.Gestora: Mirella Vitor de Lima, inscrita no CPF/MF n.º 
087.251.759-47, RG n.º 053.864.674-6;
II.Fiscal: Gislaine dos Passos Scheffer, inscrita no CPF/MF n.º 
093.568.729-70, RG nº 13.054.644-7.
III. Fiscal: Mariele Cristina Cordova Vogt, inscrita no, CPF/MF 
n.° 049.900.179-60, RG n.º 7.666.436-6.

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

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 772/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Comple-
mentar n.º 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, ao servidorThiago Vinicius 
Rodrigues Reis, Cirurgião Dentista, matrícula n.º 18613-9, lota-
do na Secretaria Municipal de Saúde, compreendendo o perío-
do de 15/06/2022 a 21/06/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.

Guarapuava, 22 de junho 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 775/2022
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 Autorizar o servidor Sebastião Prestes de Jesus, Cartei-
ra de Habilitação nº 01101096040, lotado na Secretaria Munici-
pal de Viação, Obras e Serviços Urbanos, para dirigir veículos 
leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em 
razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilida-
des e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante assinatura 
do termo de responsabilidade anexo, com validade até 31 de 
outubro de 2022.

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

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RESPONSABILIDADE

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

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

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

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

Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.

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

PORTARIA Nº 776/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 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 os servidores abaixo relacionados, para com-
por a Comissão responsável por emitir laudo/parecer de apro-
vação ou reprovação das instalações, para inclusão no edital 
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referente a manutenção com fornecimento de peças dos veicu-
los oficiais do municipio:
I -Tiago Bronoski,  Secretaria Municipal de Viação, Obras e 
Serviços Urbanos;
II - Marco Eliseu Xarao,  Secretaria Municipal de Saúde;
III - Rudimar da Rocha Rebello, Secretaria Municipal Executiva;
IV - Fábio W. Gorski, Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

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

Guarapuava, 22 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

PORTARIA Nº 785/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso II, “b”, da Lei Comple-
mentar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,

R E S O L V E

Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Terezinha 
de Jesus da Silva, Servente de Limpeza, matrícula n° 105872 
(1), lotada na Secretaria Municipal de Assistência e Desenvol-
vimento Social, compreendendo o período de 20/06/2022 a 
26/06/2022.

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

Guarapuava, 23 de junho de 2022.

Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO 
DE CONTRATOS

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 130/2022.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de cestas 
básicas que serão fornecidas aos pacientes que frequentam o 
SAE (Serviço de Atendimento Especializado) e o AMPDS (Am-
bulatório Municipal de Pneumologia e Dermatologia Sanitária).
VALOR MÁXIMO: R$ 353.260,00 (trezentos cinquenta e três 
mil duzentos e sessenta reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 07/07/2022 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 

estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRA: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3010, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00. 
Guarapuava, 22 de junho de 2022. 
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Lici-
tações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que 
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO N.º: 141/2022.
OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de equi-
pamentos para o projeto Panificadora Escola.
VALOR MÁXIMO: R$ 225.818,31 (duzentos e vinte e cinco mil 
oitocentos e dezoito reais e trinta e um centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais 
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) 
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOS-
TAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 11/07/2022 (horário de 
Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A 
sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo 
estabelecido para credenciamento e cadastramento de propos-
tas.
PREGOEIRA: FRANCIELI CONRADO.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra 
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transpa-
rência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/
grupo/1/item/1/tipo/1>; ou – No Departamento de Licitações e 
Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar – 
CEP: 85.010-990. Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3010, de 
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.
Guarapuava, 22 de junho de 2022.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

AVISO DE CREDENCIAMENTO
2ª CHAMADA PÚBLICA 

A Prefeitura Municipal de Guarapuava através da Gerente de 
Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público 
que fará realizar a Licitação abaixo:
OBJETO: Credenciamento de profissionais formados em co-
municação, publicidade, marketing ou que atuem em uma 
dessas áreas, objetivando constituir subcomissão técnica, nos 
termos do § 1º, do art. 10, da Lei n.º 12.232, de 29 de abril 
de 2010, para análise e julgamento das propostas técnicas da 
Concorrência Pública n.º 02/2022, que trata da contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de publici-
dade a serem realizados necessariamente por intermédio de 
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agência de propaganda, visando executar, distribuir e divulgar atos, ações, campanhas e promoções realizadas pelos órgãos 
da Administração Pública Direta do Município de Guarapuava, Estado do Paraná, Orientação Social, Educativa e Informativa de 
seus Munícipes.
SUPORTE LEGAL Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº Federal 4.680/65 e Lei Federal nº 12.232/2010, no que concerne a normas 
gerais, Lei Complementar n.º 123/2006.
CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ocorrerá das 08h00m do dia 22 de junho até às 09h00m do dia 15 
de julho de 2022.
ABERTURA: 15 de julho de 2022.
HORÁRIO: 09h30m.
LOCAL: Departamento de Licitação e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2777 – 1º andar – CEP 85.010-990, em Guarapu-
ava, Estado do Paraná.
INFORMAÇÕES: Departamento de licitações e Contratos, sito à Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 2° andar – Cep: 85.010-290. 
Telefone (42) 3621-3000 – ramal 3110, de segunda a sexta-feira das 13h00 às 17h30 horas.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos poderão ser solicitado via e-mail: licitacao.guarapuava@gmail.com.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 21 de junho de 2022.
PUBLIQUE-SE.

DIEGO VOLFF
Gerente de Licitações e Contratos                      

GRAZIELE VENSON OKONOSKI
Presidente da Comissão de Licitação 

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO
A Prefeitura Municipal de Guarapuava através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 183/2022, de-
vidamente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos para atendimento nas unidades de Urgên-
cia/Emergência e Saúde Mental do Município de Guarapuava, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666 de 1993, com suas 
alterações, Leis nº 8.080 de 1990 com suas alterações, e 8.142 de 1990, Portaria GM/MS nº 358 de 2006, e Portaria GM/MS nº 
1.606 de 2001, ambas do Ministério da Saúde, nos termos da Lei Estadual do Paraná nº 15.608 de 2007, da Lei Federal Com-
plementar nº 123 de 2006 com suas alterações e Decreto Estadual nº 4.507 de 2009, Portaria do MS nº 1.034 de 2010, Decreto 
Municipal nº 6.320 de 2017, Constituição Federal de 1988 - CRFB de 1988, para análise e julgamento de Habilitação Jurídica do 
CREDENCIAMENTO N.º 001/2022 – SMS, 
CADASTRAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: ocorrerá até as 09 horas do dia 18 de julho de 2022.
ABERTURA: 18 de julho de 2022.
HORÁRIO: 10 horas.
LOCAL: Secretaria Municipal de Saúde de Guarapuava, sito à Rua das Dálias, 200 – Bairro Trianon, em Guarapuava, Estado do 
Paraná.
INFORMAÇÕES: Departamento Administrativo e Financeiro - SMS, sito à Rua das Dálias, 200 – Bairro Trianon. Telefone (42) 
3621-3713/(42) 6321-3705, de segunda a sexta-feira das 08h30 às 12h e das 13:30 as 17h.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: O Edital e seus anexos estão disponíveis no site: <https://www.guarapuava.pr.gov.br/> e poderão ser 
solicitado via e-mail: credenciamentosaudeguarapuava@gmail.com
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
Guarapuava, 22 de junho de 2022.
PUBLIQUE-SE. 

LARISSA MARIA BRZEZINSKI
Presidente da Comissão de Licitação 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E 
RECREAÇÃO

TERMO DE FOMENTO Nº 028/2022 - ESPORTE
               

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e ASSOCIAÇÃO GUARAPUAVA DE HANDEBOL

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, ASSO-
CIAÇÃO GUARAPUAVA DE HANDEBOL, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.711.836/0001-43, 
com sede na Rua Paraná, 1390, Bairro dos Estados em Gua-
rapuava, Estado do Paraná, neste ato representado por seu 
presidente, ROOSEVELT MARQUES, inscrito no CPF\MF nº 
510.976.649-53, natural de Guarapuava, Estado do Paraná, 
residente e domiciliado na cidade de Guarapuava-PR, de ora 
em diante denominados simplesmente MUNICÍPIO e ENTIDA-
DE, respectivamente, partes que resolvem 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 dar condições a comunidade de Guarapuava a prática de 
Handebol através de treinamentos e competições. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊN-
CIAS

O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais), que deverá ser depositado e movimentado 
em CONTA CORRENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fo-
mento, aberta em INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.
Parágrafo 1º: As parcelas dos recursos transferidos serão libe-
radas em estrita conformidade com o cronograma de desem-
bolso aprovado pelo Município. 
Parágrafo 2º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá 
apresentar o Recibo de Pagamento juntamente com as Cer-
tidões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, INSS, Trabalhista, FGTS e Certidão 
Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
-PR), todas válidas na data de apresentação.
Parágrafo 3º: A ENTIDADE deverá registrar mensalmente as 
informações necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo 4º: É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE o 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemen-
to do termo de fomento, não se caracterizando responsabilida-
de solidária ou subsidiária da administração pública pelos res-
pectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria 
ou restrição à sua execução. 
Parágrafo 5º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas, cor-
respondente ao processo nas dependências da mesma, bem 

como nos documentos e comprovantes financeiros desta.
Parágrafo 6º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despensas de cus-
teio, investimentos e de pessoal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS

Parágrafo 1º: Poderão ser pagas, entre outras despesas, com 
recursos vinculados à parceria:           
I.Remuneração da equipe encarregada da execução do plano 
de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da so-
ciedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo 
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições so-
ciais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, 
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisó-
rias e demais encargos sociais e trabalhistas;           
II.Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho, 
para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto, 
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utiliza-
do para custear material para oficinas.  Os equipamentos e 
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de 
parceria serão inalienáveis e a entidade formaliza a promessa 
de transferência da propriedade à administração pública, na 
hipótese de não desenvolver mais atividades relacionadas ao 
objeto pactuado no termo de parceria e/ou se houver a extin-
ção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de trans-
ferência deverão ser precedidas do regular processo licitatório, 
ou, nos casos em que a entidade tomadora estiver desobrigada 
desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios 
aplicáveis à administração pública por meio da formalização 
de processos de compras que comprovem a observância dos 
princípios da moralidade, impessoalidade, da economicidade, 
da isonomia, da eficiência e da eficácia, nos termos do art. 18 
da Resolução 28/2011.
I.Na análise da economicidade das aquisições realizadas refe-
rida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os preços 
válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, apre-
sentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos 
serviços ou produtos. 
II.Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de in-
ternet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar im-
pressos e corresponderão a uma proposta válida para o item 
pesquisado.
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: 
Nome da associação
Banco do Brasil Agência: 0299  Conta Corrente: 111.548-0
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser uti-
lizados para pagamento de despesas previstas no plano de 
aplicação.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer me-
diante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endossá-
vel; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra modali-
dade que identifique a destinação dos recursos e, no caso de 
pagamento, o credor.
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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-
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 



28 de janeiro a 04 de fevereiro, Veiculação 04/02/19 Ano XIX - Nº 1522 Boletim Oficial do Município -  4523 de junho, Veiculação 23/06/2022 Ano XXVIII - Nº 2400 Boletim Oficial do Município -  45

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 – GESTOR E FISCAL DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como Gestor do contrato o Sr. 
FÁBIO ROBERTO LUSTOSA, CPF nº 701.009.859-04 e como 
Fiscal do contrato o Sr. AVELINO DA COSTA QUEIROZ NET-
TO, 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 com-
provem a execução da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanha-
mento dos registros da ENTIDADE/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 março 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

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

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

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

Nos casos de omissão, deverá ser utilizada a Lei Municipal 
2270/2014 de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 
de 11/08/2014, Resolução TCE/PR 28/2011, 46/2014, Instru-
ção Normativa TCE/ PR 61/2011, 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, 10 de junho 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 GUARAPUAVA DE HANDEBOL 

ROOSEVELT MARQUES
Presidente

TERMO DE FOMENTO Nº 030/2022 - ESPORTE
               

Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUA-
VA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREA-
ÇÃO e ASSOCIAÇÃO ESPORTE EM AÇÃO.

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, ASSO-
CIAÇÃO ESPORTE EM AÇÃO, pessoa jurídica de direito pri-
vado, inscrita no CNPJ sob nº 028.898.943/0001-00, com sede 
na Rua Felisberto Rodrigues de Sousa, 467, Vila Bela CEP 
85027-290 em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato re-
presentado por seu presidente, JEFFERSON CHRISTHIANO 
BATISTA, CPF\MF nº 028.868.799-08, natural de Guarapua-
va, 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 de Fomento tem por objetivo o apoio fi-
nanceiro por parte do Município à Organização da Socieda-
de Civil, sem fins lucrativos, abrangidos pela Lei 2270/2014 
de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 de 
11/08/2014, com a finalidade de proporcionar ao público alvo 
uma melhor estrutura de treinamento com a utilização de ma-
terial oficial, bolas, equipamentos e acessórios esportivos de 
qualidade, agasalhos e uniformes, além da certeza de parti-
cipação da equipe principal em competições previstas para o 
ano a partir do custeio de tais despesas. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊN-
CIAS
O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 15.000,00 
(quinze mil reais), que deverá ser depositado e movimentado 
em CONTA CORRENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fo-
mento, aberta em INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.
Parágrafo 1º: As parcelas dos recursos transferidos serão libe-
radas em estrita conformidade com o cronograma de desem-
bolso aprovado pelo Município. 
Parágrafo 2º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá 
apresentar o Recibo de Pagamento juntamente com as Cer-
tidões, Negativa ou Positiva com efeito de Negativa perante a 
União, Estado e Município, INSS, Trabalhista, FGTS e Certidão 
Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-
-PR), todas válidas na data de apresentação.
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Parágrafo 3º: A ENTIDADE deverá registrar mensalmente as 
informações necessárias no Sistema Integrado do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná – SIT.
Parágrafo 4º: É de responsabilidade exclusiva da ENTIDADE o 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais 
e comerciais relativos ao seu funcionamento e ao adimplemen-
to do termo de fomento, não se caracterizando responsabilida-
de solidária ou subsidiária da administração pública pelos res-
pectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria 
ou restrição à sua execução. 
Parágrafo 5º: A ENTIDADE/Tomadora deve permitir o livre 
acesso dos agentes da administração pública do MUNÍCIPIO/
Concedente, do controle interno e do tribunal de contas, cor-
respondente ao processo nas dependências da mesma, bem 
como nos documentos e comprovantes financeiros desta.
Parágrafo 6º: A ENTIDADE tem responsabilidade exclusiva 
pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despensas de cus-
teio, investimentos e de pessoal.

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

RENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fomento, aberta em 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.
I.A CONTA BANCARIA informada pela ENTIDADE é: 
BANCO DO BRASIL  A G Ê N C I A :  0 2 9 9   
CONTA CORRENTE: 97.384-X
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser uti-
lizados para pagamento de despesas previstas no plano de 
aplicação.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer me-
diante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endos-
sável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra moda-
lidade que identifique a destinação dos recursos e, no caso de 
pagamento, o credor.
Parágrafo 5º: Enquanto não empregados na sua finalidade, os 
recursos repassados deverão ser aplicados financeiramente 
nos termos do Art. 116, § 4º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993.
I.As receitas financeiras serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do termo de transferência e aplicadas exclusivamente 
no objeto de sua finalidade, mediante autorização da Conce-
dente, devendo constar de demonstrativo específico que inte-
grará as prestações de contas, estando sujeitos às mesmas 
condições de prestação de contas exigidas para os recursos 
transferidos.
Parágrafo 6º: As parcelas dos recursos transferidos no âmbito 
da parceria serão liberadas em estrita conformidade com o cro-
nograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:
I.Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de 
parcela anteriormente recebida; 
II.Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos re-
cursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil 
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colabora-
ção ou de fomento; 
III.Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar 
sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas 
pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno 
ou externo.
Parágrafo 7º: A regularidade da execução do objeto, pelo toma-
dor, se dará mediante os seguintes documentos:
I.Processos de compras realizadas por intermédio de procedi-
mento licitatório ou pesquisa de preços, conforme DETERMI-
NA o artigo 9º, §2º da Instrução Normativa 61/2011 do TCE/
PR, sob pena de responder pelo não cumprimento do presente 
termo; 
II.Os comprovantes de despesas previstos no art. 19, da Reso-
lução nº 28/2011, em vias originais;
III.Informação integral, no SIT, das despesas realizadas e res-
pectivos processos de compras;
IV.Documentos que comprovem a realização das atividades 
previstas e o atingimento das metas propostas;
Parágrafo 8º: Serão consideradas irregulares, sujeitas a glosa, 
as despesas realizadas que contenham:
I.Realização de despesas a título de taxa de administração, de 
gerência ou similar
II.Pagamento de forma NÃO proporcional à vigência 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-
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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-
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 es-
pecífica, 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. 
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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 – GESTOR E FISCAL DA PARCERIA
O MUNICÍPIO/Concedente terá como Gestor do contrato o Sr. 
FÁBIO ROBERTO LUSTOSA, CPF nº 701.009.859-04 e como 
Fiscal do contrato o Sr. AVELINO DA COSTA QUEIROZ NET-
TO, 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 com-
provem a execução da aplicação dos recursos e também ficará 
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanha-
mento dos registros da ENTIDADE/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 
28 de fevereiro 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
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamen-
te independente da formalização de instrumento, no caso de 
inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmen-
te quando constatadas as seguintes situações:
I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da 
estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
II.A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo 1º: A inexecução total ou parcial do objeto deste Ter-
mo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos repas-
ses de verbas e/ou devolução dos valores já repassados, além 
de outras sanções cíveis e penais cabíveis, impedirá ainda, o 
recebimento de outras verbas repassadas pelo MUNICÍPIO.
Parágrafo 2º: A faculdade dos participes rescindirem o instru-
mento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções 
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste 
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (ses-
senta) dias;

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

I.Advertência; 
II.Suspensão temporária da participação em chamamento pú-
blico e impedimento de celebrar parceria ou contrato com ór-
gãos e entidades da esfera de governo da administração públi-
ca sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III.Declaração de inidoneidade para participar de chamamento 
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a pena-
lidade, que será concedida sempre que a organização da so-
ciedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 
com base no inciso II.
Parágrafo 1º:  As sanções estabelecidas nos incisos II e III são 
de competência exclusiva do Chefe do poder Executivo, facul-
tada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo 
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – EM CASOS DE OMISSÃO
Nos casos de omissão, deverá ser utilizada a Lei Municipal 
2270/2014 de 06/05/2014 pelo Decreto municipal Nº 3957/2014 
de 11/08/2014, Resolução TCE/PR 28/2011, 46/2014, Instru-
ção Normativa TCE/ PR 61/2011, 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.
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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, 14 de junho 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 ESPORTE EM AÇÃO

JEFFERSON CHRISTHIANO BATISTA 
Presidente

CONSELHOS
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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE
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