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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETOS
DECRETO Nº 9593/2022

DECRETO Nº 9605/2022
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Art. 1º Alterar o cargo da senhora Marja Lucia Sá, de Assessor A1 para o cargo de Diretor (a), na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a partir de 11 de julho de 2022.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos legais a partir de 11 de julho de 2022.
Guarapuava, 11 de julho de 2022.

Celso Fernando Góes
Prefeito Municipal
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PORTARIAS
PORTARIA Nº 727/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelo Art. 166, Inciso III, da Lei Complementar n.º 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença por Luto, à servidora Leonilda Andrade Azevedo, Professor(a), matrícula n.º 73067, lotada na
Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o período
de 06/06/2022 a 12/06/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
Guarapuava, 10 de maio 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 876/2022
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 Complementar nº 120/2020 – Estatuto dos Servidores Públicos,
RESOLVE
Art. 1º Conceder Licença por Luto, para a servidora Lucimari
Vieira dos Santos, Educadora Infantil, matrícula nº 160067, lotada na Secretaria Municipal de Educação, compreendendo o
período de 05/07/2022 a 11/07/2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos legais a data da licença.
Guarapuava, 11 de julho de 2022.
Doraci Senger Luy
Secretária Municipal de Administração
PORTARIA Nº 880/2022
A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
GUARAPUAVA, Estado do Paraná, no uso das atribuições que
lhe são conferidas,
RESOLVE
Art. 1º Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados na
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, para dirigir
veículos leves oficiais do Município de Guarapuava, eventualmente, em razão da necessidade funcional exigida pelas responsabilidades e atribuições inerentes ao seu cargo, mediante
assinatura do termo de responsabilidade anexo, com validade
até 31 de dezembro de 2022:
I – Ana Paula Pelegrini – Carteira de Habilitação nº
05959073737;
II – Marcelo Pinto da Silva – Carteira de Habilitação nº
02828862577;
III – Paulo Sergio Cavalheiro – Carteira de Habilitação nº
01308202600;
IV - Guilherme Henrique da Rosa Nunes - Carteira de Habilitação nº 06333731648;
V - Paulo Dirceu Rosa de Souza - Carteira de Habilitação nº
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00610346625;
VI - Angelo Rodrigo Moreira - Carteira de Habilitação nº
05103066705;
VII - Alessandra Emy Sakuramoto Fuzioka – Carteira de Habilitação nº 06656479075;
VIII - Luiz Marcelo Sanchez - Carteira de Habilitação nº
02197933867;
IX - Monica Rodrigues Brisolla - Carteira de Habilitação nº
02110115029;
X - Wilson Alves Ferreira Neto - Varteira de Habilitação nº
03649595508;
XI - Luciane Ferreira Rocha do Nascimento - Carteira de Habilitação nº 04031440287.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Guarapuava, 11 de julho 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 estou 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 pagamento 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 atualizada.
Estou ciente e de acordo com as condições e disposições legais quanto ao uso de veículos oficiais leves do Município, firmo o presente Termo de livre e espontânea vontade.
Guarapuava-PR, __________ de _________ de ____________.
NOME:
MATRÍCULA:
CARGO/FUNÇÃO:
DEPARTAMENTO/UNIDADE:
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DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO
DE CONTRATOS
AVISO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 117/2022
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
COM BENEFÍCIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que
fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO Nº: 179/2022.
OBJETO: Registro de preço para eventual contratação de empresa para fornecimento de coffee break e jantar para atender
as demandas de cursos, formações pedagógicas, eventos e
confraternizações envolvendo servidores e alunos da rede Municipal de Educação.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.371.200,00 (um milhão trezentos e setenta e um mil e duzentos reais).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço – Por Item.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações posteriores e Decretos Municipais
1447/2007, 6320/2017 e 8089/2020.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões)
<https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 26/07/2022 (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 propostas.
PREGOEIRA: ROSIMERE DE PARIS DIAS.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra
do processo poderão ser obtidos: – Pelo Portal da Transparência: <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, 11 de julho de 2022.
PUBLIQUE-SE.
DIEGO VOLFF
Diretor de Licitações e Contratos

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E
RECREAÇÃO
TERMO DE FOMENTO Nº 026/2022 - ESPORTE
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO e LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DE GUARAPUAVA.
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,
LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DE GUARAPUAVA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob
nº 76.179.175/0001-70, com sede na Rua Presidente Getulio
Vargas, 2707, Centro, CEP. 85.010-280, em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato representado por seu presidente, Sr.
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Sergio Firman, CPF\MF nº 472.881.249-91, natural de Guarapuava, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de
Guarapuava-PR, de ora em diante denominados simplesmente
MUNICÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, partes que resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO mediante as
cláusulas e 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 lucrativos, abrangidos pela Lei 2270/2014 de 06/05/2014, pelo
Decreto municipal Nº 3957/2014 de 11/08/2014, com a finalidade de fomentar a prática da modalidade de FUTSAL com a
realização de eventos esportivos relacionados à modalidade,
no município de Guarapuava.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), que deverá ser depositado e movimentado em
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fomento, aberta em INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.
Parágrafo 1º: As parcelas dos recursos transferidos serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado pelo Município.
Parágrafo 2º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá
apresentar o Recibo de Pagamento juntamente com as Certidões, 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 adimplemento
do termo de fomento, não se caracterizando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 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, correspondente 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 custeio, 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 sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias,
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;         
II.Consumo e custeio, conforme previsto no Plano de Trabalho,
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para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto,
energia elétrica, telecomunicações. Ainda, poderá ser utilizado para custear material para oficinas. Os equipamentos e
materiais permanentes adquiridos com recursos do termo de
parceria serão inalienáveis e a entidade 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 extinção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de transferência 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 referida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os preços
válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, apresentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos
serviços ou produtos.
II.Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de internet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar impressos 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 comprovação das metas previstas, documentando-se os serviços
prestados e as atividades desenvolvidas.
Parágrafo 4º: O valor remuneratório especificado na Cláusula Segunda e eventuais recursos próprios e de contrapartida,
deverão ser depositados e movimentados em CONTA CORRENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fomento, aberta em
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.
I.A CONTA BANCARIA informada pela ENTIDADE é:
Nome da associação
Caixa Econômica Federal
Agência: 0389 Conta
Corrente: 6614-2
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas previstas no plano de
aplicação.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer mediante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endossável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra modalidade 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 Concedente, devendo constar de demonstrativo específico que integrará 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 cronograma 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-
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cursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração 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 tomador, se dará mediante os seguintes documentos:
I.Processos de compras realizadas por intermédio de procedimento licitatório ou pesquisa de preços, conforme DETERMINA 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 Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III.Informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos 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 Termo, de toda e qualquer despesa considerada ANUAL, como
por exemplo, as anuidades federativas, seguros, etc.;
III.Pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou empregado integrante de quadro de pessoal
da administração pública, direta ou indireta, por quaisquer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressalvada 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 estabelecida 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 atualização 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 diretamente vinculada com o objeto do termo de transferência e da
qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou de servidores públicos;
CLÁUSULA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
I.Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos
saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendimentos 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 financeiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Financeiro do MUNICÍPIO/concedente.
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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 recursos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que
a ele não se incorporam.
Parágrafo 1º: Os bens remanescentes serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administração pública, na
hipótese da extinção da parceria.
Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos, a critério do administrador público, serão doados quando, após a consecução do objeto, necessário for para
assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto neste termo e na legislação vigente.
Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula
de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob
pena de reversão em favor da Administração.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da Dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções Sociais, 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 INFORMAÇÕES 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 Estado do Paraná e fazendo o fechamento da prestação de conta 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 fomento 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 Organização 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 Plataforma SIT do TCE/PR, assinado pelo seu representante legal,
com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto;
III.Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, 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,
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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 prestação de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante
legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os documentos 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 FISCALIZAÇÃO
A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação 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 relatórios 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 serão 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 aferição da correlação entre as despesas apresentadas e a execução do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os
débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para
a execução da parceria.
V.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
VI.Emitir Termo de Fiscalização, com visitas in loco, realizadas
durante a execução da parceria.
VII.No caso de prestação de contas final, o Fiscal emitirá parecer técnico conclusivo de avaliação do cumprimento do objeto.
Parágrafo 3º:  Se a duração da parceria exceder um ano, a
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de
contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do
cumprimento das metas do objeto.        
Parágrafo 4º: Somente serão aceitos os documentos comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a legislação 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 terceiros, 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 pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e ativi-
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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 NETTO, inscrito sob o CPF nº 409.465.339-20 sendo este quem
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo e do Plano de
Trabalho, através de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanhamento 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 publicação 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, limitada ao exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PLANO DE TRABALHO E METAS
O Plano de Trabalho, contendo as METAS e CRONOGRAMA, 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 RENÚNCIA
Este Termo de Fomento poderá ser rescindido automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso
de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as seguintes situações:
I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no Termo, atestado pela fiscal;
II.A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo 1º: A inexecução total ou parcial do objeto deste
Termo por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já 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 instrumento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste
TERMO DE FOMENTO, sendo o prazo mínimo de antecedên-
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cia para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (sessenta) dias;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho 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 público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 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 entidades 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 penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 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, facultada 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, Instrução Normativa TCE/ PR 61/2011, Lei Federal 13.019/2014, Decreto Municipal 5.863/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante
da administração pública.
E, por estarem de comum acordo, firmam o presente Termo em
03 (três) vias de igual teor e forma, perante as testemunhas
abaixo assinadas, para que produzam seus jurídicos e legais
efeitos.
Guarapuava, 11 de julho 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
LIGA REGIONAL DE FUTEBOL DE SALÃO DE GUARAPUAVA
SERGIO FIRMAN
Presidente
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TERMO DE FOMENTO Nº 035/2022 - ESPORTE
Termo de Fomento que fazem o MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO e GREMIO RECREATIVO ESPORTIVO MADEIRIT.
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, GREMIO RECREATIVO ESPORTIVO MADEIRIT, pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ nº 76.908.755/0001-50,
com sede na Rua Leonardo Coblinski, S/N – Boqueirão – CEP
85.023-330, em Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato representado por seu presidente, Sr. PEDRO AURÉLIO GONÇALVES, inscrito no CPF\MF nº 549.469.139-04, natural de
Guarapuava, Estado do Paraná, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava-PR, de ora em diante denominados simplesmente MUNICÍPIO e ENTIDADE, respectivamente, partes
que resolvem celebrar o presente TERMO DE FOMENTO mediante as cláusulas e 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 lucrativos, abrangidos pela Lei Municipal nº 2.270 de 06/05/2014 e
pelo Decreto Municipal nº 3.957 de 11/08/2014, com a finalidade de Fomentar a prática esportiva no Município de Guarapuava através do Plano de Trabalho apresentado pela ENTIDADE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS
O Município repassará à ENTIDADE até o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), que deverá ser depositado e movimentado em
CONTA CORRENTE EXCLUSIVA para este Termo de Fomento, aberta em INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.
Parágrafo 1º: As parcelas dos recursos transferidos serão liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso aprovado pelo Município.
Parágrafo 2º: Para receber o repasse a ENTIDADE deverá
apresentar o Recibo de Pagamento juntamente com as Certidões, 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 adimplemento do termo de fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 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, correspondente 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
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recebidos, inclusive no que diz respeito às despensas de custeio, 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 sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo
as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias,
décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 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 utilizado 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 extinção da entidade.
Parágrafo 2º: As despesas realizadas com recursos de transferência 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 referida no caput deste artigo, a avaliação se dará sobre os preços
válidos cotados por no mínimo 03 (três) fornecedores, apresentados em orçamentos com a indicação do valor unitário dos
serviços ou produtos.
II.Nos casos de ofertas de encartes, tablóides, anúncios de internet, ou outras formas de anúncio, estes deverão estar impressos 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 comprovação das metas previstas, documentando-se os serviços
prestados e as atividades desenvolvidas.
Parágrafo 4º: O valor remuneratório especificado na Cláusula Segunda e eventuais recursos próprios e de contrapartida,
deverão ser depositados e movimentados em CONTA CORRENTE ESPECÍFICA para este Termo de Fomento, aberta em
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OFICIAL.
I.A CONTA BANCARIA informada pela ENTIDADE é:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 0389
CONTA: 9080-9
II.Os recursos da conta específica somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas previstas no plano de
aplicação.
III.A movimentação dos recursos somente poderá ocorrer mediante emissão de cheque nominativo, cruzado e não endossável; ordem bancária; transferência eletrônica ou outra modalidade 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
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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 Concedente, devendo constar de demonstrativo específico que integrará 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 cronograma 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 recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil
em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração 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 tomador, se dará mediante os seguintes documentos:
I.Processos de compras realizadas por intermédio de procedimento licitatório ou pesquisa de preços, conforme DETERMINA 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 Resolução nº 28/2011, em vias originais;
III.Informação integral, no SIT, das despesas realizadas e respectivos 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 Termo, de toda e qualquer despesa considerada ANUAL, como
por exemplo, as anuidades federativas, seguros, etc.;
III.Pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou empregado integrante de quadro de pessoal
da administração pública, direta ou indireta, por quaisquer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressalvada 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 estabelecida 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 atualização 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 diretamente vinculada com o objeto do termo de transferência e da
qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou de servidores públicos;
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CLÁUSULA QUARTA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
É obrigatória a restituição pela ENTIDADE/Tomadora de eventual saldo de recursos ao MUNICÍPIO/concedente na data de
encerramento, denúncia ou rescisão deste TERMO DE FOMENTO, conforme abaixo discriminado:
I.Efetuar em nome MUNICÍPIO/Concedente o recolhimento dos
saldos ou a devolução de valores não utilizados e os rendimentos 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 financeiros) deverão ser solicitadas orientações ao Departamento Financeiro 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 recursos da parceria, necessários à consecução do objeto, mas que
a ele não se incorporam.
Parágrafo 1º: Os bens remanescentes serão gravados com
cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa
de transferência da propriedade à administração pública, na
hipótese da extinção da parceria.
Parágrafo 2º: Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos, a critério do administrador público, serão doados quando, após a consecução do objeto, necessário for para
assegurar a continuidade do objeto pactuado, observado o disposto neste termo e na legislação vigente.
Parágrafo 3º: Os bens doados ficarão gravados com cláusula
de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados à
continuidade da execução do objeto previsto neste termo, sob
pena de reversão em favor da Administração.
CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
E FINANCEIROS
As despesas oriundas deste contrato serão atendidas por conta da Dotação Orçamentária nº 3.3.50.43 - Subvenções Sociais, 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 INFORMAÇÕES 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 Estado do Paraná e fazendo o fechamento da prestação de conta 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 fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos
no plano de trabalho, além dos seguintes relatórios:
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I.Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela Organização 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 Plataforma SIT do TCE/PR, assinado pelo seu representante legal,
com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto;
III.Notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, 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 prestação de contas ou mesmo de sua aprovação, o representante
legal do tomador dos recursos deverá preservar todos os documentos 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).

contas ao fim de cada exercício, para fins de monitoramento do
cumprimento das metas do objeto.        
Parágrafo 4º: Somente serão aceitos os documentos comprobatórios das despesas que estiverem de acordo com a legislação 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 terceiros, 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 pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

CLÁUSULA OITAVA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO

A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação 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 relatórios 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 serão 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 aferição da correlação entre as despesas apresentadas e a execução do objeto da Parceria, bem como entre as despesas e os
débitos efetuados na conta corrente que recebeu recursos para
a execução da parceria.
V.Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
VI.Emitir Termo de Fiscalização, com visitas in loco, realizadas
durante a execução da parceria.
VII.No caso de prestação de contas final, o Fiscal emitirá parecer técnico conclusivo de avaliação do cumprimento do objeto.
Parágrafo 3º:  Se a duração da parceria exceder um ano, a
organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de

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 NETTO, inscrito sob o CPF nº 409.465.339-20 sendo este quem
deverá fiscalizar e avaliar a execução do Termo e do Plano de
Trabalho, através de visitas e emissão de relatórios que comprovem a execução da aplicação dos recursos e também ficará
responsável pela atualização das certidões e pelo acompanhamento dos registros da ENTIDADE/Tomadora no SIT – Sistema
Integrado de Transferência

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 publicação 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 janeiro de 2023, oficializado após a data da assinatura
de ambas as partes.
Parágrafo 1º: Aditamentos a este TERMO somente serão realizados de acordo com solicitação da ENTIDADE e se houver o
interesse do MUNICIPIO.
Parágrafo 2º: A prorrogação de ofício da vigência deste TERMO deve ser feita pela administração pública quando ela der
causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada
ao exato período do atraso verificado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DO PLANO DE TRABALHO E METAS
O Plano de Trabalho, contendo as METAS e CRONOGRAMA, 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 RENÚNCIA
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Este TERMO poderá ser rescindido automaticamente independente da formalização de instrumento, no caso de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando
constatadas as seguintes situações:
I.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da
estabelecida no TERMO, atestado pela fiscal;
II.A não execução do objeto pactuado.
Parágrafo 1º: A inexecução total ou parcial do objeto deste
TERMO por parte da ENTIDADE importará na suspensão dos
repasses de verbas e/ou devolução dos valores já 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 instrumento, a qualquer tempo, atendendo as condições, sanções
e delimitações claras de responsabilidades constantes neste
TERMO, sendo o prazo mínimo de antecedência para a publicidade dessa intenção, não inferior a 60 (sessenta) dias;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da legislação específica, garantida a
prévia defesa, poderá a administração aplicar à organização
da sociedade civil parceira as seguintes sanções:
III.Advertência;
IV.Suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com
órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
V.Declaração de inidoneidade para participar de chamamento
público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades 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 penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 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, facultada 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
nº 2.270 de 06/05/2014, o Decreto Municipal nº 3.957 de
11/08/2014, as Resoluções do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná nº 28/2011 e nº 46/2014, a Instrução Normativa do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 61/2011, a Lei Federal nº 13.019/2014 e o Decreto Municipal nº 5.863/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, como único e competente para dirimir eventuais dúvidas
oriundas da interpretação do presente, com exclusão de quaisquer outros, por mais privilegiadas que se apresentem com o
que concordam expressamente as partes. Sendo obrigatória a
prévia tentativa de solução administrativa, com a participação
de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante
da administração pública.
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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, 04 de julho 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
___________________________________________
GREMIO RECREATIVO ESPORTIVO MADEIRIT
PEDRO AURÉLIO GONÇALVES
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA Nº 011/2022
DESIGNAÇÃO DE GESTORES, FISCAIS E SUPLENTES
O Secretario Municipal de Saúde do Município de Guarapuava, no uso das atribuições que lhe são conferidas, através
do Decreto nº 8.418/2021, com fulcro no Decreto Municipal nº
7.545/2019, especificamente no art. 9º, estabelece os servidor
abaixo para exercer a função de Gestor e Fiscal das Atas ou/e
Contratos providos da Secretaria Municipal de Saúde, os quais
têm a competência para a gestão e fiscalização de contratos no
âmbito da Administração Municipal:
1.
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS, CPF: 051.660.69994 e RG: 9.062.069-0
Guarapuava,11 de Julho de 2022.
JONILSON ANTÔNIO PIRES
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 8.418/2021
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CONSÓRCIO INTERGESTORES DE SAÚDE DA 5ª REGIÃO DE SAÚDE

12 de julho, Veiculação 12/07/2022
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO JORDÃO - CRJ
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SURG
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PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
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