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                De Acordo com a Lei 3.465 de 19 de Dezembro de 2007

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS

www.arapongas.pr.gov/diario  

ATOS DO PODER EXECUTIVO
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 007/2020

INEXIGIBILIDADE Nº 027/2020
Comunicamos que se encontra à disposição 
dos interessados EDITAL DE REABERTURA DO 
CREDENCIAMENTO/CHAMAMENTO PÚBLICO N° 
007/2020 que tem como objeto o credenciamento de 
pessoas jurídicas da área da saúde, para atuarem em 
plantões médicos presenciais por hora nas UBS e PSF, 
em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde. 
Os interessados deverão encaminhar os documentos 
relacionadas no item 6 do edital no Setor de Saúde, no 
horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min 
até as 17h00min, em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Arapongas, Secretaria Municipal de 
Saúde, na Rua Garças, 750, térreo, centro, Arapongas 
- PR, no período de 24/06/2022 a 28/02/2023, 
ocasião em que receberão recibo da entrega do 
envelope lacrado contendo os documentos devidos. 
O respectivo edital poderá ser obtido na Prefeitura 
Municipal de Arapongas, no endereço e horário 
acima mencionados ou no endereço eletrônico www.
arapongas.pr.gov.br. Informações pelo telefone (043) 
3902-1255.

Arapongas, 23 de junho de 2022.
  

ADENÍLSON DO CARMO SILVA
Presidente da Comissão 

EXTRATO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
N.º 0603352-34

Partes: município de Arapongas - PR, CNPJ/MF 
n.º 76.958.966/0001-06, e a Caixa Econômica 
Federal, CNPJ/MF n.º 00.360.305/0001-04; objeto: 
empréstimo no valor de R$ 2.531.228,42 (dois 
milhões, quinhentos e trinta e um mil, duzentos e vinte 
e oito reais e quarenta e dois centavos) sob a forma 
de financiamento concedido pela Caixa Econômica 
Federal, lastreado com recursos da CAIXA, compondo 
100% do valor de investimento; objetivo: aquisição de 
imóvel Lote de Terras nº. 85-1 com área de 118.447,75 
metros quadrados, ou seja, 11,8447 hectares, situado 
na Gleba Pirapó, constante da matrícula nº. 17.743 
de 24 de maio de 2000, oriunda do 2º Serviço de 
Registro de Imóveis de Arapongas, Paraná, para fins 
da construção de um Centro de Eventos Automotivo; 
programa FINISA. Data e assinaturas: 23 de junho 
de 2022. Henrique Men Martins, Gerente de Filial e 
Sergio Onofre da Silva, Prefeito do município.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 103/2022

Tomada de Preços: nº. 005/2022. 
Contrato: n. º 270/2022.
Partes: Município de Arapongas e GREENPAV 
PAVIMETNAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI, CNPJ n° 
29.365.398/0001-41, neste ato representada por 
BRUNA SARTORIO GUIMARÃES, inscrita no CPF/MF 
nº 067.617.219-976.
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação 
da Rua Condor e Guaratinga, em cumprimento ao 
contrato de repasse OGU n° 918625/2021/MDR/
CAIXA em atendimento à Secretaria Municipal 
de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano 
(SEODUR).
Valor: R$ R$ 1.099.774,93 (um milhão, noventa e nove 
mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa e 
três centavos).
Prazo de Vigência: de 23 de junho de 2022 até 31 de 
dezembro de 2022.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 104/2022

Tomada de Preços: nº. 006/2022. 
Contrato: n. º 271/2022.
Partes: Município de Arapongas e GREENPAV 
PAVIMETNAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI, CNPJ n° 
29.365.398/0001-41, neste ato representada por 
BRUNA SARTORIO GUIMARÃES, inscrita no CPF/MF 
nº 067.617.219-976.
Objeto: Contratação de empresa para pavimentação 
da Rua Avinhado, situada entre as coordenadas inicial 
23°25’14.6”S 51°26’06.2”W e final 23°25’38.5”S 
51°26’31.2”W, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento 
Urbano (SEODUR).
Valor: R$ R$ $ 647.940,03 (seiscentos e quarenta e 
sete mil, novecentos e quarenta reais e três centavos).
Prazo de Vigência: de 23 de junho de 2022 até 31 de 
dezembro de 2022.
Foro: Município de Arapongas. Data e Assinaturas.

PORTARIA Nº. 275/22, DE 13 DE JUNHO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:

-  o contido no Art. 31, em seu Parágrafo Único, da Lei 
nº 4.450/16, regulamentado pelo Decreto nº 210/19, 
de 03/04/2019.
- o contido na Lei nº 4.764/19, de 06/05/2019 e 
publicada em 07/05/2019;
- o contido em Comunicação Interna nº 205/2022, da 
Secretaria Municipal de Educação. 

R E S O L V E:

DESIGNAR, no período de 01 de junho a 31 de 
dezembro de 2022, Kécia Priscilla Palombello 
Magalhães, matrícula nº 1198235/1, ocupante do 
cargo de Professor, Classe D, Nível 01, lotado na 
Secretaria Municipal de Educação, para prestar 
serviços  em escola de difícil acesso, na Escola Rural 
Municipal São Carlos, com Gratificação de Difícil 
Acesso, onde a remuneração será 20% (vinte por 
cento) sobre o valor básico da carreira de Professor, 
calculado sobre a Jornada de 20 (vinte) horas, 
condicionada à inexistência de transporte público, 
com fundamento no Inciso I do artigo 31, da Lei nº. 
4.450, de 25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, 
Carreira e Remuneração do Quadro de Pessoal 
Magistério Público Municipal de Arapongas).

Arapongas, 13 de junho de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA    
Prefeito  

CRISTIANE CESÁRIA PABLOS ROSSETTI                                                
Secretária Municipal de Educação     

                                                                  

PORTARIA Nº. 276/22, DE 13 DE JUNHO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, considerando:
-  o contido no Art. 31, em seu Parágrafo Único, da Lei 
nº 4.450/16, regulamentado pelo Decreto nº 210/19, 
de 03/04/2019.
- o contido na Lei nº 4.764/19, de 06/05/2019 e 
publicada em 07/05/2019;
- o contido em Comunicação Interna nº 205/2022, da 
Secretaria Municipal de Educação. 

R E S O L V E:

DESIGNAR, no período de 01 de junho a 31 de 
dezembro de 2022, Hanna Claudia Ferranti Lorena, 
matrícula nº 1198233/1, ocupante do cargo de 
Professor, Classe C, Nível 01, lotado na Secretaria 
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Municipal de Educação, para prestar serviços  em 
escola de difícil acesso, na Escola Rural Municipal 
Duque de Caxias, com Gratificação de Difícil Acesso, 
onde a remuneração será 20% (vinte por cento) sobre 
o valor básico da carreira de Professor, calculado 
sobre a Jornada de 20 (vinte) horas, condicionada à 
inexistência de transporte público, com fundamento 
no Inciso I do artigo 31, da Lei nº. 4.450, de 25/01/2016 
(Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração 
do Quadro de Pessoal Magistério Público Municipal 
de Arapongas).

Arapongas, 13 de junho de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

CRISTIANE CESÁRIA PABLOS ROSSETTI                                                                                                                     
Secretária Municipal de Educação                                                                                                                             

PORTARIA Nº. 277/22, DE 13 DE JUNHO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, à vista da solicitação nº. 210/2022, 
da EDUCAÇÃO;;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR , no período de 01 de junho a 
31 de dezembro de 2022, Thais Mayara da Silva de 
Paula, matrícula nº 1198266/1, ocupante do cargo 
de Professor de Educação Infantil 30h, Classe C, Nível 
01, lotado na Secretaria Municipal de Educação, 
para prestar serviços em Jornada Suplementar, no 
CMEI Sônia Saikawa Koga, onde a remuneração será 
proporcional ao número de 10 (dez) horas estendidas 
e calculadas com base no vencimento do nível inicial 
da classe em que se encontra posicionado (a), com 
fundamento no artigo 39 e §1º, da Lei nº. 4.450, de 
25/01/2016 (Estatuto e Plano de Cargos, Carreira 
e Remuneração do Quadro de Pessoal Magistério 
Público Municipal de Arapongas.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
         

Arapongas, 13 de junho de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA  
Prefeito

 

CRISTIANE CESÁRIA PABLOS ROSSETTI
Secretária Municipal de Educação  

PORTARIA Nº. 286/22, DE 21 DE JUNHO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 

de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº 
15443, de 18/05/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, no período de 14 a 19 de junho 
de 2022 , ao servidor, Rogério Garcia, matrícula nº 
79634/1 e matrícula nº 79634/2,  ocupante do cargo 
de Técnico Esportivo, de provimento efetivo, lotado 
na Secretaria Municipal de Esporte, dispensa para 
atender convocação de órgão oficial (Secretaria 
de Estado da Educação e do Esporte – Governo do 
Paraná), para integrar Coordenação Administrativa 
nos 68º Jogos Escolares do Paraná, na cidade de 
Pitanga – PR, com fundamento no artigo 186, seção 
VI da Lei nº 4.451/16, de 25/04/2016, (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais), regulamentado pelo 
Decreto nº 665/16, de 24 de agosto de 2016.

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

Arapongas, 21 de junho de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE                                                                  
Secretário Municipal de Administração                                                                                   

PORTARIA Nº. 287/22, DE 21 DE JUNHO DE 2022

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município 
de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais, à vista do contido na solicitação nº 
15271, de 17/05/2022;

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER, no período de 14 a 19 de junho 
de 2022 , ao servidor, Marcelo Augusto Batista 
Mangoline, matrícula nº 79715/1,  ocupante do 
cargo de Técnico Esportivo, de provimento efetivo, 
lotado na Secretaria Municipal de Esporte, dispensa 
para atender convocação de órgão oficial (Secretaria 
de Estado da Educação e do Esporte – Governo 
do Paraná) na cidade de Pitanga - PR, para integrar 
Coordenação Técnica nos 68º Jogos Escolares do 
Paraná, com fundamento no artigo 186, seção VI 
da Lei nº 4.451/16, de 25/04/2016, (Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais), regulamentado pelo 
Decreto nº 665/16, de 24 de agosto de 2016.

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

Arapongas, 21 de junho de 2022.

SÉRGIO ONOFRE DA SILVA
Prefeito

GABRIEL ESPER DUARTE                                                                   
Secretário Municipal de Administração                                                                                   



SEXTA-FEIRA 24/06/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3151 PÁG: 3

ARAPONGAS  

PPRREEFFEEIITTUURRAA  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  AARRAAPPOONNGGAASS  
Estado do Paraná 

 
 

 
DECRETO Nº 466/22, DE 24 DE JUNHO DE 2022 

 
Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional 
Suplementar - Anulação parcial das dotações, no 
orçamento do Município de Arapongas, para o 
exercício de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, usando de suas atribuições legais, 

 
D  E  C  R  E  T  A: 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no orçamento-programa do Município de Arapongas, para o 

exercício de 2022, com base no art. 5° da Lei Municipal nº. 5.020, de 08 de novembro de 2021, Crédito Adicional Suplementar - 
Anulação parcial das dotações no valor de R$ 3.655.000,00 (três milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil reais).  

 
09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SAÚDE 
09.02 - Fundo Municipal de Saúde 

103010021.2.050/3.3.1.90.16.00 - Outras despesas variáveis - pessoal civil............................................................R$       270.000,00 
  Fonte de recurso 495 
  10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO 
  10.02 - Manutenção do FUNDEB 
123610009.6.008/3.3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.....................................................R$    2.945.000,00 
  Fonte de recurso 101 
                             3.3.1.91.13.00 - Contribuições patronais.......................................................................................R$       300.000,00 
  Fonte de recurso 101 
  10.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental 
123610009.6.010/3.3.1.90.13.00 - Contribuições patronais.......................................................................................R$         60.000,00 
  Fonte de recurso 104 
                             3.3.1.90.16.00 - Outras despesas variáveis - pessoal civil............................................................R$         80.000,00 
  Fonte de recurso 104 
                                 
 Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior, serão utilizados como recursos, na forma 
do disposto no artigo 43, parágrafo 1º, inciso III, da Lei Federal nº. 4.320/64, a anulação parcial da dotação orçamentária, a saber: 
   

09.00- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SAÚDE 
09.02 - Fundo Municipal de Saúde 

103010021.2.050/3.3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.....................................................R$       270.000,00 
  Fonte de recurso 495 
  10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – EDUCAÇÃO 

  10.02 - Manutenção do FUNDEB 
123610009.6.008/3.3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.....................................................R$    2.825.000,00 
  Fonte de recurso 102 
                             3.3.1.90.13.00 - Contribuições patronais.......................................................................................R$       120.000,00 
  Fonte de recurso 102 
                             3.3.1.91.13.00 - Contribuições patronais.......................................................................................R$       300.000,00 
  Fonte de recurso 102 
  10.03 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Fundamental 
123610009.6.010/3.3.1.90.11.00 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil.....................................................R$       140.000,00 
  Fonte de recurso 104 
                             

Art. 3º - Considerando o fato de que a abertura do crédito adicional suplementar a que se refere o art.1º deste 
decreto tem como fonte de recurso a anulação parcial das dotações da mesma atividade orçamentária, os ajustes efetuados não 
alteram os objetivos e as metas estabelecidos disposto nas Leis nº.  5.019 de 08/11/2021, do Plano Plurianual 2022 a 2025 e na 
Lei n° 4.973 de 10/06/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. 

 
Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 

Arapongas, 24 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

JULIANO RAMPINELLI BERALDI                       
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento 

SERGIO ONOFRE DA SILVA 
Prefeito 
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Prefeitura do Município de Arapongas 

 
Estado do Paraná 

 

 
EDITAL DE HABILITAÇÃO 

 
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2022 - (PMA) 

 
A comissão de licitação designada pela Portaria N.º 040/2022, 
constituída pelo Presidente Sr. Ricardo Kanehiro Koike e membros 
Israel Biason Filho e Luiz Carlos Garanhani, comunica aos interessados 
na Contratação de empresa especializada para reforma e ampliação 
do aeroporto municipal "Alberto Bertelli", em atendimento a 
Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento 
Urbano (SEODUR), que após a análise e verificação dos documentos 
apresentados, em conformidade com o Edital, decidiu o seguinte: 
 

Empresas Situação 
GREENPAV PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
EIRELI – CNPJ/MF nº 29.365.398/0001-41 

Habilitada 

IMPACTO CONSTRUÇÕES LTDA – 
CNPJ/MF nº21.198.228/0001-08 

Habilitada 

GAISSLER MOREIRA ENGENHARIA CIVIL 
EIRELI – CNPJ/MF nº68.761.238/0001-73 

Habilitada 

 
Na forma disposta no artigo 109 da lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, para a interposição de recursos administrativos, 
contra esta decisão ou até que encaminhem termo de renúncia. Para 
efeitos do disposto no § 5º do citado artigo, encontra-se o referido 
processo com vista franqueada aos interessados as devidas vistas, bem 
como disponibilizado na sua integra junto ao mesmo local de retirada do 
Edital. 
 
                                                          Arapongas, 24 de junho de 2022. 
 
 
                                     Ricardo Kanehiro Koike 
                                           Presidente 
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MUNICÍPIO DE ARAPONGAS
Estado do Paraná

Rua Garças, 750 - CEP 86700-285
CNPJ 76.958.966/0001-06 1 / 1

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O prefeito Municipal de Arapongas, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos do art.
43,  Vl,  da  Lei  no.  8666/93,  de  21  de  junho  de  1993,  e  suas  alterações,  HOMOLOGA  o  procedimento
licitatório, atestando a legalidade de todo o processo referente ao Pregão Eletrônico n°. 53/2022 - Processo
Administrativo  nº.  95/2022,  que tem por  objeto  o(a)  Registro de Preços  para contratação de empresa
especializada  para  transporte  de  atletas,  dirigentes  e  materiais  esportivos,  por  km  rodado  pelo
veículo,  em  caráter  eventual,  de  acordo  com  a  demanda  desta  secretaria,  em  atendimento  a
Secretaria Municipal de Esporte., ADJUDICADO à(s) empresa(s) abaixo:

SERVICE ASSAI - EIRELI
Item Produto Qtde Valor Unitário Valor Total

1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16  LUGARES,
COM MOTORISTA, COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO

20.000 R$3,00 R$60.000,00

2 LOCAÇÃO  DE  VEÍCULO  TIPO  MICROONIBUS  ,  COM  NO  MÍNIMO  26  LUGARES,
COM NO MÁXIMO 10 ANOS DE USO, COM MOTORISTA

20.000 R$4,00 R$80.000,00

Total do Fornecedor: R$140.000,00

Valor Total do Pregão: R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Arapongas, 24 de junho de 2022.

Sergio Onofre da Silva
Prefeito
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ARAPONGAS  

Secretaria Municipal de Administração 
Diretoria de Recursos Humanos 

 
PORTARIA nº. 284/22, de 20 de junho de 2022. 

 
SÉRGIO ONOFRE DA SILVA, Prefeito do Município de Arapongas, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido em CI nº 236/2022, da Educação: 
 

R E S O L V E: 
 

Art. 1º - DISPENSAR, a Profissional do Magistério abaixo relacionada, da 
incumbência de prestar serviços em Jornada Suplementar, proporcional ao número de estendidas 
e calculadas com base no vencimento do nível inicial da classe em que se encontra posicionada, 
conforme segue: 

 

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

as disposições em contrário. 
Arapongas, 20 de junho de 2022. 

 
 
 

 
CRISTIANE CESÁRIA PABLOS ROSSETTI                                  SÉRGIO ONOFRE DA SILVA                                                                                                      

Secretária Municipal de Educação                                                          Prefeito                                                       

 
 

Mat. Nome Classe Local Portaria 
Designação 

Número de 
horas 

dispensadas 

Data da 
Dispensa 

97861/1 Carolina Dias Leiro 
Colombo 

C Secretaria Municipal 
de Educação 

136/22, de  
17/03/2022 

20 (vinte) 
horas 

10/06/2022 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS 
Estado do Paraná 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br 
(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

EDITAL 002/2022 

 
A Comissão Eleitoral, nomeada pela Resolução CMAS nº 013/2022, de 05 de maio de 

2022, no uso de suas atribuições, 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - ALTERAR o Edital CMAS 001/2022, que trata da Eleição Para 

Complementação da Representação da Sociedade Civil no Conselho Municipal 

de Assistência Social, nos termos deste Edital. 

 

DA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DE ENTIDADE 
Art. 2º - O art. 2º do Edital CMAS 001/2022 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 2º - A eleição de que trata o artigo anterior será efetuada em reunião a ser 

realizada às 09:00 horas do dia 01/07/2022, nas dependências da Sede 

Administrativa dos Conselhos Municipais, sito à Av. Gaturamo, 1.000 (CSU) – 
Jd Aeroporto.” 

 
DA ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Art. 3º - O Art. 4º do Edital CMAS 001/2022 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 4º – (...) 

§ 2º. Para ser considerado candidato o interessado deverá inscrever-se no pleito 

através do link: https://forms.gle/WmGzXKvU3VG8YCeZ9, até a data de 

04/07/2022. 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
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Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br 
(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

Art. 4º - O Art. 5º do Edital CMAS 001/2022 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 5º -  A votação da eleição de que trata o artigo anterior será realizada das 

12:00 horas às 16:00 horas do dia 12/07/2022, nas dependências da Sede 

Administrativa dos Conselhos Municipais, sito à Av. Gaturamo, 1.000 (CSU) – 
Jd. Aeroporto.” 

 

Art. 5° - Ficam mantidas, em todos os seus termos, as demais disposições do 

Edital  CMAS 001/2022. 

 

Art. 8º -  Publique-se.  
 
 
 

Arapongas, 24 de junho de 2022. 
 

 

 

 

______________________________ 
Ismailda Ferreira de Lima da Silva 

Coordenadora 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
ARAPONGAS – PARANÁ 

 
Praça Pio XII, 290 – Centro CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmas@arapongas.pr.gov.br 
(Digitado por Jacson M. R. de Moura) 

EDITAL 003/2022 

 
A Comissão Eleitoral, nomeada pela Resolução CMAS nº 013/2022, de 05 de maio de 

2022, no uso de suas atribuições, 

 
RESOLVE: 

Art. 1º - HOMOLOGAR, nos termos do Edital CMAS 001/2022, que trata da 

Eleição Para Complementação da Representação da Sociedade Civil no 

Conselho Municipal de Assistência Social, e alterações, a candidatura das 

seguintes Entidades ao pleito: 

 

ENTIDADE CNPJ 
ASSOCIAÇÃO DAS DAMAS DE CARIDADE MARIA 
EDNA GRASSANO 

78.014.529/0001-51 

ASSOCIAÇÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE 
ARAPONGAS 

81.882.029/0001-46 

ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA 06.160.165/0001-07 
CASA DE APOIO MADRE TEREZA 06.351.372/0001-60 
CASA DO BOM MENINO DE ARAPONGAS 77.355.675/0001-88 
LAR SANTO ANTÔNIO PÃO DOS POBRES 13.530.310/0001-60 
LAR SÃO VICENTE DE PAULO 75.411.157/0001-09 
SOS – GUARDA MIRIM DE ARAPONGAS 75.409.524/0001-30 

 

Art. 2º -  Publique-se.  
 
 
 

Arapongas, 24 de junho de 2022. 
 

 

______________________________ 
Ismailda Ferreira de Lima da Silva 

Coordenadora 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2022 - PARA SELEÇÃO DE PROPOSTA TÉCNIA PELO CONSELHO MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA), ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E 
ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS/PR PARA EXECUÇÃO NO ANO DE 2023. 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Arapongas (CMDCA), torna público o presente 
Chamamento Público, com fulcro nas Leis Federais nº 8.069, de 13 de julho de 1990 e n° 13.019, de 31 de julho de 2014. 
 

DA FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: 
 

1. A finalidade do presente Chamamento Público é a recepção e seleção de Proposta Técnica de Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs), sem fins lucrativos, ou órgãos públicos municipais, para concorrer aos recursos a serem 
destinados pelo Conglomerado Itau Unibanco, para apoiar ações, serviços, programas ou projetos que contribuam 
para a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes no contexto da pandemia. 

 
2.  As propostas deverão ser elaboradas de acordo com as condições estipuladas pelo REGULAMENTO PARA 

INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS – EDITAL FUNDOS DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA 2022, disponível no site: 
https://www.itausocial.org.br/editais/edital-fundos-da-infancia-e-da-adolescencia-2022/. 

 
3. A proposta deverá ser elaborada conforme Modelo Anexo II – deste Edital. 
4. Cada entidade poderá protocolar somente 01 (uma) Proposta Técnica para concorrer neste Edital , sem prejuízo 

da apresentação de propostas técnicas para os demais editais publicados pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

5. A previsão de execução dos projetos elencados nas Proposta Técnica deverá ser para o exercício de 2023 e terá o 
prazo limite de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a parceria, por meio de Termo Aditivo, se necessário, 
até o limite de 24 (vinte e quatro) meses. 

 
DO OBJETO: 

 
6.  O objetivo deste edital é a seleção de projetos, programas e serviços dedicados a promoção, proteção e defesa 

da garantia de direitos da criança e do adolescente no contexto da pandemia a partir da oferta de atendimento 
direto a esta população, conforme Resolução nº 137/2010 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 

 
7.  As propostas submetidas ao presente edital devem ter valor de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais). Vale destacar que o recebimento do valor solicitado pela Entidade ou órgão público selecionado está 
condicionado ao repasse de recursos pela instituição financiadora citada neste Edital, mediante seleção interna, 
conforme disposto no Regulamento Para Inscrição de Propostas, sendo que serão priorizadas propostas que 
tenham como princípio básico orientador de suas ações um ou mais dos seguintes eixos temáticos: 
Eixo 1 - Promoção da vida e da saúde 
• Ações de combate à fome, promoção da segurança alimentar e atendimento às necessidades básicas de saúde 
de crianças, adolescentes e suas famílias. 
• Apoio a crianças e adolescentes em situação de pobreza ou extrema pobreza, cujos pais estejam  
desempregados ou com dificuldades de manutenção de condições básicas de subsistência.  
• Apoio e orientação para crianças, adolescentes, familiares e comunidades locais sobre cuidados e práticas a 
serem adotadas para a manutenção da saúde física e mental. 
Eixo 2 - Enfrentamento e prevenção de violações de direitos 
• Ações de proteção de crianças e adolescentes que estejam vivenciando situações de risco e ameaças para sua 
saúde física e mental, tais como abandono ou negligência familiar, violências domésticas e violências sexuais.  
• Ações de proteção de crianças e adolescentes em situação de rua.  
• Ações de prevenção do trabalho infantil. 
• Ações voltadas a crianças e adolescentes de comunidades tradicionais, residentes em áreas rurais vulneráveis 
e/ou com dificuldade de acesso a serviços e programas de proteção social.  
• Ações de apoio a serviços de acolhimento institucional e a programas de restauração de vínculos de convivência 
familiar saudável. 
• Ações de acompanhamento e apoio a adolescentes em conflito com a lei, que estão cumprindo medida 
socioeducativa aplicada pelo Poder Judiciário. 
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• Apoio e orientação para familiares, profissionais e cuidadores sobre cuidados e práticas de prevenção de 
violências e acidentes domésticos, fortalecimento da convivência familiar e preservação da saúde emocional de 
crianças e adolescentes. 
Eixo 3 - Garantia do direito à educação 
• Identificação e alcance de crianças e adolescentes sem acesso a atividades educativas e culturais, por 
impossibilidade ou dificuldade de manutenção da vida escolar ou por falta ou dificuldade de acesso a atividades 
educativas complementares à educação escolar. 
• Oferta de atividades, materiais e conteúdos educativos, culturais e de lazer que promovam o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes, bem como oferta de orientação e apoio aos familiares para que participem desse 
processo. 
• Ações conjuntas e integradas entre organizações sociais da rede local e escolas públicas, que favoreçam a 
retomada e manutenção da trajetória escolar, o reforço do aprendizado e a educação integral de crianças e 
adolescentes. 
• Emprego de meios e procedimentos que possibilitem a retomada e manutenção segura de atividades 
educativas, culturais, de convivência e de lazer para crianças e adolescentes. 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
 

8. A Comissão de Seleção designada pelo CMDCA, processará, julgará e homologará em meio oficial as Propostas 
Técnicas. 

9. A Comissão de Seleção emitirá julgamento fundamentado de acordo com os termos estabelecidos neste edital, e 
será baseado no grau de adequação da Proposta Técnica, bem como ao valor de referência, além de definir sobre 
a capacidade operacional e técnica, contidas na Proposta Técnica. 

10.  O julgamento feito pela Comissão de Seleção deverá conter critérios objetivos e isonômicos, de acordo com a 
metodologia de pontuação de cada um dos critérios estabelecidos, no intuito de resguardar os princípios 
constitucionais da publicidade, impessoalidade e eficiência. 

11.  A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das 
informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. 
Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

12. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que 
não seja membro desse colegiado. 

13. Não poderá participar da Comissão de Seleção, o conselheiro que represente ent idade, órgãos públicos ou 
privados que figure como participante do processo de seleção previsto neste edital, que também deverão abster-
se do direito de voto. 

14. Será considerada selecionada a proposta que obtiver melhor classificação após análise da Comissão de Seleção e 
aprovação do resultado pelo CMDCA, sendo apenas uma, a entidade será considerada apta, e o CMDCA irá 
inscreve-la no certame, conforme orientações do Regulamento.  

15. Havendo parecer desfavorável, caberá a entidade apenas 01(um) recurso à presidência do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no qual terá 02 (dois) dias úteis após o recebimento do recurso, 
para submetê-lo à Plenária do Conselho, com emissão de novo parecer. 

 
DA PARTICIPAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO: 

 
16. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas 

pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b”e “c” da Lei nº 13.019, de 2014, ou órgãos públicos municipais, bem como, 
que obedeçam aos seguintes critérios: 

 
I. Estar regularmente registrada no CMDCA do município, há pelo menos 01 (um) ano, 

 
II. Ter no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por  meio de documentação emitida 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 
III. Ser regida por estatuto que preveja, expressamente, que seus objetivos são voltados à promoção de atividades e 

finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado; 
IV. Ser regida por estatuto que preveja, expressamente, que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 

patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 
Federal nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;  
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V. Ser regida por estatuto que preveja, expressamente, escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 
 

VI. Ter experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza  semelhante; 
 

VII. Ter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas 
estabelecidas; 

 
VIII. Declarar, conforme modelo constante no ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, DE CONCORDÂNCIA, que está 

ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela 
veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 
 

Parágrafo único: Dadas as suas características de natureza jurídica, os órgãos públicos municipais ficam dispensados do 
cumprimento do disposto nos incisos III, IV e V deste artigo. 
 

DA FASE DE SELEÇÃO: 
 

17. A fase de seleção observará as seguintes etapas, após publicação do presente Edital: 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 
1 Envio das Propostas Técnicas e demais documentos solicitados 

no presente Chamamento 
Até 06/07/2022 

2 Etapa de avaliação das Propostas Técnicas pela Comissão de 
Seleção 

08/07/2022 

3 Divulgação do resultado preliminar Até dia 
11/07/2022 

4 Interposição de recursos contra o resultado 
Preliminar 

02 dias coridos 

5 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção  Até  
15/07/2022 

 
6 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se 
houver) 

Até 
20/07/2022 

 

 
 

Etapa 1: Envio pelas OSCs ou órgãos públicos municipais, da Proposta Técnica e demais documentos solicitados no edital. 
 

18.  As Propostas Técnicas e os documentos elencados neste Edital serão protocolizadas pelas OSCs ou órgãos 
públicos municipais, em envelope lacrado, na Sede Administrativa dos Conselhos Municipais, localizada à Av. 
Gaturamo, 1.000 (CSU) – Jd. Aeroporto, no horário das 08:30h às 11:00h, em envelope lacrado com a seguinte 
descrição: 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA / CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 001/2022 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

OBJETO: EDITAL FUNDOS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – ITAÚ SOCIAL 
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19.  Após o prazo limite para apresentação das Propostas Técnicas e demais documentos, nenhuma outra será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente  
solicitados pela Comissão de Seleção. 

 
20.  Cada OSC, ou órgão público municipal poderá apresentar apenas uma Proposta Técnica. Caso venha a apresentar 

mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última Proposta Técnica enviada para análise. 
 

21.  O envelope deverá conter o ofício endereçado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, solicitando a apreciação da Proposta Técnica e dos documentos ao Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - FMDCA, assinado pelo gestor da entidade (Conforme modelo apresentado no ANEXO 
VI);  

 
22.  A entidade, ou órgão público, deverá apresentar os seguintes documentos, se couber: 

 
I. Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art.  33 da Lei nº 

13.019, de 2014; 
 

II. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, três anos com cadastro 
ativo; 

 
III. Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante 

de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de  outros: 
 
a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, 
empresas ou outras organizações da sociedade civil; 
 
b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

 
c) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao 
objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas;  
ou, 
 
d)  Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 
 

IV. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  
V. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

VI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
VII. Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com os dados pessoais de endereço, 

telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

VIII. Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo 
ou contrato de locação; 

IX. Declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem 
em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 
23.  A Proposta Técnica, o qual deverá ser entregue, em uma única via impressa (Conforme o modelo apresentado 

no Anexo II – Proposta Técnica), bem como, ter todas as folhas rubricadas e, ao final, ser assinada pelo 
representante legal da OSC ou órgão público municipal proponente. Também deve ser enviada uma cópia em 
arquivo editável para o e-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br da Proposta Técnica. 
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24. Caso haja remuneração da equipe de trabalho com recursos da parceria, deverá observar os seguintes requisitos:  
 

I. Estar de acordo com às atividades previstas na proposta técnica; 
II. Estar correspondente à qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada;  

III. Estar proporcional ao tempo efetivamente dedicado à parceria; e 
IV. Estar compatível com o valor de mercado; 
V. Atender ao disposto nos acordos, convenções e dissídios coletivos de trabalho.  

 
Etapa 2: Etapa de avaliação das Propostas Técnicas pela Comissão de Seleção 
 

25. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas 
pelas OSCs ou órgãos públicos municipais concorrentes.  

26.  A análise e o julgamento de cada Proposta Técnica serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total 
independência técnica para exercer seu julgamento, em conformidade com as questões que deverão ser 
pontuadas baseadas no Anexo I, deste edital. 

27.  A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento das Proposta s 
Técnicas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma 
devidamente justificada. 

28.  As Propostas Técnicas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento estabelecidos no 
Anexo I. 

29.  Serão eliminadas as Propostas Técnicas: 
I - Cuja pontuação total for inferior a 10 (dez) pontos; 

II- Que recebam nota “zero” em pelo menos 2 (dois) critérios de julgamento; 
III- Que estejam em desacordo com o presente Edital. 
 

30.  A pontuação final atribuída será o total dos pontos, que se constitui na soma do resultado de cada quesito. 
31.  A falsidade de informações nas Propostas Técnicas, deverá acarretar a eliminação da Proposta Técnica, podendo 

ensejar, ainda, a eliminação da proposta, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.  

32.  O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento, informando 
as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, 
resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais 
experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição 
das experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior. 

33.  Será obrigatoriamente justificada a seleção de Proposta Técnica que não for a mais adequada ao valor de 
referência constante do Chamamento Público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre 
as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).  

34.  É vedada a utilização dos recursos captados na conta do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência de 
Arapongas para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços 
determinados no plano de trabalho da entidade, em especial para manutenção das entidades não 
governamentais de atendimento à criança e ao adolescente por força do disposto no artigo 90 da Lei Federal n. 
8.069/90, podendo ser destinados apenas aos programas de atendimento por elas desenvolvidos.  
 

Etapa 3: Divulgação do resultado preliminar. 
 

35.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) divulgará o resultado preliminar do 
processo de seleção na página do sítio oficial - www.arapongas.pr.gov.br (Diário Oficial do Município), iniciando-
se o prazo para recurso. 
 

Etapa 4: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado 
preliminar do processo de seleção. 
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36.  Nos termos do art. 24 Lei nº 13.019/2014, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar 

deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 02 (dois) dias corridos, contados a partir do primeiro dia 
útil subsequente da publicação da decisão, à Comissão que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido 
recurso interposto fora do prazo. 

37.  Os recursos serão apresentados na Sede Administrativa dos Conselhos Municipais, localizado à Avenida 
Gaturamo, 1.000 (CSU), Jd. Aeroporto, no horário das 08:30h às 11:00h. 

38.  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, 
preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos, se houverem. 

Etapa 5: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 
 

39.  Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 
40.  Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo estabelecido neste Edital, 

ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CMDCA com as informações necessárias à decisão final. 

41.  A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser publicada no sítio oficial da Administração Pública 
(Diário Oficial do município). A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração 
de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, 
serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

42.  Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela 
condução do processo de seleção. 

43.  O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

Etapa 6: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver). 
 

44.  Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) juntamente com a Administração Pública deverá homologar e 
divulgar, no seu sítio eletrônico oficial (Diário Oficial do Município), as decisões recursais proferidas e o resultado 
definitivo do processo de seleção. 

45.  A homologação não gera qualquer direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 
2014). 

 
VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO: 

 
46. As propostas submetidas ao presente Edital devem ter valor de até R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil 

reais). Vale destacar que o recebimento do valor solicitado pela Entidade selecionada está condicionado à 
formalização do repasse pelo Conglomerado Itau Unibanco, bem como ao cumprimento dos dispositivos da Lei 
Federal 13.019/2014 e alterações, sem prejuízo às demais legislações vigentes.  

47.  A Organização da Sociedade Civil ou órgão do poder público municipal selecionado através da melhor proposta 
por este edital, terá sua proposta inscrita no sistema específico a que se refere o Regulamento Para Inscrição de 
Propostas – Edital Fundos da Infância e da Adolescência 2022 – Itau Social e caso venha a ser selecionada, as 
liberações dos recursos obedecerão ao cronograma de desembolso proposto pela OSC, que guardará consonância 
com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014 e sua execução 
será para o exercício de 2.023. 

 
DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS CAPTADOS: 

 
48.  O repasse dos recursos será efetuado após a formalização do Termo de Fomento, através do Município de 

Arapongas, e sua aplicação deverá ser feita de acordo com o Projeto apresentado, além disso, o projeto ficará 
sujeito à Prestação de Contas, conforme previsto na Lei Federal 13.019/2014 e Resolução nº 028/2011 nova 
redação dada pela Resolução nº 46/2014 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.  
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Parágrafo único: No caso de seleção de Proposta Técnica apresentada pelo poder público municipal fica dispensad a a 
formalização de Termo de Fomento, devendo a prestação de contas ser apresentada diretamente ao CMDCA, para 
apreciação, sem prejuízo das demais legislações vigentes. 
49.  Para a celebração do Termo de Fomento a entidade deverá apresentar a documentação solicitada pelo Município 

de Arapongas, observado o disposto na Lei Federal 13.019/2014, sem prejuízo às demais legislações vigentes.  
 

DA DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS: 
 

50.  A prática das condutas abaixo especificadas ensejará a obrigatoriedade de restituição dos recursos objetos da 
parceria, devidamente corrigidos: 

I.  Omissão no dever de prestar contas; 
II. Descumprimento injustificado dos objetivos e das metas estabelecidas no Plano de Trabalho;  

III. Danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;  
IV. Desfalque ou desvio de bens e valores públicos. 

 
51.  Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Fundo 
Municipal pelos Direitos da Infância e da Adolescência no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) juntamente com a Administração 
Pública e comunicação ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 
PRESTAÇÃO DE CONTAS: 

 
52.  A prestação de contas deverá ser realizada na estreita observância das regras previstas no MROSC, além de 

prazos e normas constantes do Instrumento de Parceria e do Plano de Trabalho. O MROSC estabelece o controle 
de resultados como o elemento principal da análise da prestação de contas, apresentado pelo Relatório de 
Execução do Objeto e pelos Relatórios Técnicos de Monitoramento e Avaliação, que devem ser analisados 
periodicamente pelo CMDCA. No controle de resultados é verificado o cumprimento do objeto e  o alcance dos 
resultados, além do acompanhamento das despesas e formas de execução.  

53.  Quando a Organização não atinge as metas pactuadas, a administração pública solicita e avalia também o 
Relatório de Execução Financeira. 

54.  A prestação de contas apresentada deverá conter elementos que permitam avaliar o andamento ou concluir que 
o seu objeto foi executado conforme pactuado, devendo ter descrição pormenorizada das atividades realizadas e 
a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de 
contas. 

55.  A prestação de contas relativa à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos 
com gastos previstos no Plano de Trabalho, além dos seguintes relatórios:  

I. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO, contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o 
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

II. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA,    do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente 
realizadas e sua vinculação com a execução do objeto; 

III. Deverá considerar ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver: 
IV. RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA, in loco eventualmente realizada durante a execução da parceria;  
V. RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, homologado pelo CMDCA.  

56.  Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução ou que já foram realizadas, os 
Pareceres Técnicos de que trata este artigo deverão, obrigatoriamente, mencionar: 

I. Os resultados já alcançados e seus benefícios; 
II. Os impactos sociais; 

III. O grau de satisfação do público-destinatário; 
IV. A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.  
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DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

57.  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) providenciará a divulgação da relação 
de Propostas aprovadas. 

58.  Na publicidade de qualquer natureza envolvendo o Projeto, a Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), 
o CMDCA e o Fundo Municipal para a Infância e Adolescência deverão, obrigatoriamente, figurar como 
financiadores. 

59.  À Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) reserva-se ao direito de utilizar, quando julgar oportuno, imagens e produtos do projeto 
em suas ações de comunicação, sem quaisquer ônus. 

60.  A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, 
por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

61. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase deste Chamamento Público. 

62.  A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar 
a eliminação da Proposta Técnica apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação 
do fato às Autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 

63. Todos os custos decorrentes da elaboração da Proposta Técnica e quaisquer outras despesas correlatas à 
participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade dos proponentes, não cabendo nenhuma 
indenização, remuneração ou apoio por parte do  CMDCA. 

64. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, somente as 
despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho. 

65.  As obrigações da administração pública e da organização da sociedade civil serão tratadas no Termo de Fomento 
e deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, 
respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

66.   Os casos omissos serão avaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA), 
estando sujeitos à sua deliberação. 

67.  Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 
 
 
 
 
 

Arapongas, 23 de junho de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laís Paula Rodrigues de Oliveira 

Coordenadora da Comissão de Seleção 
 
 
 

Clarissa Bergonci Gouveia 
Relatora da Comissão de Seleção 

 
 
 
 

Franciele dos Santos de Toledo 
Membro da Comissão de Seleção 
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ANEXO I 

 
 

Requisitos 
 

Formas de comprovações 
Metodologia de pontuação 

Pontos Pontuação 
Máxima 

 
 

1 

 
 
Detalhamento do 
Serviço 

 
Se a Organização da Sociedade Civil 
apresentar clareza e coerência no 
detalhamento do serviço. 

Grau pleno 
atendimento: 

de 4  
 

4 
Grau satisfatório 
atendimento: 

de 2 

Grau insatisfatório ou 
não atendimento: 

0 

 
 
 

2 

 
 
Metodologia e 
Cronograma de 
Realização 

 
 
Relatório descrevendo como serão 
feitas as atividades, ou seja, se a 
Proposta Técnica demonstra clareza 
na forma como vai se desenvolver. 

Grau pleno 
atendimento: 

de 4  
 
 

4 Grau satisfatório 
atendimento: 

de 2 

Grau insatisfatório ou não 
atendimento: 

 
0 

 
 
 
 
 

3 

Coerência da 
Proposta Técnica 
com a apresentação 
do cronograma para 
a execução das 
atividades e da 
Aplicação financeira 
de Recursos 

 
A Proposta Técnica vem acompanhada 
de programa de execução 
contemplando todas as atividades a 
serem desenvolvidas no âmbito do 
ajuste a ser celebrado. Se há 
compatibilidade na aplicação dos 
recursos com a Proposta Técnica. 

Grau pleno 
atendimento: 

de 4  
 
 
 
 

4 

Grau satisfatório 
atendimento: 

de 2 

 
 
 
Grau insatisfatório ou não 
atendimento: 

 
 
 

0 

 
 

4 

 
Capacidade técnico-
operacional 
da instituição 

Capacidade técnico-operacional da 
instituição proponente, por meio de 
experiência comprovada no portfólio 
de realizações na gestão de atividades 
ou projetos relacionados ao objeto da 
parceria ou de natureza semelhante. 

Grau pleno 
atendimento: 

de 4  
 

4 
Grau satisfatório 
atendimento: 

de 2 

Grau insatisfatório ou não 
atendimento: 

0 

 
 

5 

Valores de acordo 
com a Proposta 
Técnica. 
 

 
Valor dos recursos repassados à 
entidade está de acordo com o Edital 

Grau pleno 
atendimento: 

de 4  
 

4 
Grau satisfatório 
atendimento: 

de 2 

Grau insatisfatório ou 
não atendimento: 

0 

                                                                                                                                                
  TOTAL DE PONTOS 

 
20 
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ANEXO II 
 

MODELO DE PROPOSTA TÉCNICA 
 
NOME DA PROPOSTA 
 
 
ORGANIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
CEP: 
COMPLEMENTO: 
CIDADE: ARAPONGAS 
ESTADO: PARANÁ 
SITE/BLOG OU REDE SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO (SE POSSUIR): 
NOME DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO:  
CPF: 
TELEFONE FIXO DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: 
TELEFONE CELULAR DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: 
EMAIL DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: 
NOME DO TESOUREIRO OU ORDENADOR DE DESPESAS RESPONSÁVEL: 
CPF DO TESOUREREIRO OU ORDENADOR DE DESPESAS RESPONSÁVEL: 
TELEFONE FIXO DO TESOUREIRO OU ORDENADOR DE DESPESAS RESPONSÁVEL: 
TELEFONE CELULAR DO TESOUREIRO OU ORDENADOR DE DESPESAS RESPONSÁVEL: 
EMAIL DO TESOUREIRO OU ORDENADOR DE DESPESAS RESPONSÁVEL: 
NOME DO RESPONSÁVEL POR COORDENAR A EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 
CPF DO RESPONSÁVEL POR COORDENAR A EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 
TELEFONE FIXO DO RESPONSÁVEL POR COORDENAR A EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 
TELEFONE CELULAR DO RESPONSÁVEL POR COORDENAR A EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 
EMAIL DO RESPONSÁVEL POR COORDENAR A EXECUÇÃO DA PROPOSTA: 
 
ESTÁGIO DA PROPOSTA: 
(   ) REFERE-SE A UMA AÇÃO QUE AINDA NÃO FOI INICIADA 
(   ) REFERE-SE A UMA AÇÃO INICIADA NO PASSADO E QUE FOI INTERROMPIDA 
(   ) REFERE-SE A UMA AÇÃO INICIADA NO PASSADO E QUE ESTÁ EM ANDAMENTO 
 
JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA PROPOSTA: 
(DESCREVER OS PROBLEMAS (RISCOS, AMEAÇAS OU VIOLAÇÕES DE DIREITOS) QUE ATINGEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, E QUE 
A PROPOSTA AJUDARÁ A ENFRENTAR OU PREVENIR) 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
 
DESCREVA AS CARACTERÍSTICAS DOS TERRITÓRIOS OU COMUNIDADES QUE SERÃO ALCANÇADOS OU FOCALIZADOS PELAS AÇÕES 
PREVISTAS NA PROPOSTA: 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
 
OBJETIVOS DA PROPOSTA: 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
 
BENEFICIÁRIOS DA PROPOSTA: 
(ADMITE MÚLTIPLA ESCOLHA) 
(   ) CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS 
(   ) CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS 
(   ) ADOLESCENTES DE 12 A 14 ANOS 
(   ) ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS 
(   ) JOVENS DE 18 A 29 ANOS 
(   ) ADULTOS DE 30 ANOS OU MAIS 
(   ) FAMILIARES OU RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
 
QUANTIDADE PREVISTA DE BENEFICIÁRIOS 
NÚMERO DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS: 
NÚMERO DE CRIANÇAS DE 7 A 11 ANOS: 
NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 12 A 14 ANOS: 
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NÚMERO DE ADOLESCENTES DE 15 A 17 ANOS: 
NÚMERO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS: 
NÚMERO DE ADULTOS DE 30 ANOS OU MAIS: 
NÚMERO DE FAMILIARES OU RESPOSNSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/ADOLESCENTES: 
 
PERFIL DAS CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES QUE SERÃO BENEFICIADOS: RAÇA/COR 
NÚMERO DE BRANCOS: 
NÚMERO DE PRETOS: 
NÚMERO DE AMARELOS: 
NÚMERO DE PARDOS: 
NÚMERO DE INDÍGENAS: 
 
PERFIL DAS CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES QUE SERÃO BENEFICIADOS: DEFICIÊNCIA 
INDIQUE A QUANTIDADE DE CRIANÇAS/ADOLESCENTES COM DEFECIÊNCIA QUE SERÃO BENEFICIADOS: 
 
DESCREVA O PERFIL SOCIAL, ECONÔMICO E CULTURAL DOS PÚBLICOS QUE SERÃO BENEFICIADOS: 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
 
ALCANCE/SELEÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS (INFORME COMO O PÚBLICO ALVO SERÁ ALCANÇADO OU SELECIONADO): 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
 
SERÃO UTILIZADAS ESTRATÉGIAS DE BUSCA ATIVA 
(   ) SIM 
(   ) NÃO 
 
EIXO DAS AÇÕES DA PROPOSTA: 
(ADMITE MÚLTIPLA ESCOLHA) 
(   ) EIXO 1 – PROMOÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE 
(   ) EIXO 2 – ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS 
(   ) EIXO 3 – GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO 
 
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES – EIXO 1 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
(DEIXE EM BRANCO CASO A PROPOSTA NÃO INCLUA AÇÕES NESTE EIXO) 
Descreva de forma detalhada as atividades que serão realizadas ao longo da execução da proposta, incluindo desde atividades 
preparatórias (tais como compra de itens ou contratações) até as atividades centrais que beneficiarão crianças, adolescentes e 
familiares. Indique os métodos ou critérios que serão empregados para a execução das atividades. 
 
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES – EIXO 2 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
(DEIXE EM BRANCO CASO A PROPOSTA NÃO INCLUA AÇÕES NESTE EIXO) 
Descreva de forma detalhada as atividades que serão realizadas ao longo da execução da proposta, incluindo desde atividades 
preparatórias (tais como compra de itens ou contratações) até as atividades centrais que beneficiarão crianças, adolescentes e 
familiares. Indique os métodos ou critérios que serão empregados para a execução das atividades. 
 
DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES – EIXO 3 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
(DEIXE EM BRANCO CASO A PROPOSTA NÃO INCLUA AÇÕES NESTE EIXO) 
Descreva de forma detalhada as atividades que serão realizadas ao longo da execução da proposta, incluindo desde atividades 
preparatórias (tais como compra de itens ou contratações) até as atividades centrais que beneficiarão crianças, adolescentes e 
familiares. Indique os métodos ou critérios que serão empregados para a execução das atividades. 
 
NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA ESTÃO PREVISTAS PARCERIAS DE ALGUMA NATUREZA ENTRE A ORGANIZAÇÃO 
EXECUTORA E OUTRAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS, ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS, 
EMPRESAS, CONSELHOS DE POLÍTICAS SETORIAIS, ETC? 
(   ) SIM. QUAIS: 
(   ) NÃO 
 
RESULTADOS QUE A EXECUÇÃO DA PROPOSTA DEVERÁ TRAZER PARA OS BENEFICIÁRIOS: 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
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MONITORAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
(ESTÃO PREVISTOS PROCEDIMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS COM A 
EXECUÇÃO DA PROPOSTA?) 
(   ) SIM. QUAIS? 
(   ) NÃO 
 
PROCEDIMENTOS PARA MONITORAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS: 
(MÁXIMO 5.000 CARACTERES) 
 
ORÇAMENTO DA PROPOSTA 
DESTINAÇÃO ITAU SOCIAL (R$): 
CONTRAPARTIDA (SE HOUVER) (R$): 
TOTAL GERAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO (R$): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEXTA-FEIRA 24/06/2022                                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ARAPONGAS                                       ANO: XIV Nº: 3151 PÁG: 22

 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
ARAPONGAS – PR 

 

 
Av. Gaturamo, 1.000 – Jd. Aeroporto -  CEP: 86.701-000 – Arapongas – Paraná 

Fone: (43) 3902-1154 / E-mail: cmdca@arapongas.pr.gov.br  

 
DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS DA DESTINAÇÃO ITAÚ SOCIAL  
Aqui devem ser lançados os itens de despesa que serão custeados com recursos da destinação ao Fundo que estiver sendo solicitada à Fundação Itaú Social. 
Caso a proposta não tenha itens de despesa em alguma dessas categorias, deixe as linhas em branco. Se necessário, inclua linhas adicionais em quaisquer das categorias. 
1. Investimento em Capital Físico Mês previsto para a despesa em 2023 Valor 

Total 
Descrição da despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Despesas com Recursos Humanos Carga horária 
mensal 

Mês previsto para a despesa em 2023 Valor 
Total 

Cargo ou função no projeto   Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Despesas Fixas (exceto despesas fixas 
com recursos humanos) 

  Mês previsto para a despesa em 2023 Valor 
Total 

Descrição da despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com 
recursos humanos) 

Mês previsto para a despesa em 2023 Valor 
Total 

Descrição da despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DESPESAS QUE SERÃO CUSTEADAS COM RECURSOS DE CONTRAPARTIDAS 
Aqui devem ser lançados todos os demais itens de despesa que serão custeados com recursos próprios da organização que irá executar a proposta e/ou com recursos direcionados por terceiros 
(outras empresas privadas, órgãos públicos, instituições de financiamento de projetos sociais, doações de pessoas físicas, etc.). 
Caso a proposta não tenha itens de despesa em alguma dessas categorias, deixe as linhas em branco. Se necessário, inclua linhas adicionais em quaisquer das categorias. 
1. Investimento em Capital Físico Mês previsto para a despesa em 2023 Valor 

Total 
Descrição da despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Despesas com Recursos Humanos Carga horária 
mensal 

Mês previsto para a despesa em 2023 Valor 
Total 

Cargo ou função no projeto   Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Despesas Fixas (exceto despesas fixas 
com recursos humanos) 

  Mês previsto para a despesa em 2023 Valor 
Total 

Descrição da despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com 
recursos humanos) 

Mês previsto para a despesa em 2023 Valor 
Total 

Descrição da despesa Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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SÍNTESE DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA 2023 

Itens de despesa                                                              Fonte Total Distribuição 
percentual 

Total previsto 
com 
Investimento 

Total  
previsto 
com 
Custeio 

Destinação            
Itaú Social 

Contrapartidas 

1. Investimento em Capital Físico  0,00 0,00 0,00  0,0 0,0 

2. Despesas com Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

3. Despesas Fixas (exceto despesas fixas com Recursos Humanos) 0,00 0,00 0,00  

4. Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com Recursos Humanos) 0,00 0,00 0,00  

Total 0,00 0,00     

Total Geral R$ 0,00     

OBSERVAÇÕES: 

1. Investimento em Capital Físico: aqui devem ser lançadas despesas com bens duráveis que não precisarão ser repostos com frequência, tais como: 

  Reforma ou ampliação de instalações físicas.
  Equipamentos permanentes. 
  Mobiliário.
  Veículo.
  Acervos permanentes (computador, instrumentos musicais, livros, brinquedos, etc.).
  Outros bens duráveis que não precisem ser repostos com frequência.
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2. Despesas com Recursos Humanos: aqui devem ser lançadas despesas com remuneração dos profissionais que estarão envolvidos na execução da proposta: 

  Remuneração: cada membro da equipe deve ser especificado em uma linha da planilha, com indicação de sua função e da carga horária mensal de trabalho na 
execução da proposta. No caso de profissionais que desempenhem outras atividades na organização executora além das atividades específicas da proposta em 
questão, o valor a ser lançado deve ser correspondente ao volume de horas que serão empregadas exclusivamente na execução da proposta.

  Encargos sociais que incidem sobre a remuneração de cada profissional. Aqui também deve ser feita uma ponderação, caso o profissional desempenhe outras 
atividades na organização executora além das atividades específicas da proposta em questão.

  Despesas com capacitação que venha a ser oferecida aos profissionais da equipe, como condição para o desempenho de suas atribuições.

  Outras despesas com recursos humanos
  
3. Despesas Fixas (exceto despesas fixas com Recursos Humanos): aqui devem ser lançadas despesas fixas, que precisarão ser efetuadas de forma constante (em 
geral mensalmente) para a execução da proposta, tais como: 
  Materiais de higiene e limpeza
  Alimentos
  Água
  Materiais educativos (cadernos, folhetos, cartilhas, materiais didáticos ou de lazer, lápis, etc.)
  Materiais de uso contínuo para utilização de equipamentos ou realização de atividades
  Eletricidade
  Internet
  Transporte constante de beneficiários ou de pessoal da equipe
  Outras despesas fixas
  
4. Despesas Variáveis (exceto despesas variáveis com Recursos Humanos): aqui devem ser lançadas despesas que não serão constantes, mas que, embora 
eventuais, serão necessárias para a execução da proposta, tais como: 
  Materiais de uso eventual
  Transporte da equipe para atividades externas eventuais
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  Transporte esporádico de beneficiários
  Elaboração de publicações sobre as atividades 
  Outras despesas variáveis 
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Cronograma de execução das atividades 

Instruções: Na primeira coluna liste de forma resumida cada atividade em uma linha, usando as linhas que forem necessárias. Separe as atividades por eixo, 
considerando apenas aquele(s) no(s) qual(is) a proposta se inclui. Nas colunas referentes aos 12 meses previstos para execução da proposta, assinale um X nos 

meses em que cada ação deverá ocorrer. Inclua linhas adicionais se for necessário. 

Atividades 12 meses 

Eixo 1 - Promoção da vida e da saúde Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12 
                          
                          
                          
Eixo 2 - Enfrentamento e prevenção de violações de 
direitos                         

  Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12 
                          
                          
Eixo 3 - Garantia do direito à educação                         
  Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 Mês6 Mês7 Mês8 Mês9 Mês10 Mês11 Mês12 
                          
                          



 
Arapongas, xx de xxxxxxxxxxx de 2022. 

_____________________________________ 
NOME DO RESPONSÁVEL 

CPF 
CARGO 
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ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E DE CONCORDÂNCIA 
 
 
 
Declaro sob as penas da lei, que a [identificação do proponente] está ciente e concorda com as disposições previstas no 

Edital de Chamamento Público nº .........../20....... e em seus anexos, bem como, que responsabiliza, pela veracidade e 

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 
 
 

Local-UF,  de  de 20  . 
 
 
 
 

 
...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS E RELAÇÃO DO QUADRO DOS DIRIGENTES DA 
ENTIDADE 

Declaro sob as penas da lei, para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], que 
não se submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014, onde:  

Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; 

 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados, membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de 
órgão ou entidade da administração pública municipal, estadual e/ou federal, estendendo-se a vedação aos respectivos 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

 Não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas nas 
alíneas “a” a “c” do inciso IV do art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

 Não foi punida com nenhuma das seguintes sanções, observadas as alíneas “a” a “d” do inciso V do art. 39 da Lei 
Federal nº 13.019/2014; 

 Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 
da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 
durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de Junho de 1992. 

 Não se encontra submetida aos efeitos de: a) sanções de suspensão de participação em licitação e/ou impedimento 
de contratar com a administração; b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;  

 c) suspensão temporária da participação em chamamento público; d) impedimento de celebrar parceria ou contrato 
com a Administração Pública Municipal e) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 

Observação: A presente Declaração deve estar acompanhada de Declaração emitida pelo responsável da Divisão de Prestação 
de Contas da Secretaria de Finanças da Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal, informando que a OSC está 
com a situação regular com os recursos recebidos anteriormente. 

 Não contratará ou remunerará, a qualquer título, com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 
administração pública municipal, estadual e/ou federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na OSC 

Carteira de identidade, órgão 
expedidor e CPF 

Endereço residencial, 

telefone e e-mail 

   

   

   

 

 

Local-UF,  de  de 20  . 

 

 

...........................................................................................  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO V - MINUTA TERMO DE FOMENTO 
 

TERMO DE FOMENTO  n.º XXX/202X  - MINUTA 

 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE ARAPONGAS E A (nome da OSC), OBJETIVANDO  O 
(descrever objeto). 
EDITAL CMDCA/FIA XXX/202X 
PROCESSO ADMINISTRATIVO XXX/202X. 

 

O MUNICÍPIO DE ARAPONGAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº.76.958.966/0001-06, com sede 
na rua das Garças, n°.750, em Arapongas, Paraná, neste ato representada por seu Prefeito Municipal (QUALIFICAÇÃO CIVIL) no 
uso das atribuições que lhe confere a legislação vigente, doravante denominado CONCEDENTE e, de outro lado, a (OSC), entidade 
civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº. XXXXXXXXXXXXXXX, com sede no Município de Arapongas, Estado do Paraná, 
(ENDEREÇO), neste ato representada por seu Presidente, (QUALIFICAÇÃO CIVIL), doravante denominado PROPONENTE, 
sujeitando-se as normas pertinentes da Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Federal n°.13.019 de 31 de julho de 2.014, 
Lei de Responsabilidade Fiscal LC n°.101/2000, Lei Complementar Estadual n°. 113/2005, Resolução nº. 28/2011/TCE-PR com as 
alterações da Resolução nº. 046/2014/TCE-PR e Instrução Normativa nº. 061/2011/TCE-PR, sem prejuízo às demais legislações 
vigentes, firmam, entre si, o presente Termo de Fomento, mediante as seguintes cláusulas e condições:  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas decorrentes deste Termo de Fomento correrão por conta de recursos oriundos do Fundo 
Municipal Para a Infância e Adolescência (FIA) do Município de Arapongas/PR, conforme normativas vigentes, observado o 
disposto no Edital CMDCA/FIA XXX/202X. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 

O presente Termo de Fomento tem por objeto (DESCREVER O OBJETO), nos termos do Edital CMDCA/FIA XXX/202X. 
 
  CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

  São atribuições do Concedente: 
I - O CONCEDENTE, compromete-se a repassar os recursos mencionados na cláusula primeira de acordo com o Plano de Aplicação, 
observada a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes, de forma compatível com a Resolução nº. 28/2011/TCE-
PR, com as alterações da Resolução nº. 46/2014/TCE-PR. Conforme demonstrativo contábil e financeiro da entidade, o repasse 
poderá ser ajustado para mais ou para menos e os valores definidos mediante aditivo a este Termo de Fomento; 
 
II –  Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o cronograma de desembolso contido no Plano de Trabalho 
em conta bancária específica indicada pela proponente, na forma do artigo 42, inciso XIV da Lei nº.13.019/14, observado o 
disposto neste Termo de Fomento, sem prejuízo às demais legislações vigentes; 
 
III – Avaliar, acompanhar e fiscalizar o direcionamento da verba do presente Termo e o cumprimento do objeto da parceria; 
 
IV –  Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação 
designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 
organização da sociedade civil na forma do artigo 59 da Lei nº.13.019/14; 
 
V – Realizar pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar 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; 
 
VI – Designar o Gestor da parceria para promover o controle e a fiscalização dos repasses; 
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VII –  Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador 
público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas 
responsabilidades;  
 
VIII – A execução do presente Termo será acompanhada por um representante da CONCEDENTE devidamente registrado no SIT-
TCE, que anotará toda a ocorrência relacionada à execução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização de 
eventuais falhas observadas; e 
 
IX – Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, 
exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de 
autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 
 
a) – Aplicar as penalidades previstas no artigo 73 da Lei nº.13.019/14, e proceder as sanções administrativas às exigências da 
restituição dos recursos transferidos; 
 
b) – Retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens; 
 
c) – Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de Trabalho, no caso de paralisação, de 
modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da 
sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades. 
 
X – Providenciar a publicação deste instrumento no prazo e na forma do artigo 38 da Lei nº.13.019/14. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ATRIBUIÇÕES DA OSC 

 
São atribuições da Proponente: 

I – A PROPONENTE somente poderá utilizar os recursos financeiros objeto do presente Termo, rigorosamente de acordo com as 
finalidades estabelecidas; 
 
II – A PROPONENTE deverá prestar contas bimestralmente da aplicação da verba objeto do presente Termo; 
 
III – A PROPONENTE fica proibida executar, com os recursos a serem repassados, toda e qualquer despesa estranha ao objeto do 
presente Termo de Fomento, retroativamente ou não; 
 
IV – A PROPONENTE se responsabiliza pelo pagamento de todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do presente Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas 
em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos, 
qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução, conforme previsão do artigo 42 inciso XX, da Lei 
nº.13019/14; 
 
V – A PROPONENTE se compromete a concordar com as determinações da CONCEDENTE quanto ao limite repassado, duração 
do termo e a utilizar os recursos financeiros, objeto do presente instrumento, rigorosamente de acordo com as finalidades 
estabelecidas, cumprindo com todas as obrigações determinadas pela Resolução nº. 28/2011/TCE-PR, com as alterações da 
Resolução nº. 046/2014/TCE-PR e pela Instrução Normativa nº. 061/2011/TCE-PR; 
 
VI – A PROPONENTE se compromete a fornecer ao Controle Interno Municipal, com cópia para Secretaria Municipal de Assistência 
Social, sempre que solicitado, relatório financeiro contábil, com demonstrativo de Receitas e Despesas do resultado. O não 
atendimento desta cláusula poderá resultar, devido a questões legais, em suspensão dos repasses até que este compromisso seja 
cumprido;  
 
VII – Dispor de instalação física e equipe técnica adequada ao atendimento do serviço em questão, conforme disposto no Art. 2º-
A da Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014, sem prejuízo às demais legislações vigentes; 
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VIII – Racionalizar o procedimento de controle de assiduidade e pontualidade dos profissionais vinculados a execução do objeto, 
armazenando os dados de forma sistematizada, promovendo a transparência no processo de registro facilitando ao órgão de 
controle o acesso as informações na área de gestão de pessoas; 
 
IX – Executar o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito a eventuais 
despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 
 
XI – Observar e cumprir outras atribuições e obrigações previstas na legislação vigente, aplicadas à execução da parceria em 
questão, bem como à gestão dos recursos recebidos e respectiva prestação de contas. 
 
                                            CLÁUSULA QUARTA – DAS METAS 

Com o repasse dos recursos e o desempenho das atividades acima mencionadas ajustadas entre o 
CONCEDENTE e a PROPONENTE, busca-se atender as metas propostas no Plano de Trabalho, atingindo, assim, seus objetivos e, 
consequentemente, atendendo ao objeto da parceria. 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO: 
É prerrogativa do Município conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre a 

execução, mediação, supervisão e acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste instrumento, bem como assumir 
ou transferir a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer. 
     
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O PROPONENTE franqueará livre acesso a servidores dos CONCEDENTE, do Controle Interno e do 
Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de 
transferências regulamentados pela Lei nº. 13.019/14, bem como aos locais de execução do objeto. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em conformidade com a Resolução nº. 046/2014/TCE/PR, artigos 20 e 21, incisos I - V, § 1º e artigo 35, 
inciso V alínea “g” da Lei nº.13.019/14, indica-se neste ato (INDICAR GESTOR), para exercer a função de gestor do presente 
instrumento. 
  
PARÁGRAFO TERCEIRO - Para o efetivo acompanhamento, controle e avaliação da execução do Plano de Trabalho, a 
PROPONENTE obriga-se a respeitar as normas estabelecidas na Resolução nº. 28/2011/TCE-PR, com as alterações da Resolução 
nº. 046/2014/TCE-PR e Instrução Normativa nº. 061/2011/TCE-PR, sem prejuízo às demais legislações vigentes. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Todos os atos relativos à prestação de contas deverão ser registrados no SIT – Sistema Integrado de 
Transferência – TCE/PR, nos termos da legislação vigente. 
 
 
       CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
                         O CONCEDENTE repassará a PROPONENTE (NOME DO PROPONENTE) a importância de R$ XX.XXX,00, conforme 
cronograma de desembolso. 

 
A referida despesa correrá por conta da funcional programática estabelecida na LDO – Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Município de Arapongas, conforme dotação orçamentária nº. (IDENTIFICAR A DOTAÇÃO). 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor deverá ser depositado e movimentado no (BANCO), Agência nº. XXXX, conta corrente nº. 
XXXXXX, em nome da (OSC). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária. Os pagamentos 
deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO – Fica vedado o repasse de valores fora do período de vigência do presente Termo de Fomento. No caso 
de recebimento de valores inferiores ao acordado, a Proponente fica obrigada a prestar contas somente dos valores efetivamente 
recebidos. 
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                         CLÁUSULA SÉTIMA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
Os recursos, enquanto não empregados na sua finalidade, serão aplicados em caderneta de poupança de 

instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de 
curto prazo em operação no mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista 
para prazos menores. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro poderão ser utilizados no objeto deste 
Termo, mediante aprovação do CONCEDENTE, e estarão sujeitos às mesmas condições da prestação de contas, não podendo ser 
computados como contrapartida, se exigida. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo impropriedades e/ou irregularidades na execução deste Termo, obriga-se o CONCEDENTE a 
suspender a liberação de eventuais parcelas subseqüentes, se houver, e a notificar, de imediato, o dirigente da PROPONENTE, a 
fim de proceder ao saneamento requerido ou cumprir a obrigação, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, nos casos a 
seguir especificados, sem prejuízo a outras medidas legais cabíveis: 
 
I - Quando não houver comprovação da correta aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante 
procedimentos de fiscalização da comissão de monitoramento e avaliação, realizados periodicamente pelo CONCEDENTE e/ou 
pelo Sistema de Controle Interno da Administração Pública; 

 
II - Quando verificado desvio da finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou 
fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos 
praticados na execução do presente Termo; e, 

 
III - Quando a PROPONENTE descumprir quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas neste Termo. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Findo o prazo da notificação de que trata o parágrafo anterior, sem que as impropriedades e/ou 
irregularidades tenham sido sanadas, será instaurada a competente Tomada de Contas Especial, por determinação do ordenador 
de despesas do CONCEDENTE, comunicando imediatamente o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VEDAÇÃO DE DESPESAS 
São vedadas despesas à conta dos recursos do presente Convênio porventura realizadas com finalidade 

diversa do estabelecido neste Instrumento, ainda que em caráter de emergência, com posterior cobertura, e especialmente: 
 
I- 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, ressalvadas 
as hipóteses previstas em lei; 
 
II- Pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do termo; 
 
III- Aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em caráter de emergência; 
 
IV- Realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; 
 
V- 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. 
 

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
Este Termo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, 

independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na legislação 
vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma legal ou de fato 
que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se às partes as 
responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido, creditando os benefícios adquiridos no mesmo 
período. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Constitui motivo para rescisão deste Termo, independentemente do instrumento de sua formalização, o 
inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações: 

 
I - Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

 
II - Aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com a legislação vigente; 
 
III - Constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou auditorias; e, 

 
IV - Falta de apresentação da Prestação de Contas Parcial, nos prazos estabelecidos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 
Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção deste instrumento, o 

PROPONENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias contados da ocorrência do evento, sob pena da imediata instauração 
de Tomada de Contas especial do responsável, é obrigado a recolher à conta do Fundo Municipal Para a Infância e Adolescência 
(FIA): 

 
I - O eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, informando o número e a data do Termo; 

 
II - O valor total transferido atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos 
para com a Fazenda Nacional, a partir da data de recebimento, nos seguintes casos: 

 
a) Quando não for executado o objeto da avença; 

 
b) Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas final ou, eventualmente, quando exigida, a 

prestação de contas parcial; e, 
 

c) Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Termo. 
 

III - O valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados, atualizado monetariamente 
e acrescido de juros legais; 

 
IV - O valor corrigido da contrapartida, se houver, quando não comprovada sua aplicação na consecução do objeto, na forma 
prevista no Plano de Trabalho; e, 

 
V - O valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido entre a 
liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto, ou ainda que não tenha 
sido feita aplicação nos termos regulamentados neste Termo. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A Prestação de Contas da Transferência se dará mediante as informações constantes do Sistema 
Integrado de Transferência – SIT, nos termos da Resolução nº. 28/2011/TCE-PR, com as alterações da Resolução 
nº.046/2014/TCE-PR, sem prejuízo às demais legislações vigentes. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os dados serão informados bimestralmente no Sistema Integrado de Transferências – SIT, 
independente da realização de repasses ou despesas e, em todos os bimestres, deverá haver envio de informações ao Tribunal 
pela PROPONENTE e pela CONCENDENTE, por intermédio do SIT; 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – O prazo final para o envio das informações no SIT será de 30 (trinta) dias para a PROPONENTE e de 60 
(sessenta) dias para a CONCEDENTE, contados do encerramento do bimestre a que se referem; 
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PARÁGRAFO TERCEIRO – No caso de o encerramento do prazo mencionado no Parágrafo Segundo recair em feriado ou final de 
semana, o mesmo ficará automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subsequente; 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Sem prejuízo dos prazos finais para os fechamentos bimestrais, as demais informações poderão ser 
lançadas no Sistema Integrado de Transferência – SIT, a qualquer momento, após a ocorrência do fato a ser informado; 
 
PARÁGRAFO QUINTO – O prazo final para a prestação de contas de transferência será o mesmo para o encerramento do 
bimestre em que houver a extinção do ato, conforme definido no artigo 15, § 4º da Instrução Normativa nº. 61/2011/TCE-PR; 
 
PARÁGRAFO SEXTO – O CONCEDENTE, ao final da transferência, encaminhará a Prestação de Contas ao Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná, com cópia ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 
O prazo de vigência deste Termo de Fomento será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado nas seguintes hipóteses: 
I) mediante termo aditivo, por solicitação da OSC devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do 
seu término, desde que autorizada pela Administração Pública; e, 
II) de ofício, por iniciativa da Administração Pública, quando esta der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada 
ao exato período do atraso verificado. 

 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DOS BENS REMANESCENTES 
Os bens adquiridos com recursos financeiros transferidos por instrumento formalizado com recursos da 

presente parceria serão incorporados ao patrimônio da organização da Sociedade Civil após a emissão do Termo de Objetivos 
Atingidos, Termo de Instalação e Funcionamento e a Aprovação Final do Termo de Parceria, desde que a organização parceira 
assegure a continuidade das ações do projeto, sem ônus para o Município de Arapongas, conforme Plano de Trabalho aprovado, 
em conformidade com a Lei Federal 13.019/2014. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 
Os Partícipes elegem o foro da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná como competente para dirimir 

quaisquer dúvidas oriundas do presente Termo de Fomento. 
 
E, por ser expressão da vontade dos partícipes, firmou-se o presente instrumento em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme com a pretensão das partes, foi objeto de assinatura pelos seus 
representantes legais e testemunhas. 
                     

Arapongas, XX de XXXXXXXX de 202_. 

 
 
 
_________________________  ____________________________ 
Representante Legal da OSC             Prefeito do Município de Arapongas 
 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
____________________________________ _____________________________  
Secretário(a) Municipal de Assistência Social  Presidente do CMDCA 
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ANEXO VI 
 
Modelo de Ofício de Requerimento de Inscrição de Projeto para seleção de financiamento através do Fundo Municipal 
para a Infância e Adolescência 
Ofício nº ...................................................... /2022 
 
Ao (À) 
Ilustríssimo(a) Senhor(a) 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Arapongas/PR 
 
Assunto: Requerimento de Inscrição de Projeto para concorrer aos recursos a serem destinados pelo Conglomerado ITAU 
Unibanco para apoiar ações, serviços, programas ou projetos que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e 
dos adolescentes no contexto da pandemia, através de TERMO DE FOMENTO por meio do Fundo Municipal para a 
Infância e Adolescência. 
A   Entidade XXXX, localizada à XXX, nº, bairro, através de seu representante legal XXX,   portador da identidade nºXXX, 
data de emissão expedida pelo órgão  inscrito no C.P.F. sob o nº XXXXX, vem, mui respeitosamente, nos termos do Edital 
nº 0XX/202X do CMDCA do Município de Arapongas, requerer sua inscrição para concorrer ao processo seletivo acima 
referenciado e a apreciação do Projeto denominado XXXX, bem como de sua Proposta Técnica. 
Para tanto, declaramos estar Cientes e Concordamos com as exigências e diretrizes postas no Edital e seus Anexos, bem 
como de satisfazer as condições estipuladas na legislação pertinente.  
Outrossim, na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Arapongas/PR que inexiste mora ou débito junto a qualquer 
órgão ou instituição da Administração Pública Municipal direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos 
de dotações consignadas no orçamento do Município, na forma desta Proposta Técnica. 
Pede e espera deferimento.  
Arapongas, XX de XXXXX de 202X. 
 
(Assinatura do(a) Representante Legal da Entidade) 
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