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Parcerias formalizadas  



Planejamento 

Termo de  

referência 

Licitações 

Pesquisas 

de Preço - 



Movimentação dos Recursos 

Art. 51. Os recursos recebidos em decorrência da parceria 
serão depositados em conta corrente específica ISENTA DE 
TARIFA BANCÁRIA na instituição financeira pública, 
determinada pela administração pública (Redação dada 
pela Lei Federal nº 13.204/2015. (grifo nosso). 

Art. 1º Os pagamentos e repasses aos Credores e Fornecedores, 
bem como transferências bancárias diversas do Estado, deverão 
ser realizadas exclusivamente por intermédio do Banco do 
Brasil S/A, (Resolução SEFA nº 1.212, de 13 de setembro de 
2016)(grifo nosso). 



SICAD – Cadastro de Entidade 



Identificação – nº do SIT 



Planejando a Despesa 

Termo de  

referência 
Descrição detalhada do objeto a 
ser adquirido contendo as 
especificações técnicas, 
quantidades, prazo e localidade de 
entrega, assim como as condições 
de recebimento.  
 
É imprescindível respeitar o 
constante no Plano de Trabalho 
pactuado. 



Fonte: TCE PR 



Licitação 

Planejando a Despesa 

Art. 9º As despesas realizadas com recursos de transferência 

deverão ser precedidas do regular processo licitatório ou, nos 

casos em que a entidade tomadora estiver desobrigada desta 

formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios 

aplicáveis à administração pública por meio da formalização 

de processos de compras que comprovem a observância dos 

princípios da moralidade, impessoalidade, economicidade, 

isonomia, eficiência e eficácia, nos termos do art. 18 da 

Resolução 28/2011. 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 61/2011 do TCE PR 



Pesquisa 

de preço 

Planejando a Despesa 

A pesquisa de preços deve apresentar, no 
mínimo, três orçamentos válidos fornecidos 
por empresas legalmente constituídas, com sua 
regularidade fiscal consultada antes da 
aquisição, garantindo a legitimidade do ato, 
não se tornando solidário por eventuais 
irregularidades constatadas.  

 
Os orçamentos deverão ser emitidos em papel 
timbrado da empresa consultada, contendo 
CNPJ, nome legível e assinatura do responsável 
que o emitiu. Devem conter as mesmas 
especificações, quantitativos, preços unitário e 
total, não sendo permitido incluir a marca do 
produto. 



Pagamentos 

Fundamental dizer que o pagamento deve 
ser à vista e por meio de transferência 
bancária que identifique o credor das 
transações efetuadas, devendo ser 
informado no SIT durante as prestações de 
contas mensais e em conformidade com os 
extratos bancários anexados. 
 

Atenção: não serão permitidas despesas 
anteriores ou posteriores à vigência da 
parceria, despesas estranhas ao 
pactuado no Plano de Trabalho ou ao 
parcelamento da compra efetuada. 



Prestação de Contas 

REGISTRO DE DESPESAS NO SIT – TCE-PR 

Pesquisa de preços: relação de ganhadores e orçamentos 

A MODALIDADE ESCOLHIDA ACARRETA A 

EXIGÊNCIA DE ANEXOS: 

Licitação: publicações, ata da licitação 

 



Prestação de Contas 

REGISTRO DE DESPESAS NO SIT – TCE -PR 



Prestação de Contas 

Gastei com algo que não estava previsto no 

PLANO DE APLICAÇÃO, e AGORA? 



Prestação de Contas 

1 - Efetuar depósito de recursos próprios na 

conta do Termo pactuado, no mesmo valor da 

despesa indevida. 

2 - Não registrar o depósito no SIT. 

3 - Comunicar imediatamente o seu Analista 

do Núcleo de Controle Interno do Instituto 

FUNDEPAR por e-mail 

(fundepar.nci@fundepar.pr.gov.br). 



Prestação de Contas 

O saldo em conta poupança deverá 
ser informado mensalmente no SIT e 
sua utilização é proibida em 
qualquer tempo e situação. Ao final 
da vigência da parceria, este deverá 
ser devolvido aos cofres públicos 
por intermédio de Guia de GR-PR, 
código 5339 (fonte Departamento e 
Finanças – Instituto FUNDEPAR), 
disponível em 
http://www.fazenda.pr.gov.br/. 



Prestação de Contas 

O Tomador deverá estar atento às datas-
limite para o fechamento dos bimestres. 

BIMESTRE MÊS DE FECHAMENTO LIMITE/TOMADOR 

1º Janeiro/Fevereiro Março 

2º Março/Abril Maio 

3º Maio/Junho Julho 

4º Julho/Agosto Setembro 

5º Setembro/Outubro Novembro 

6º Novembro/Dezembro Janeiro 



Prestação de Contas 

Fonte: TCE PR 



Prestação de Contas 



CONTATOS 

E-mail: fundepar.nci@fundepar.pr.gov.br 

Telefones: (41) 
3250-8269 / 3250-8301 /3250-8342 

ATENDIMENTO TELEFÔNICO: 

2ª à 6ª feira das  
08h30min às 17h30min 


