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TERMO DE TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS E 

SERVIÇOS REGIDO SOB N.º 001/2022, QUE 

CELEBRAM ENTRE SI O INSTITUTO PARANAENSE 

DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – 

FUNDEPAR E TERMINAL DE CONTÊINERES DE 

PARANAGUÁ S.A. 

 

O INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – FUNDEPAR, autarquia 

estadual, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 22.112.109/0001-53, com sede na Rua dos Funcionários, n.º 

1.323, bairro Cabral, CEP 80.035-050, Curitiba – PR, doravante denominada CESSIONÁRIA, neste 

ato, representado pelo Diretor-Presidente Marcelo Pimentel Bueno, portador(a) do RG nº 5.407.280-5 

e do  CPF nº 026.061.939-62 e, TCP – Terminal de Contêineres de Paranaguá S.A., pessoa jurídica, 

inscrita no CNPJ n.º 12.919.786/0001-24, com endereço na Avenida Portuária, s/n – Porto D. Pedro 

II, doravante denominada EMPRESA CEDENTE, resolvem celebrar o presente TERMO DE 

TRANSFERÊNCIA GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS, considerando o constante no Protocolo n.º 

176966.825-4 e, que será regido pelas disposições contidas no Decreto Estadual n.º 2.548 de 26 de 

agosto de 2019, excepcionalizado pelo Despacho Governamental publicado no Diário Oficial Edição 

n.º 10.651 de 22 de março de 2020, mediante as cláusulas e condições a seguir: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 O objeto do presente instrumento consiste, na transferência sem encargo, pela EMPRESA 

CEDENTE, de prestação de serviços técnicos de arquitetura e engenharia e sua execução, com a 

finalidade da construção de uma Unidade Nova no município de Paranaguá, Escola Estadual Antônio 

Paulo Lopes, na Ilha de Amparo, conforme planilha orçamentária e projeto constantes no Anexo I 

deste Termo. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PRAZOS 

2.1 O prazo de execução será de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) dias a contar da data de 

sua publicação no Diário Oficial do Estado, e o prazo de vigência terminará após 180 dias contados 

da data de término do prazo de execução, podendo ser prorrogado por acordo entre os partícipes e 

mediante assinatura de Termo Aditivo. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES 

3.1. Caberá à CESSIONÁRIA: 

a) fornecer os dados, informações e apoio necessários ao recebimento do bem e/ou ao desempenho 

dos serviços a serem executados. 
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b) realizar, juntamente com a EMPRESA CEDENTE, a vistoria técnica inicial no local onde o objeto 

será executado, com emissão de relatório, incluindo material fotográfico, com vistas a identificar as 

características da área e da infraestrutura existente, acessos, equipamentos necessários à 

instalação, entre outros, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou 

indiretamente na execução dos serviços. 

c) aprovar previamente a implantação de todos os projetos, com vistas a demonstrar o respectivo 

layout dos serviços. 

d) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do objeto, inclusive permitindo o 

acesso de empregados, prepostos ou representantes da EMPRESA CEDENTE nas dependências 

dos órgãos, quando necessário. 

e) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela EMPRESA 

CEDENTE. 

f) receber e elaborar documentos de acompanhamento ao cumprimento do objeto. 

g) Notificar a EMPRESA CEDENTE, quando constatada irregularidades na execução do objeto e 

adotar medidas administrativas necessárias à regularização da situação. 

3.2. Caberá à EMPRESA CEDENTE: 

a) fazer cumprir o objeto, conforme detalhamento no presente Termo e anexos. 

b) executar integralmente o objeto, conforme ofertado na proposta de transferência gratuita de bens e 

serviços, observados a legislação em vigor, bem como as orientações complementares da 

CESSIONÁRIA. 

c) cumprir as normas regulamentadoras e demais regras de mercado relativas aos serviços objeto do 

presente Termo. 

d) envidar os melhores esforços para obedecer ao prazo apresentado, com vistas a não gerar atrasos 

na entrega da bens e serviços. 

e) acatar as orientações da CESSIONÁRIA, que não ocasionem qualquer trabalho adicional ou 

alteração nos projetos apresentados, prestando os esclarecimentos e atendendo às solicitações. 

f) responsabilizar-se por ônus que envolvam o fornecimento do bem e serviço ofertado na proposta 

realizada neste Termo, diretamente, tendo a CESSIONÁRIA ciência de que os serviços ofertados não 

serão realizados diretamente pela CEDENTE, uma vez que não se trata de seu objeto social. A 

CEDENTE, entretanto, confirma que há menção no contrato executado com a subcontratada sobre as 

responsabilidades desta, visando afastar qualquer responsabilidade tanto da CEDENTE quanto da 

CESSIONÁRIA sobre qualquer ônus administrativo ou judicial que possa surgir relacionado ao objeto 

deste Termo. 

g) responsabilizar-se por quaisquer danos causados por seus empregados ao patrimônio da 

CESSIONÁRIA, ou de terceiros, advindos de negligência, imperícia, imprudência ou desrespeito às 

normas de segurança, quando da execução dos serviços, ainda que de forma involuntária, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis. 
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i) no caso em que a EMPRESA CEDENTE venha, como resultado das suas operações, danificar 

áreas públicas ou de terceiros, caberá a ela recuperar deixando-as em conformidade com o seu 

estado original. 

j) emitir e pagar a ART/RRT dos responsáveis técnicos. 

K) conceder à CESSIONÁRIA, acesso aos projetos e/ou às composições de serviços elaborados, 

uma vez que aprovados, para plena e irrestrita utilização pela Administração Pública, a qualquer 

tempo, inclusive eventuais modificações, adaptações e outros. 

m) retirar, após a entrega dos serviços, qualquer eventual sobra de material, entulhos ou 

embalagens, sem ônus adicionais. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO 

4.1. A CESSIONÁRIA designa como Gestor(a), por ato publicado no Diário Oficial do Estado, o(a) 

servidor(a) público(a) estadual Célio José Gonçalves Watter, inscrito(a) no CPF n.º 021.433.379-57 e 

suplente, o(a) servidor(a) público(a) estadual Mariana Julia Lopes , inscrito(a) no CPF n.º 

032.990.569-48 e, como Fiscal deste Termo, o(a) servidor(a) público(a) estadual Francisco Carlos 

Sassala, inscrito(a) no CPF n.º 532.412.749-34 e suplente, o(a) servidor(a) público(a) estadual Artur 

Mann Neto, inscrito(a) no CPF n.º 308.396.748-99. 

4.2. Cabe ao (à) Gestor(a): 

a) ensejar as ações, para que a execução do objeto ocorra conforme previsto no presente Termo. 

b) acompanhar a execução do objeto. 

c) atuar como interlocutor da CESSIONÁRIA. 

d) prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do objeto. 

e) zelar pelo cumprimento integral do objeto. 

f) anotar em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e seu 

acompanhamento não exclui e nem reduz a responsabilidade da EMPRESA CEDENTE nas suas 

atribuições. 

g) emitir relatório final e o “Termo de Conclusão” atestando o término da execução do objeto. 

4.3 Cabe ao (à) Fiscal: 

a) verificar em campo se o objeto da transferência de bens e serviços está sendo corretamente 

desenvolvido, relatando as ocorrências ao (à) Gestor(a) deste Termo. 

b) atuar como interlocutor entre a EMPRESA CEDENTE e o (a) Gestor(a).  

c) determinar a observância das normas técnicas e legais, especificações e métodos construtivos 

exigíveis para a perfeita execução do objeto. 

d) realizar o “Termo de Constatação” do cumprimento do objeto e encaminhar ao (à) Gestor(a). 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PESSOAL 
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5.1. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico-trabalhista, fiscal, comercial, 

previdenciária, civil ou de qualquer natureza entre os envolvidos e o pessoal utilizado para execução 

de atividades decorrentes do presente Termo, mantida apenas a vinculação com cada entidade de 

origem. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

6.1. Incumbirá à CESSIONÁRIA providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 

Oficial do Estado. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

7.1. Os bens e/ou serviços estão sendo ofertados e transferidos para a administração pública pela 

EMPRESA CEDENTE, sem coação ou vício de consentimento, estando a CESSIONÁRIA livre de 

quaisquer ônus ou encargos. 

7.2. A CESSIONÁRIA declara que aceita a transferência (ou cessão) dos bens e/ou serviços em 

todos os seus termos. 

7.3. Os bens e/ou serviços transferidos serão recebidos com o ateste do (a) Gestor (a) da 

CESSIONÁRIA. 

7.4. A EMPRESA CEDENTE declara ser proprietário dos bens e responsável pelos serviços a serem 

transferidos e/ou recursos empregados e que inexistem demandas administrativas ou judiciais com 

relação a eles. 

7.5. O presente termo não caracteriza novação, pagamento ou transação em relação a eventuais 

débitos da EMPRESA CEDENTE. 

7.6. O presente Termo é firmado em caráter irrevogável e irretratável. 

7.7. A idealização do presente Termo possui caráter social e apartidário, não havendo qualquer 

vinculação política entre a CESSIONÁRIA e a EMPRESA CEDENTE, de qualquer esfera e/ou 

pessoas que detenham cargos públicos. 

7.8. As partes se comprometem a não oferecer, dar ou se comprometer a dar a qualquer pessoa, ou 

aceitar ou comprometer-se a aceitar de qualquer pessoa, seja por conta própria ou de outrem, 

qualquer doação, pagamento, compensação, vantagens financeiras ou não financeiras, ou benefícios 

de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou de corrupção sob as leis de qualquer país, seja 

de forma direta ou indiretamente relacionada ao presente termo, ou de outra forma que não 

relacionada a este termo, e devem, ainda, garantir que seus colaboradores e agentes ajam da 

mesma forma ("Obrigações Anticorrupção"). 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

8.1. Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as 

controvérsias decorrentes da execução deste Termo de Transferência de Bens e Serviços, com 
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renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam, sendo obrigatória a prévia tentativa de 

solução administrativa. 

E, por assim estarem devidamente justos e acordados, os partícipes firmam o presente 

instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para 

que produza seus devidos e legais efeitos. 

 

 

 

 

_________________________ 
TCP – TERMINAL DE 
CONTÊINERES DE 

PARANAGUÁ 
Thomas Jefferson de Lima  

Diretor Comercial e Institucional  
 

_________________________ 
TCP – TERMINAL DE 
CONTÊINERES DE 

PARANAGUÁ 
Shenglan Yao  

Diretora Financeira 
 

_________________________ 
Marcelo Pimentel bueno 

Instituto FUNDEPAR 
Diretor-Presidente  
Decreto n.º 7.228 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
1.____________________________________ 

Assinatura 
        

Nome:.................................................................. 
 

RG:...................................................................... 

2.____________________________________ 

Assinatura 
 

Nome:.................................................................. 
 

RG:...................................................................... 
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