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CNPJ N°:27.580.036/0001-48

VALOR:R$ 5.000,00 ( cinco mil reais )

■ ■

LI
V -

OBJETO:CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA 
PEDAGOGICA

CONTRATADO:ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL 
SUPERIOR

PREFEITURA DE

PALMITAL

a
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“ CONVERSAS COM QUEM GOSTA DE APRENDER E ENSINAR”

I - IDENTIFICACAO

1

PROPOSTA PALMITAL 2022 

SEMANA PEDAGOGICA-

MES- julho, com data a combinar

DESTINAQAO - Professores, gestores e tecnicos da Politica educacional e 

das politicas publicas que compbe a Rede de protegao Conselheiros tutelares, 

de direitos e demais atores da Rede de Protegao.

CARGA HORARIA
Para 4 boras- R$5.000,00
Para 8 boras- R$9.000,00

II - SINTESE COMERCIAL DO PLANO

LOCAL Municipio de Palmital (a ser acordado)

PARTICIPANTES- ate 300 pessoas

INVESTIMENTOS- conforme carga horaria estabelecida
* Proposta valida por 60 dias

CONTRATADA: Associa^o Brasileira de Professores de Nivel Superior II, com sede na Rua Pe 
Anchieta, 2194, Cidade de Curitiba, Cep: 80.730-000. no Estado do Parand, inscrita no C.N.P.J. sob o 
n9 27.580.036/0001-48, devidamente representada neste ato por Hamilton Amorim Rosa 
brasileiro, , Carteira de Identidade n9 3.630.703-0, C.P.F. n® 543.048.579-91, residente e 
domiciliado na rua Pe Anchieta, n2 1721, bairro Bigorrilo, Cep 80.730-000 Cidade Curitiba, no

Estado do Parana.

instiituto



II - PROGRAMACAO

III METODOLOGIA

dee

2
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6. Inclusao de pessoas com deficiencia- Quando uma escola e para todos 
e todas?

EMENTA
1. Aspectos historicos do Direito a educapao no Brasil- Do paradigma da 

oportunidade ao paradigma do Direito;
2. Direito constitucional e a cotidiano da escola
3. Eca no dia a dia- Agdes e omissdes da escola e a responsabilizagao dos 

agentes publicos

Realizagao de atendimentos personalizados, conforme realidade do 

municipio;
2. Indicagao de bibliografia e materials apoio e atividades de avaliagao 

correlates as tematicas;
3. Apresentagao dialdgica e didatica interacionista de conteudos;

4. Disponibilizagao de materiais de apoio doutrinarios 

jurisprudencia;

5. Reflexdes permanentes da aplicagao dos conteudos 

concretos do cotidiano concomitantes aos estudos de casos e 

situagbes simuladas;

aos casos

Para o desenvolvimento da formagao continuada serao contemplados os 
seguintes aspectos: 

1. I

4. Planejamento pedagogico- Uma analise juridica dos processes de 
planejamento

5. Acidentes e medicalizagao na escola- Oque fazer? Prevengao e 
intervengao

Objetivo Geral - Mobilizar e qualificar professores e demais servidores 

municipais, instrumentalizando e qualificando os participantes na defesa e 

vivencia dos direitos humanos de criangas e adolescentes no cotidiano 

escolar.
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QUALIFICAQAO DA DOCENTE

e

CEDCA PR 2021/ Presidente do CEDCA

de Direito da Crianga e do

Protege da

SocialPedagogiade

a

3

4- Diretora

1. A disfungao da medida socioeducativa de prestagao de servigos

comunidade frente ao estatuto da crianga e do adolescente 2005

2. Limites e Possibilidades da medida de socioeducativa de semiliberdade

2006
3. A participagao popular e a democracia participativa no SUS 2006

4. Projetos e obras na Secretaria de Saude do estado do Parana 2006

Orientagao de 32 trabalhos de monografia para conclusao de cursos de 

especializagao, conforme listagem anexa, nos seguintes temas:

Pedagoga pela UFPR
4. Bacharel em Direito UNICURITIBA 

Especialista em Direito Educacional ITECNE 
Especialista em Planejamento e Administragao Escolar UFPR

do Departamento de Pollticas Publicas para criangas 

adolescentes SEJUF PR 
4 Vice-Presidente do <-------- -

2022
4 Assessora Tecnica no Ministerio Publico do Parana CAOPCAE 

Centro de Apoio as Promotorias da crianga e Adolescente e 
Educagao do Ministerio Publico do Parana por 12 anos.

4 Coordenadora e professora do Curso de Especializagao em 
Direito Educacional ITECNE

4 Coordenadora e professora do Curso de Especializagao em 
Direito Aplicado ao Sistema Unico de Assistencia Social ITECNE

4 Coordenadora e professora do Curso de Especializagao em 
pedagogia Social ITECNE

4 Professora convidada do Curso 
Adolescente PUCPR

4 Professora convidada do Curso Escola que
UFPR/MEC

4 Professora convidada do Curso 
Universidade Tuiuti do Parana.

4 Professora convidada do Curso de Gestao Educacional UNICENP
4 Formagao Continuada para educadores, Conselheiros Tutelares e 

operadores do Sistema de Garantia de Direitos.
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5. Educagao Socio-libertadora: da sobrevivencia a autonomia 2006

6. A avalia^ao de desempenho profissional na administrapao Publica 2006

7. Analise da individualizapao da pena na reincidencia criminal 2007

8. O principio da integralidade e da humanizagao no atendimento ao

portador de hemofilia residente no estado do Parana 2007
9. Politicas sociais e violencia contra crianpas em sua primeira fase de

desenvolvimento 2007
10. Um olhar sobre as familias em situapao de vulnerabilidade social

area do CRAS Pompeia na perspectiva do SUAS 2007

11 .Novas praticas no Ensino superior 2007
12. Papel socioeconomico do carrinheiro na cidade de Curitiba 2007

13. A contribuiQao do Servigo Social no processo de trabalho das

Coordenadorias tecnicas mesorregionais de pericia medica e saude 

ocupacional dos servidores do Estado do Parana 2008
14. A intervengao do Assistente social frente a problematica do trabalho

infanto juvenil nos municlpios de Serra alta e Pinhalzinho- extremo 

oeste de Santa Catarina 2008

15.0 alcoolismo e suas consequencias 2008

16. Projeto Aprendendo a ser crianga: Aprendendo o Direito 2008

17. Trabalho Infantil; Uma forma de sobrevivencia 2008
18.0s aspectos socio-culturais e suas implicagdes na vida laborativa dos 

hemofilicos 2008
19. Criangas e adolescentes abrigados: Para onde vou? 2008

20. A influencia do tercero setor frente as politicas publicas 2008
21. Analise dos impactos encontrados pela mulher enquanto responsavel

por criangas e adolescentes inseridos no programa PETI 2008

22. Pessoas com deficiencia: Os limites e as possibilidades de se fazer uma

inclusao social na empresa 2009

23. Centro social Marello: Uma educagao como pratica social 2009

24.0 catador de materials reciclaveis e suas formas de organizagao para o 

trabalho 2009
25. A inclusao do deficiente auditivo no mercado de trabalho2009

26. Terceiro setor; problema ou solugao 2009
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ll-ORIENTAQOES DE ARTIGOS CIENTIFICOS

ITECNE

■ 000005

27.0 papel dos Conselhos municipals e sua atuapao no controle de 

politicas setoriais; assistencia social, educapao, saude no municipio 

de Quatro barras- PR, 2009
28. Comunicapao social como instrumento da gestao publica 2009
29. Medidas socioeducativas destinadas aos adolescentes autores de ato

infracional no programa de liberdade solidaria na regional Pinheirinho 

2009
30. Comite estadual de investigagao de obitos e amputagbes relacionadas

ao trabalho: estrategias d e descentralizagao 2010

31. As politicas publicas implementadas no municipio de Sao Jose dos

Pinhais contribuem para a prevengao de atos infracionais?2010

32. A discriminagao de criangas portadoras de HIV/ AIDS : urn olhar social

2010

1. A insergao precoce do adolescente no mercado de trabalho e suas

consequencias- Estudo de caso do PROJOVEM adolescente do 

CRAS Aurora Formosa 2011
2. Os desafios da implantagao e implementagao do CREAS Bairro Novo

2011
3. Cuidar e Educar: Responsabilidade compartilhada entre a familia e o

CMEI 2011
4. Trabalho grupal e familiar com os adolescentes em medida

socioeducativa no CRAS Curitiba PR 2011

5. O CRAS Jardim Gabineto como espago de construgao de autonomia

com as mulheres 2011-
6. Desafios das assistentes sociais frente a matricialidade socio-familiar na

perspectiva da politica nacional de assistencia social 2011

7. A politica de Assistencia Social como espago de promogao de cidadania

2011
8. A insergao do adolescente no mercado de trabalho no contexto brasileiro

2011



II-PUBLICAQOES

MPPR
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Elaborado pela Pedagoga e Bacharel em Direito, lotada no CAOPCA, Angela 

Mendonga, o texto retrata de maneira sucinta as diferentes concepgdes 

pedagogicas identificadas no campo educacional, o que permite identificar 

como estas concepgdes, conservadoras ou progressistas acabam por influir 

nas praticas pedagogicas socioeducativas.

Conforme pagina do CAOPCA
http://www2.mp.pr.qov.br/cpca/telas/ca iqualdade 38.php

Angela Mendonga: Pedagoga e bacharel em direito, lotada no Centro de Apoio 

Operacional as Promotorias da Crianga e do Adolescente do Parana. 

Especialista em Planejamento e Administragao Publica.)

c)SUGESTAO DE DIAGNOSTICO INTERPROFISSIONAL MUNICIPAL DE

DEMANDA E REDE DE ATENDIMENTO PaG. 63

000006

a)ALGUMAS REFLEXOES ACERCA DA SOCIOEDUCAQAO

b)ANALISE DAS TENDENCIAS PEDAGOGICAS NA EDUCAQAO E O 

SINASE - SISTEMA NACIONAL SOCIOEDUCATIVO PaG. 37

Marcela Marinho Rodrigues* (NOTA:* Marcela Marinho Rodrigues. Promotora 

de Justiga, lotada no Centro de Apoio Operacional as Promotorias da Crianga e 

do Adolescente do Parana. Especialista em Interesses Difusos e Coletivos pela 

Escola Superior do Ministerio Publico de Sao Paulo.

9. Desenvolvimento profissional dos servidores da FAS: Avaliagao dos

servidores sobre o impacto das agdes de capacitagao no 

atendimento as familias 2011
10. Possibilidade de uma metodologia de trabalho para os educadores do

PETI do CRAS Madre Tereza para realizagao de agoes 

socioeducativas com criangas e adolescentes 2011
11. Um estudo sobre a violencia domestica intrafamiliar contra a mulher no

contexto atual. 2011.

http://www2.mp.pr.qov.br/cpca/telas/ca
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PaG. 123

7

f)BOAS PRATICAS EM PROGRAMAS DE EXECUQAO DE MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PaG. 135

e) A IMPORTANCIA DA GESTAO EM REDE

Elaborado por Angela Mendonga, Pedagoga e Bacharel em Direito, lotada no 

CAOPCA, o texto em questao aborda aspectos conceituais e instrumentals no 

tocante a organizagao de Rede Municipal de Atengao ao Adolescente Infrator 

nos municipios e destaca a importancia do papel do Promotor de Justiga em 

referido processo.

O texto se propde a apresentar a indicagao de "Boas Praticas" vivenciadas por 

entidades socials e agentes governamentais na execugao de Medidas 

Socioeducativas de Prestagao de Servigos a Comunidades (PSC) e Liberdade 

Assistida (LA). Esses programas, projetos ou agoes, representam iniciativas 

bem-sucedidas de protegao aos direitos humanos de adolescentes incursos em 

ato infracional e seus familiares, no ambito dos municipios e do Estado, bem

Elaborado por Marcela Marinho Rodrigues e por Angela Mendonga, Pedagoga 

e Bacharel em Direito, o aludido texto tern por objetivo sugerir indicadores para 

fiscalizagao dos programas socioeducativos em meio aberto, com o fito de 

proceder a implantagao ou a avaliagao dos Programas de Execugao de 

Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestagao de Servigos a 

Comunidade, desenvolvidos por entidades governamentais e nao- 

governamentais.

d)SUGESTAO DE ROTEIRO PARA FISCALIZAQAO DE PROGRAMAS DE 

EXECUQAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO PaG. 

101

Elaborado por Angela Mendonga, Pedagoga e Bacharel em Direito, e por 

Fernando Guiraud, Psicologo, ambos lotados no CAOPCA. A elaboragao desse 

texto cinge-se a necessidade de diagnostico municipal de politicas da area da 

infancia e juventude. Mediante transposigao didatica, o texto em tela busca 

orientar a construgao do diagnostico municipal de politicas de socioeducagao.



IV-ATIVIDADES EM PROGRAMAS DE GOVERNO

ENACIONAISNORMATIVASJUVENTUDE:
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H)EQUIPES TRANSDISCIPLINARES E OS DESAFIOS DE UMA PRATICA 

ARTICULADA EM SOCIOEDUCAQAO PaG. 209

c)Assessoria Pedagogica ao Projeto Mulheres da Paz - PRONASCI/ Ministerio 

da Justiga, Municipios de Araucaria,Piraquara e Curitiba(conforme Cadernos 

Pedagogicos) 2009 e 2010.

a)Elaboragao da Proposta Pedagogica do centre de Juventude (anexo) SECJ- 

Governo do estado do Parana- 2010

O processo de pesquisa e identificagao desses experimentos exitosos teve 

inicio em 2006, mediante trabalho coletivo desenvolvido no CAOPCA, que e 
integrado por Promotores de Justiga, Assessores Juridicos e Tecnicos Sociais, 

os quais, desde entao, passaram a coletar informagoes, a realizar pesquisas de 

campo e a consultar a opiniao de agentes da area da Infancia e Juventude, no 

Estado e fora dele.

000008
como as louvaveis experiencias desenvolvidas pelo Poder Judiciario e 

Ministerio Publico, no Parana e em outros estados.

Esse texto foi concebido a partir de uma pesquisa realizada pela Promotora de 

Justiga Marcela Marinho Rodrigues e a Pedagoga e Bacharel em Direito, 

Angela Mendonga, com a colaboragao do Psicologo Fernando Luiz Menezes 

Guiraud, lotados no CAOPCA, junto as equipes de trabalhadores sociais que 

atuam em programas socioeducativos e tern por finalidade destacar a 

importancia da composigao de equipes transdisciplinares nos Programas de 

Execugao de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto.

b)INFANCIA E

INTERNACIONAIS
Realizagao: Governo do Estado do Parana. Secretaria de Estado da Crianga e 

da Juventude - Secj/PR,Conselho Estadual dos Direitos da Crianga e do 

Adolescente - Cedca/PRCoordenagao Tecnica: Angela Mendonga, Fernando 

Guiraud 2010 (anexoll)
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e) Seminario CrianQa e Adolescente em Situagao de Risco: uma compreensao 

necessaria1996- Gestora Municipal Curitiba. Documento anexo

V- Videos conferencia
a)Centro de Estudos e Aperfeigoamento Funcional
Mobilizagao para Efetivagao da Instrugao Normativa N° 02/2010-CNJ

b)Centro de Estudos e Aperfeigoamento Funcional
Estatuto da Crianga e do Adolescente: 20 anos de conquistas e desafios.Na 

data em que o Estatuto da Crianga e do Adolescente completa 20 anos, 13 de 

julho, os desafios e conquistas da legislagao foram discutidos durante 

seminario promovido pelo Ministerio Publico do Parana, que reuniu mais de 

250 participantes. No evento, tambem foi langada edigao especial do Estatuto, 

anotado e interpretado, publicada pelo MP-PR. Realizado pelo

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiga da Crianga e do 

Adolescente e pelo Centro de Estudos e Aperfeigoamento Funcional, com o

000009

d) Coordenagao Pedagogica Consorcio Social Oportunidade- Programa 
Primeiro Emprego Ministerio do Trabalho Fundagao estadual da Cidadania ( 

Conforme Caderno pedagogic©

O Ministerio Publico do Estado do Parana, atraves do Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiga da Crianga e do Adolescente e do 

Centro de Estudos e Aperfeigoamento Funcional, e o Tribunal de Justiga do 

Estado do Parana, via Conselho de Supervisao dos Juizos da Infancia e da 

Juventude, promoveram em 27 de setembro o seminario “Mobilizagao para 

Efetivagao da Instrugao Normativa N° 02/2010-CNJ” (reavaliagao da situagao 

juridica e psicossocial das criangas e adolescentes em regime de acolhimento 

institucional ou familiar e propostas para efetivagao do direito a convivencia 

familiar dos acolhidos). O evento foi transmitido ao vivo pela internet (webcast), 

com acesso livre na pagina eletronica do MP-PR e do TJ-PR. Rodrigo
Cezar Medina (Promotor de Justiga, Coordenador do CAOP da Infancia d_o 
Rj0________________________ de________________________ Janeiro-RJL

Angela Mendonga (Pedaqoga e Bacharel em Direito).
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e) Centro de Estudos e Aperfeigoamento Funcional
CRIANQA E ADOLESCENTE - II Encontro Virtual debate o papel dos

Conselhos Tutelares

O Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Crianpa e do Adolescente 

promoveu nesta terpa-feira (11), das 9 as 12 boras, um novo encontro virtual 

com o tema o "Dalogo com os Conselhos: o papel do Conselho Tutelar no 

Sistema de Garantias dos Direitos da Crianpa e do Adolescente". A nova 

rodada de debates complementou o encontro anterior, realizado pelo CAOPCA 

no ultimo dia 28 de abril. Questoes levantadas naquela ocasiao voltaram a ser

apoio da Fundapao Escola do Ministerio Publico do Parana (FEMPAR) e dos 

Conselhos Tutelares de Curitiba, o seminario teve a palestra magna a cargo do 

procurador-geral de Justipa, Olympic de Sa Sotto Maior Neto, e da secretaria 

de Estado da Crianpa e da Juventude, Thelma Alves de Oliveira. Outros temas 

- Murillo, juntamente com a promotora de Justipa Luciana Lmero, tambem 

integrate do CAOP, e com Marta Marilia Tonin, presidente da Comissao dos 

Direitos da Crianpa e do Adolescente da Ordem dos Advogados do 

Brasil/Parana, participou do painel “O desafio da municipalizapao do 

atendimento de crianpas, adolescentes e familias e o papel do Conselho 

Municipal dos Direitos da Crianpa e do Adolescente no planejamento e na 

implementapao das pollticas publicas", realizado pela manha. A tarde, o 

tema “Orpamento Prioridade Crianpa: implicapdes praticas da Instrupao 

Normativa n° 36/2009, do Tribunal de Contas do Estado do Parana foi 

abordado pelo procurador do Ministerio Publico junto ao Tribunal de Contas, 

Flavio de Azambuja Berti, por Ivens Zschoerper Linhares, auditor do TCE e 

pelo promotor de Justipa de Cascavel, Luciano Machado de Souza. "O desafio 

do trabalho em “rede”. Como implantar e operacionalizar a rede municipal de 

protepao a crianpa e ao adolescente" foi o ultimo tema, abordado por Marcio 

Soares Berclaz, promotor de Justipa de Formosa do Oeste, Angela Chnstianne 

Lunedo de Mendonpa. pedagoga e bacharel em Direito, integrante do CAOP da 

Crianpa e do Adolescente, e Maria Rosa Carvalho de Mello, coordenadora do 

Colegiado de Presidentes do Conselho Tutelar de Curitiba.
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Mesa-redonda virtual: violencia no ambiente escolar

. Como diferenciar e proceder quando ocorrem “atos de indisciplina” e “atos 

infracionais"? • Quais sao as politicas publicas de prevenpao da violencia 

no ambiente escolar? Ha experiencias bem sucedidas, no Estado do Parana?

• O que e, como identificar e como evitar o “bullying”? Estas e 
outras questoes relevantes foram debatidas nesta quarta-feira, 25 de agosto de 

2010, das 13h30 as 17h00, em mesa-redonda sobre o tema "violencia no 

ambiente escolar". O evento foi transmitido ao vivo pela internet(webcast), com 

acesso livre na pagina eletronica do MPPR. E uma iniciativa do Centro de 

Apoio Operacional as Promotorias de Justipa de Protepao a Educapao, em 
conjunto com o Centro de Apoio Operacional as Promotorias de Justipa da 

Crianpa e do Adolescente e o Centro de Estudos e Aperfeipoamento Funcional. 

O objetivo e auxiliar na construpao de formas de atuapao integrada entre os 

orgaos e entidades de protepao dos direitos da crianpa e do adolescente, que 

possam resultar em medidas efetivas de prevenpao e eliminapao de qualquer

000011 
analisadas neste turno, sem prejuizo de outras que foram encaminhadas ao 

Centro de Apoio. f) CentrodeEstudoseAperfe^^

CAOP da Crianpa e do Adolescente - Encontro interativo online

No dia 28 de abril de 2010, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias da 

Crianpa e do Adolescente realizou o primeiro da sene de encontros regional 

que deve promover em 2010. Com o tema “Dialogo com os Conselhos. o pape 
do Conselho Tutelar no Sistema de Garantias dos Direitos da Cnanpa e do 

Adolescente”, o evento foi transmitido online, em tempo real, na pagina da 

instituipao, com espapo interativo para participapao de internautas, via e-mail 

ou telefone. De acordo com os organizadores, a escolba de urn tema ligado ao 

Conselho Tutelar para abertura da serie de debates virtuais decorre do 

reconhecimento da importancia deste orgao para o “Sistema de Garantias dos 

Direitos da Crianpa e do Adolescente”, assim como das dificuldades por vezes 
encontradas para que o mesmo desempenhe a contento, e em sua plemtu e, 

suas relevantes atribuipoes. g) Centro de _Estudos e ABgrfeieoamen

Funcional



Curitiba, 07de fevereiro de 2022

Angela Mendonca

12

300012
forma de violencia no interior de estabelecimentos escolares. Foram 
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Educapao.



Palmital PR, 21/07/2022.Oficio 113/2022 - GAB

encaminhamento do procedimento.

Atenciosamente,

FALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

000013
-PR

Preliminarmente, nos termos do Oficio encaminhado pela Secretaria Municipal de 
Educapao requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a CONTRATAQAO 

PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA, DEFIRO o pedido.

Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os segumtes setores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
GE STAG 2021 -2024

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orpamentarios dispomveis 

para a realizapao do procedimento;
b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento 

licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem como as demais 

providencias a serem adotadas para o certame;

Assunto: Autorizapao de Licitapao e

De: Prefeito Municipal

Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.
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Gabinete do Secreterio de Educa?ao

DE EDUCACAO.TECNICOS DA REDEMINISTRAR UMA PALESTRA

Ml

5.000,00TOTAL

5.000.00TOTAL GERAL

21/07/20221646'40Ermtidopor NOEMI DE LIMA MOREIRA, na versao 5523z

Municipio de Palmital
Solicitagao 172/2022

Unltario

5.000,00Codigo Nome 

001295

Descriqao:
contrataqAo de empresa para

Loie
001 Lote 001

Noire
EVA APARECIDA DE SOUZA FERRERA

Tipo

Deposito bancario

Valor

5.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
Forma de pagamento --------------
DescnpSo
MEDIANTEA NOTA FISCAL _
Entrega----------------- -
Local
SECRETARIA DE EDUCAQAO

I W.

 

Prazo

2 Dias

Tipo

Contrata^ao de Service
N° solidtante

3

Quanbdada de itens

1SolicitaQao 
Nurrero 

172 
Solicitante 
Cod go 

110-4 
Local 

21 
Orgao 
07

Enitido em

21/07/2022
 Processo Gerado

Nunero

54/2022

000014

PARA PROFESSORES E

Unldade Quantldade
1,00

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CORSOS 

DE TRANSPORTE COLETIVO E EMERGENCIAL, VISANDO CAPACITAR OS 

MOTORISTAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL (PR)

EVA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA 
Secretiria Municipal de Edixacao
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DE EDUGACAO.MINISTRAR UMA PALESTRA PARA

5.000,0002590 1,00
TOTAL

TOTAL GERAL

21/07Z202217:06:57Emtidopcr NOEMI DE LIMA MOREIRA, na \ers3o: 5529z

_ ___ _

Prazo
2 Dias

5.000,00

5.000,00

Lote

001 Lote 001

Municipio de Palmital
Solicitapao 172/2022

5.000,00
5.000,00

Codigo Nome 

001295

Descriqao:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA

Noire
EVA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

Tipo

Deposito bancario

Unitario

5.000.00

Valor

5.000,00

Gabinete do Secreterio de Educapao

SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAQAO

Forma de pagamento---------------------------------------------------------
DescriqSo

MEDIANTEA NOTA FISCAL
Entreg a--------------------------------------------------------------------------------
Local
SECRETARIA DEEDUCAGAO

Tipo

Contratapao de Service
N° sdicitante

3

Emtido em

21/07/2022
 Processo Gerado
Nurrero

54/2022

Quart dade de/tens

1
Solicitacao
Nurrero

172
Sollcitante
Cddigo

110-4
Local -------

21
Orgao ------
07

PROFESSORES E TECNICOS DA REDE 
— 

__________  
Quantidade 

1,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.002.12.361.1201.2044
Cod 02590 Fonte 00103 G.Fonte E

300015

__________

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS 

DE TRANSPORTE COLETIVO E EMERGENCIAL, VISANDO CAPACITAR OS 
MOTORISTAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL (PR)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO 
002 Departamento de Ensino Fundamental 

12.361.1201-2044 Encargos Manuten<?ao Transporte Escolar 
3.3.90.39.48.00 SERVIQO DE SELEQAO E TREINAMENTO

00103 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB 

Do Exercicio
/ t “ , ■

_______________________

________
Unldade

UND



F associa<;ao brasileira de PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA

CNPJ

CNPJNivel Superior,de

Curitiba, 8 de dezembro de 2021

/

RIM ROSA
nte

www.genesisbr.org - contato@genesisb.org

Brasil - Parana - Matinhos
Rua Uniao, 1212 - Centro
Tel.: +55 41 3029-5595

CURSO DE ATUALIZAQAO PARA EQUIPE TECNICA DO SERVIQO DE 
ACOLHIMENTO FAMILIAR, LOCAL MUNICIPIO DE PARANAVAI CARGA 
HORARIA- 8 boras.

Hie

300016

1 il
I

H ■ ■ ■
■■ LZ _ . I ■■■ MBS ■■ I

’enesis

Declaramos para os devidos fins que ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE 

MENDONCA, portadora do CPF: 729.522.029-15, e vinculada ao Institute 

Genesis Brasil e a Associapao Brasileira de Professores de Nivel Superior na 

forma de associado, conforme os termos do artigo quinto do seu Estatuto 

Social, realizando service inerente a sua area de atua^ao.

Instituto Genesis Brasil, CNPJ 19.418.997/0001-22, Curitiba PR.

Associate Brasileira de Professores de Nivel Superior,

27.580.036/0001-48, Curitiba PR.

Associate Brasileira de Professores

20.157.028/0001-44 Matinhos PR.

Associagao civil sem fins lucrativos.

B Bi
BB ■■|BBj.. ..

IBBH
BBBI

..v.>
BBBBBBBBMBBMBBBBBi5BBHBBiliBlii

http://www.genesisbr.org
mailto:contato@genesisb.org


FINS

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.

Curitiba, 19 de julho de 2022 .

o
OFICIO OISTRIBUIDOR

I

JOSE BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

CERTIDAO NEGATIVA 
FEITOS AJUIZADOS

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

eletronicas de
E

000017
PARANA

Digitally signed 
by JOSE BORGES 
DA CRUZ 
FILHO:31628532 
904
Date: 
2022.07.19 
15:52:43 BRT

contra- — DE J

CNPJ.27.580.036/0001-48 II
no periodo de 18 de marpo de 1963 (data da instalaqao deste cartorio - Lei No.4.677, de 

29/12/62) a 15/07/2022 .

ESTADO 
empregados juramentados

SANDRA LUCIA PELIKI 
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

ISABEL ANGELA WYRYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI 

FERNANDA GALLASSINI 
KARINA BAVARO ALVES

SIFXD0°0 ^RAUBMREUVS35 -TERREO-CEP 80530-906

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para 
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuiqoes fisicas e 
AQOES DE FALENCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAQAO JUDICIAL 
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NAO CONSTA qualquer aQao

Emitida por: MAURI
Lei n°19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores n° VI letra a (R$ 38.16)
*** Se impressa, verificarsua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo D980DE38 ***

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO

«n?rTldaSarD?aR^

£vdif«
CEP: 80530-906www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDOES

http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica
http://www.1distribuidorcuritiba.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARA N°: 1.312.628

presente Alvara de Licen^a para Localiza^ao,

CNPJ: 27.580.036/0001-48

*

Pagina 1 de 1

CLAUDIO STABEN
MATRICULA. 71326

niiiHiniiH
7B3D.7788.FA3E.47D5-0.B7BD.06AC.DC17.3B90-5

■ 000018

VALIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGENCIAS DA LEGISLAQAO EM VIGOR.
CURITIBA, 24 DE ABRIL DE 2017.
DIVISAO DE ALVARA E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE :
• A assinatura no alvara de licen?a expedido por meio eletronico fica 

dispensada nos termos do Decreto n° 622/2010. A verificapao de 
sua autenticidade devera ser confirmada no enderepo 
www.curitibapr.gov.br, Servigo para Empresa, Alvara Comercial 
Dados.

■ E obrigatoria a comunicagao imediata em caso de encerramento, 
paralisagao, alteragao de enderego, de ramo ou qualquer outra 
alteragao, evitando as penalidades previstas na legislagao.

TaxaQao: OUTROS SERV
Tipo de InstalaQao: ESCRITORIO DE CONTATO

-» Atividades de apoio a educa^ao
-> Atividades de associates de defesa de direitos sociais
-> Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente 

ServiQOS de assistencia social sem alojamento

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANQAS concede o 
conforme processo N° 20-022392/2017, a:

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II 
R. PADRE ANCHIETA - N°:001691 CJ 404 ANDAR N°:04

INSC. IMOB.: 11.1.0019.0090.01-1 0016 INSCRIQAO MUNICIPAL: 08 02 768.324-2

ALVARA VALIDO ARENAS PARA ESCRITORIO OU ESCRITORIO DE CONTATO. PROIBIDA A UTILIZAQAO PARA OUTROS 

TIPOS DE INSTALAQAO.

http://www.curitibapr.gov.br


Comprovante de Inscripao e de Situapao Cadastral
27/03/2018

Comprovante de Inscri^ao e de SituaQao Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

Pagina: 1/1

VoltarConsulta QSA / Capital Social

1/1https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL ********

Preparar Pagina 
para Impressao

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27/03/2018 as 10:06:40 (data e hora de Brasilia).

CEP 
80.730-000

ENDEREQO ELETRONICO
HAMILTON@GENESISBRASIL.ORG

BAIRRO/DISTRITO
BIGORRILHO

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 
CADASTRAL

TELEFONE 
(41) 3029-5595

NUMERO
1691

MUNICIPIO
CURITIBA

COMPLEMENTO
SALA 404

DATA DE ABERTURA 
24/02/2017

UF
PR

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INSTITUTO GENESIS BRASIL

SITUAQAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAQAO CADASTRA-_ 
24/02/2017 

SITUAQAO ESPECIAL ********

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
***** 

A RFB agradece a sua visita. Para informapdes sobre politica de privacidade e uso, diciuc_aqui- 
Atualize sua pagina

Contribuinte,
Confira os dados de IdentificaQao da Pessoa Juridica e, se hoover qualquer divergencia, providencie junto a 

RFB a sua atualizapao cadastral.

NUMERO DE INSCRIQAO
27.580.036/0001-48
MATRIZ 

ILOGRADOURO
| R PADRE ANCHIETA 

000019

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
85.50-3-02 - Atividades de apoio a educapao, exceto caixas escolares------

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
94.30-8-00 - Atividades de associaQoes de defesa de direitos sociais 
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente 
88.00-6-00 - Servipos de assistencia social sem alojamento _

CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURIDICA
399-9 - Associapao Privada_________________________ —

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
mailto:HAMILTON@GENESISBRASIL.ORG


B »

2° Via

A Pro-Reitora de Pesquisa e Pos-Graduavao

i

Curitiba, 11 de dezembro de 2002.

KSOSQ

' " At’^(acfuiisR' 
NAF ■ Licita<p6es ISMF1'

C3

CD 
CD 
ro 
CD

Certificado de Especializa<?ao

Prof.3 Rt 
Prd-Reitorv

; §

r/ Jafsa Soare^cle Souza 
de Pesquisa e Pos-Gradua^ao

PRPPG
2002-2006

da Universidade Federal do Parana, no uso de suas atribui^oes, tendo era vista a 
competencia que lhe foi delegada pela Portaria n.0 579, de 16 de julho de 1990, confae a

ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONQA
nascida a 21 de noverabro de 1968, era Chapeco-SC, c. Cerdf.cado.de
ADMIMSTRACAO E PLANEJAMENTO DA EDUCACAO PUBLICA NO Pareccr n.° 365/90 do
setembro de 1990 a 03 de agostp de. 1992, com uma carga horana de 435 hmas, autonzado pe

SSEdo, registrado na Wn.^ 632, sob o 3.901 do livro V, e vdlido para o Magisterio do Ensino Superior, nos 
termos da Resolu^ao n° 12/83-tiFE,de 06 de autubro de 1983.

Cerdf.cado.de


,e.

(■

Faculdades Itecne de Cascavel

Certificado

A Diregao Academica da Pds-Gradua^ao das Faculdades Itecne de Cascavel certifica que

ANGELA CHRISTIANNE LUN EDO DE MENDONCA

31/10/2013.

Cascavel, 10 de abril de 2014.

Pos-Graduado (a)Bertoja Pariz 
Academica

Cl
CD
<—i

CD
rxD

/A

cn( . w

if I !<h iiktu'e1' rie-ohC'

JosianeT).
Direqacf

Portaria 03/09

\<5\
\O\

'Afe-J CD

portadora do RG: 4.404.155-3/PR conduiu o curso de P6s-Graduagao Lato Sensu, em nivel de Especializagao em 

Direito Educacional, de acordo com a Resolugao CES/CNE n° 01/07, com os Pareceres n° 852/01 e 254/02, e 

Portarias Ministeriais n° 2.308/05 de 04/07/2005 e n° 847/08 de 18/11/2008, realizado no periodo de 04/03/2013 a
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Diretore

>

.579-91, estado ci jil Ca:

1

1246093-7, SSP/PR, CPF-234.67S

HAMILTON AMORIM ROSA
ISELHO OE ADMIN]:STRAGAO

l Parana, CEpH 
sado, profissao

443688

VPRESltfENTE DgO
Rua Padre Anchieta, 1721, apart 42, Bairro'^igorrilho, CLfntib. 

3.630.703-0, SSP/PR, CPF: 543.04J' J *

ivciua iiiaio iicjvciiw m -------------- --------------
AMORIM ROSA, e eu DALVO RAMIRES BALZON, que servi de Sej 
que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes:

Curitiba, 15 de outubro de 2019

730-000, RGj,,<^^

ZtSSD r<» rawir’e's’ baC 'on y
/DIRET 3RA SUPERINTENDENT-E--------- -------- ___

Rua Atilio Bdrio, 90, apart i402, Bcirro Cristo Rei, Curftiba, Parana, CEl[80.050-250 RG
.759-68, estado ci' ' J “c

AOS QUINZE (IS) dies de OUTUBRO do ano mH e• od“de C^ibT, Estado do 

Anchieta, 1691, sala 404 ba.rro B'9^lh0- Amorim ROSA, Rua Padre Anchieta,
Parana, reuniram-se os(as)?enhores(as), HAMIL OR93730-000, RG: 3.630.703-0,
1721, apart 42, Bairro Bigornlho, Curitiba, Parana' 'inictrador DALVO
ccd/dd pdf- 048 579-91 estado civil Casado, profissao Administraaor,

ssbp/pr, k
professor.

[I divorciado, pro issao professor r

?o c

1

000026
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE

Verificando o quorum regular, foi eleito para presidir esta assemblela o Sr n^'J’-TON 
AMORIM ROSA, assim, convidou para secretariat os trabalhos, Sr. OALVO RAMIRES 

BALZON, dando por instalada a Assembleia de Fundagao.

a mASA a Senhora Presidente deu inicid aos trabalhos, convidando-me para ler o 
fd0Ra?Xd:onvmoc::ao\STsXcPerqUe os senhores.associados due fo- convocados para 

uma assembleia para deliberar a respeito da ordem do dia anunciada, a saber,

1. Eleigao e posse do Presidente do Conselho de Administragao;

2. Eieigao, nomeagSo e posse do Diretor superintendente 
Administrativo/Financeiro.

Iniciando-se os trabalhos, o Sr. HAMILTON AMORIM ROSA presidente da assembleia 
nassmi a oara eleicao e posse do Presidente do Conselho de Admimstragao, colocando os 
nomes de todos para apreciagao e sendo eleito por unanimidade para Presidente d0 Cons^ho 
de AdministragSo o Sr. HAMILTON AMORIM ROSA, para mandate .de 3 anos, segumdc, a 
nauta foi realizado a eleicao e posse do diretor superintendente e 
administrativo/financeiro, colocando os nomes de todos part= a^eci|?a como direto? 
unanimidade como diretor superintendente o Sr. DALVO RAMIRES BALZO 
administrativo/financeiro Sr. HAMILTON AMORIM ROSA, para mandate> de 3 
verificado o Sr. Presidente da Assembleia que todos os itens da pauta terem s p 

por maioria simples dos votos.
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endere^oconfirmada noser

V^lida at6 02/08/2021 - Fornecimento Gratuito

'EI

CertidSo n°:
CNPJ:
Nome:

Voce tambem pode validar a autenticidade 
da certidao utilizando urn leitor de QRCode.

8.988.340
27.580.036/0001-48
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II

Ulk

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 000028
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANQAS E ORQAMENTO 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA MUNICIPAL

A autenticidade desta certidao devera 
https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao .

Certidao emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
CMigodeautenticWadVd^^ B83B5A9B949E4A257AB52215C3564A4818 

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal e° ^XibubtTacima identiflcad^relativas a crSditos

divida ativa junto £ Procuradoria Geral do Mumcipio (PGM).

Esta certidSo compreende os TriMos Mo«rios
pek>°Pode°d^Polilia e outros ddPitos mun^pais nscritos am dMda ativa.

A certidao expedida em nome de pessoa juridica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no 

Municipio de Curitiba.

https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao


S)

interveniente de

1
\ h

CAPITULO II 
DOS OBJETIVOS SOCIAIS

ESTATUTO SOCIAL 
ia ALTERAGAO

associacao brasileira de 
PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II

CAPITULO I
DA DENOMINAGAO, sede, foro e duracao

’ '2/.FEV2017

professores com sede e foro juridico 

Padre Anchieta, 1691, sala 404, 

se pelo presente estatuto.

2° OFICIO DISTRIBUTOR 
Registro de Tltulos e Docurnentos 
Reaifltro Civil de Pessoas Juridical

29
%

n n o d '

Art. 10 - A ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II, 

constituido em 16 de outubro de 2016, com dorado por tempo indetermlnado, e uma 
sociedade civil de direito phvado, sem fins locrativos, no formato de assoaatfo de 

ma cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Rua 

40 andar, bairro Bigorrilho, CEP 83.730-000, regendo-

Art. 2° - Sao objetivos:
A. Atividades de apoio ci educagSo;
B PromogSo de atividades de assistfencia social nas areas educaciona.s, 

empreendedora, econbmica, ambiental, cultural, desenvolvimento sustentavel e 

esportivo;
C. Desenvolver atividades de capacitagao, aulas, treinamentos, cursos, palestras, 

congresses, seminaries em todas areas do conhecimento sejam presenciais ou 

a distanda utiiizando a tecnologia da informagao;

D. Associagao de professores;
E. Promogao e capacitagao de novos talentos, estagios e ser 

estag io;
F. Promogao de interc§mbio com entidades cientfflcas, de ensino e de 

desenvolvimento social, nacionais e internacionais, bem como 0 
desenvolvimento de estudos, pesquisas e capacitagao, desenvolvimento de 

tecnologia alternativas, produgao e divulgagSo de informagdes e conhecimentos 

t^cnicos e cientificos;



I.

decoloca^aoestagios eJ.

e

meio ambiente e promogao do

executar projetos de responsabilidade social

2° OFICIO DISTRIBUIDOh
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a inclu; 

mercado de trabalho atraves

Art. 3° - Dedicar-se-a aos seus objetivos socials por meio da elaboragao e execugao de 
projetos, programas ou pianos de agao e atraves da doagao de recursos fisicos,

na £rea publica e

# -IO % 4 3- 1 °sENiET£ tl**11*S^HtfFER NlC z
UTUIAR gd
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G. Desenvolver pesquisas; —
H. Execute de programas de qualificagao profissional do trabalhador e a inclu^^^Q 

da pessoa portadora de deflci&ncia no mercado de trabalho atraves da 

educagao, do resgate de conhecimentos tradicionais, do artesanato, do saber 

cientifico, da l  - 
promote da geragao de trabalho e 

pr^ticas produtivas cooperativistas 

economico;
promogSo do voluntariado, de criagSo de 

treinandos no mercado de trabalho;
K. experimentagao, nao lucrativa, de novos modelos socio-produtivos 

sistemas altemativos de produgao, comercio, emprego e credito,
exduidos, integrate ao mercado

democratizagSo e acesso a tecnologia de informaggo;
renda comunitario, atraves do ensino de 

e associativistas de valor cultural e/ou

de
L. promogao da assist&ncia social as minorias e 

de trabalho e combate a pobreza;

M. Defesa, preservagao e conservagao do 

desenvolvimento sustentavel;
N. Promover parcerias com empresas publicas ou privadas, orgamzagdes 

governamentais e organizagoes n§o govern a men tais, assim como pessoas 
fisicas, para a realizagdo de objetivos comuns nas <Sreas do ensino, 

treinamento, pesquisa, politica publicas, gestao publica e melhoria da qualidade 

de vida ffsica, mental e do desenvolvimento de novos produtos e tecnologias;
O. Prestar servigos de Consultoria, Assessoria e Capacitagao a sociedade, 

entidades publicas e privadas;
P. Elaborar e executar projetos e pesquisas na area de saude, meio ambiente, 

administratlva, financeira, fiscal, tributaria, recursos humanos, ecologica, 

turismo, ocupagao do solo urbano/rural, planejamento estrategico e pianos 

diretores;

Q. Elaborar e

privada;
R. Fomentar 0 comercial internacional (Exportagao e Importagao), com empresas 

publicas e privadas (consdrcios de exportagao, assessoria e consultoria);

S. Emitir certificados e incentivar atividades esportiva, da saude e culturais como 
pegas teatrais, filmes, e de outras formas que expressem a cultura, educagSo e 

busquem com isso ajudar no desenvolvimento social, educacional, religiose, 

cultural e econdmico da sociedade.



publico que atuem em £reas

b] -

c] -

CAPfTULO III 

DO PATRIMONIO E RECURSOS

CAPITULO IV 

DOS ASSOCIADOS

Art. 6° - Sao direitos dos associados Fundadores:
a] - votar e ser votado para os cargos eletivos, desde que em dia com

suas obrigagdes socials;
b] - solldtar ao Conselho de Administragdo, por escrito, em

documento firmado por ao menos dois (2) dos associados desta 
categoria, a convocagao de Assembl&a Geral Extraordin^ria, para 

deliberar sobre assunto especifico, da competencia desta.

3

JS-,
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Art. 4° - O patrimonio e recursos ser3 constituido por:
a] - bens e direitos, mdveis e imdveis, que forem adquiridos;

b] - contribuigdes arrecadadas do quadro social;

c] - subvengdes, doagdes, auxilios e legados;
d] - receita oriunda da prestagao de servigos curso, consultorias e de

parcerias;
e] - superavit de cada exercicio social.

Art. 5° - 0 quadro de associados compreendera as seguintes categorias:
a] - Fundadores: composto pelas pessoas participantes do ato de 

constituigao e outros que venham a serem nomeados 

posteriormente.
Efetivos: composto pelas pessoas admitldas na forma prevista 

neste Estatuto, que prestarao servigos sem remuneragao.
Mantenedores : composto pelas pessoas admitidas na forma 

prevista neste Estatuto, que proverao doagdes e contribuigdes 

para manutengSo.
d] - Honor^rios: composto pelas pessoas que receberem tai titulo por 

proposigdo da Diretoria e decisao do conselho de Administragdo.

^558/1 e
24FEV2C17.1

humanos e financeiros, al£m da prestagdo de servigos intermediaries de apoio a 0Utr^QQQ'3'j 

organizagdes sem fins lucrativos e a orgaos do setor publico que atuem em areas 

afins ou, ainda, atravds de parcerias.

^ENlETJ ElWNA SCHEFFER NIC m 
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Art. 12° - Os associados Honorarios sao isentos de contribuicao.

Conselho de Administra^ao estaArt. 14° - Em caso de rejeigao da proposta o 

desobrigada de dedinar os motivos.

Art. 11° - sao deveres dos Associados:
a] - pagar as contribuigdes que forem fixadas pelo Conselho 

de Administra^ao;
b] - cumprir e fazer cumprir com o disposto neste Estatuto 

e no Codigo de Etica;
c] - colaborar com efetividade para a consecugSo dos 

objetivos.

Art. 7° - SSo direitos dos associados Efetivos:
- votar e ser votado para diretor do instituto 

no qual foi admitido, desde que em <----

Art. 9° - Aos associados Honorarios e assegurado o direito de participar como Diretor, 

desde que nomeados e aprovados pelo Conselho de Administrate, para o cargo.

Art. 13° - Os associados Efetivos serSo admitidos no quadro social por decisao do 

Conselho de Administragao, desde que o interessado apresente proposta que contenha 

seu nome complete, estado civil, enderego residencial, profissSo, data do nascimento, 

local de trabalho, atividades que se propoe a desenvolver ou forma de coiaboragao 

para com os objetivos, depois de seus nomes terem sido aprovados pelo Conselho 

AdministragSo.

2° OFfCIO DISTRIBUIDOR 
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Art. 15° - Os associados podergo ser excluidos do quadro social.'

a] - por solicitagao prdpria, escrita e justificada;
b] - por falta de pagamento, sem justificatlva, de trds 

contribuigdes mensais consecutivas;

c] - por desrespeito ao estabelecido em Estatuto ou Cddigo de Eti

• 3e»amEt'^*so’tFFERN,cS
- 4 TITULAR cJ

■" ’ i e diretor de nucieo setorial 

dia com suas obrigagoes sociais. C 00032

Art. 10° - Os associados Honorarios serao admitidos no quadro social por decisao da 

Diretoria, apos terem os seus nomes aprovados pelo Conselho de Administragao.

Art. 8° - SSo direitos dos associados Mantenedores:
- receber informagoes sobre as agoes e atuar em nucleos setoriais.

:a;



24FEV2017

Art. 18° - 
execu^ao;

a] - Assembldia Geral;
b] - Conselho de Administragao;

c] - Conselho Fiscal;

d] - Diretoria;
e] - Nucleos Setoriais.

CAPITULO VI 
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

CAPITULO V
DOS 6RGAOS

Art. 16° - A exclusao de associado podera ser proposta pela Diretoria ao Conselho de 

Administracao, ap6s assegurado, com prazo de dez dias, o amplo direito de defesa ao 

interessado.

Art. 17° - Os associados nao sao remunerados no exerclcio de suas atividade como 
dirigirente, como tambem nSo recebem lucre, dividendos, sobras, toda receita 6 

aplicada nos objetivos da associate, os associados estargo realizando atividades como 

voluntaries gratuitamente sendo de livre e espontanea vontade de participar.

2° OFlCIO DISTRIBUIDOR 
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Art. 20° - As Assembleias Gerais serao convocadas pela Diretoria ou pelo Conselho de 
Administragao, atrav£s de editais afixados na sede, com a antecedencia minima de 

dez dias da sua realizagSo, com indicagSo da ordem do dia. >

nA
* 15» yiTUlAR
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d] - por falta grave;
e] - por decis§o do conselho de administragao de que o associado Q Q Q 3 3

esta em sintonia com os demais associados.

Art. 19° - A Assembleia Geral e constituida de associados fundadores quites com suas 
obrigagbes e sera instalada no horario fixado, em primeira convocagSo, desde que 
presentes a metade do total de associados em pleno gozo de seus direitos ou, trinta 

minutos apos, com qualquer numero.

Contem os seguintes orgaos de deliberagao, consulta, fiscalizagao e

Art. 21° - O Conselho de Administragao compete convocar Assembleias Gerais por 
deciScio prbpria ou por solicitagao de associados na forma anteriormente prevista.

°- %-t'
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orgaos deliberativos far-se-a na forma do

Art. 22° -

Art. 24° - E vedado o exercicio do voto por procuragao.

6

Paragrafo segundo: A ASSOCIACAO podera ser dissolvida por determinacSo de ordem 
legal ou por deliberagSo e aprovagao de no mfnimo 2/3 dos associados, em Assembleia 

geral extraordinaria especialmente convocada para tai fim.

membros dos Conselho de AdministragSo; 

membros do conselho Fiscal e da Diretoria, 
excluir associados fundadores, efetivos e

24FEV2017it

Paragrafo Unico : A convocagao dos 
estatuto, garantindo no minimo 2/3 dos associados o direito de promove-la.

Paragrafo primeiro: 0 estatuto poder^ ser alterado em assembleia extraordinaria, 

convocada especialmente para tai fim, com presenga e aprovagSo no minimo 2/3 dos 

associados;

2° OFICIO DISTRIBUIDOR 
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Art. 23° - As decisoes ser§o tomadas por maioria simples de votos, exceto no caso de 

deliberagao sobre a dissolugao e destine do patrimonio, destituigao da administragao e 
alteragao do estatuto social, quando sera necessaria a maioria qualificada de dois 

tergos 2/3.

tl'ANA MZHEFFER NIC mr
TITULAR gl
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A Assembleia Geral compete:
a) eleger e nomear, os

b) eleger e nomear os
c) eleger, nomear e 

mantenedores;
d) deliberar, anualmente, apos parecer do Conselho Fiscal, 

sobre o balango, demonstragdes financeiras, relatdrio com as 
contas da Diretoria, prestagao de contas especiais 

decorrentes de Parcerias e do recebimento de bens e recursos 

de origem publica;
e) deliberar sobre as alteragdes do presente estatuto;
f) deliberar sobre a extingSo e destine de seu patrimdnio;
g) decidir, em grau de recurso, sobre a exclusao de associados;

h) deliberar e, se for o caso, autorizar a diretoria a alienar ou gravar 

com onus reais imoveis;
i) compete privativamente a Assembleia Geral :

I. Destituir os administradores;

H. Alterar o estatuto social.



se

de deliberate) sobre a extingao, a Assembler

substituidos em seus

Art. 32° -

b]-

reforma dos estatutos ou aGeral ac] -

d]-

7 th

CAPITULO VII 
DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

propria
forma anteriormente

Art. 26° - 
seguintes ao 
fizer necessario.

/an 
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no maximo por 3(tres) 

mandate de tres (3)

A Assembleia Geral reunlr-se-S ordinariamente dentro dos noventa dias 

encerramento do exerclcio social e, extraordinariamente, sempre que

24FEV 201/ ’
Art. 25° - Os trabalhos serao dedarados abertos pelo presidente do conselho 

administracSo na ausSncia deste o mesmo determinara por expresso 
representante que serf o presidente da assembleia, e sera seu secretSrio o diretor 

superintendente.

Art. 31° - Os membros do Conselho de Administrate serao remunerados.

Art. 27° - Em caso de eleites ou 
Geral devera ter finalidade exclusive.

Art. 29° - 0 Conselho de Administrate sera constituido

associados fundadores, eleitos pela Assembleia Geral para urn 

anos, sendo permitida a reeleito-

Compete ao Conselho de Administrate:
a] - examinar as contas da Diretoria, encaminhando 

parecer sobre 0 balance, demonstrates financeiras e 

relatorios £ Assembleia Geral;
convocar Assembleia Geral por decisao 

ou por solicitato dos associados, na 

prevista;
proper a Assembi6ia

extinto;
decidir sobre a proposta de exclus§o de associado
e, se for 0 caso, encaminhar 0 respective recurso a

Art. 28° - Exceto nos casos previstos no artigo anterior, sera permitida a realizat0 

simultanea de Assembleias Gerais Ordinarias e Extraordinarias.

Art. 30° - Os membros do Conselho de Administrate serao 

impedimentos por pessoas que ele indicar por expresso.



24FEVZw'

Gera I
g] -

h]-

previsSes orgament^rias
i]-

jl-

As deliberates serao tomadas por maioria simples dos conselheiros

Art. 38° -

8

Art. 350 - 
presentes.

e] -
f] ~

Art. 33° - 0 Conselho de Administrate se reunira ordinariamente uma vez por mes, 
segundo cronograma elaborado semestralmente e afixado nos locals proprios ou, 

extraordinariamente, sempre que se fizer necess^rio.
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Art. 34° - As reunioes do Conselho de Administrate serao presididas pelo seu 

Presidente do conselho de administrate, e secretariado pelo diretor superintendente 

para lavrar a ata.

p J
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primeira Assembleia Geral politem^tica que ocorrer;

conferir titulos de associado Honorario;
eleger, dentre seus membros, uma Junta Diretiva, 
composta por tres conselheiros, que dlrigirSo por ate sessenta 

(60) dias, em caso de demissSo coletiva da Diretona;
deflagrar 0 processo eleitoral e convocar assembleia 

para eleito de nova Diretoria, no caso da alinea anterior;
deliberar sobre questbes de interesse social e solucionar 

casos omissos do presente estatuto;
deliberar, semestralmente, sobre as

encaminhadas pela Diretoria;
fixar 0 valor das contribuites dos associados;

k] - Constltulr, eleger, nomear e exclulr Diretorlas e nucleos setoriais.

Os membros do Conselho de Administrate permanecerao em seus 

cargos ate a posse do novo colegiado. .

Art. 36° - Presidira 0 Conselho de Administrate 0 membro que contar com 0 
maior numero de votos em eleito realizada no ato de fundate, nomeado em ata de 

fundagao e sera substituido nos impedimentos por associado definido por expresso.

7558/1

Art. 37° ■ 0 presidente do conselho de administrate, representat ativa e 
passivamente, judicial e extra judicialmente e assinara todos os documentos 

individualmente.

3a
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Art. 41° - Os membros do Conselho Fiscal n§o serao remunerados.

==8=®SFone: (41) 3226-3906-Curitiba-PR

Art. 45° - As deliberates serao tomadas por maioria simples dos presentes e, em 

caso de empate, ao Presidente cabera o Voto de Minerva.

Art. 44° - As reunioes do Conselho Fiscal serao presididas pelo seu Presidente, que 
indicara um dos demais membros para secretaria-la, lavrando a respectiva ata.

Art. 43° - 0 Conselho Fiscal se reunira ordinariamente uma vez por trimestre, 
segundo cronograma elaborado semestralmente e afixado nos locals proprios ou, 

extraordinarlamente, sempre que se fizer necessario.

CAPITULO VIII 
DO CONSELHO FISCAL

Art. 40° - Os membros do Conselho Fiscal serSo substituidos em sens impedimentos 

pelos suplentes, pela ordem de votagao receblda na respectiva eleigao.

Art. 39° - 0 Conselho Fiscal sera composto por tres membros associados de qualquer 
categoria e igual numero de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral para um mandate 

de tres (3) anos, sendo permitida a reeleigao.

Art. 46° - Presidira o Conselho Fiscal o membro que contar com o maior numero de 
votos na respectiva eleicjao e serti substituido, nos impedimentos, pelo segundo 
colocado no pleito e assim por diante. /*■

Art. 42° - Compete ao Conselho Fiscal:
a] - examinar, a qualquer tempo e, no maximo trimestralmente, os 
balancetes mensais, controles financeiros, livros e papeis da ASSOCIACAO, 
bem como convenios e contratos de parceria, emitindo pareceres e 

recomendagoes Para os organismos superiores da entidade;
b] - examinar, ao final de cada exercicio, o balango, demonstrate5 

financeiras e relatorio das contas da Diretoria, emitindo parecer.
c] - opinar sobre os balangos e relatdrios de desempenho financeiro e contabil 

e sobre as operates patrimoniais realizadas, emitindo pareceres para os 

organismos superiores da entidade.

SENinEtllA.VASa«FF«»UCg 
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A Diretoria

Art. 50° -

Art. 51° -
estabelecido seusemdo

b]-

c] -

d]-

ae] -

g] -

$
10

CAPITULO IX 
DA DIRETORIA

Compete £ Diretoria, como coiegiado: 

a] -

n 
u
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administrar dentro

objetivos socials;
respeitar e fazer respeitar os Estatutos, Codigo de
Etica, decisoes dos Conselhos de Administragao e 

bem como implementar o decidido em

Art. 48° - A Diretoria ser6 constituida por l(um) Presidente, l(um) Diretor 
Superintendente, l(um) Diretor Administrativo/Financeiro e no maximo de 10(Dez) 

Diretores Institucionais, eleitos atraves de chapa completa, pela Assembleia Gerai, 

para urn mandate de tres (3) anos, sendo permitida a reeleigao.

A Diretoria reunir-se-a ordinariamente uma vez por mes, conforme 

cronograma elaborado semestralmente e afixado nos locais proprios ou, 
extraordinariamente, sempre que se fizer necessario, mediante convocagao escrita do 

Diretor Superintendente, enviada diretamente aos seus pares, com a antecedencia 

minima de vinte e quatro boras.

f 3-
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Art. 47° - Os membros do Conselho Fiscal permanecerao em seus cargos ate a pos! 

do novo coiegiado.

Fiscal,
Assembleia Gerai;
apreciar os pedidos de admissao e demissao 

fbrmulados pelo proprio interessado;
advertir, suspender e proper ao Conselho de 

Admlnistragao a exclusao de associado;
proper ao Conselho de AdministragSo 

concessao de titulo de Associado Honorario.
f] - propor ao Conselho de Administragao o valor a ser 

fixado como contribuigao social;
convocar, em conjunto com o Conselho de.

Administragao, as Assembl£ias Gerais;

Art. 49° - A Instituigao n3o remunera seus dirigentes que efetivamente atuam na 

gestSo executiva.
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h]-

i] -

jj-

I]-

e oArt. 53° -

Art. 54° -

Art. 55° -

A

Art. 56° - Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro:
c) Criar, desenvolver, implantar e coordenar os projetos;
d) substituir o Diretor-superintendente em seus impedimentos;

e) coordenar todas as a$oes socials;
f) coordenar os servigos da tesourarla e financeiro; yC

Os membros da Diretoria permanecerSo em seus cargos ate a posse do 

novo colegiado.

As deliberates serao tomadas por maioria simples dos presentes 

Diretor Superintendente so votara em caso de empate.
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Compete ao Diretor Superintendente:
a) coordenar todos os trabalhos e providenciar toda necessidade 

para o bom andamento;
b) cuidar para que os objetivos, valores, missao, codigo de etica, 

projetos e planejamentos sejam cumpridos;
c) convocar e presidir as reunioes de Diretoria;
d) providenciar e defender todos os projetos junto a assembleia e 

conselho de administragSo;
a) Buscar , criar, desenvolver, implantar e coordenar as parcerias 

internacionais e nacionais;
b) apoiar o diretor Administrativo/Financeiro no desenvolvimento e 

coordenato dos projetos.

24FEV20^
encaminhar ao Conselho c_
propostas de alteragdes estatutarias;
encaminhar semestralmente, ao

Administra^ao, previsao orgamentarla;
elaborar, anualmente, o balanpo, demonstrates 
fmanceiras e relatdrios minuciosos do exercicio 

social e das prestates de contas especiais;
Propor ao conselho de administrate 3 nomeato 

de diretor institudonal.

Art. 52° - As reunioes da Diretoria serao presididas pelo Diretor Superintendente e 

secretariadas pelo Diretor Administrativo/Financeiro, que lavrara a respectiva ata.

f3- \
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a.

e.

desenvolvimento eno

I12

Art. 59° - Compete aos diretores dos Nucleos Setoriais, administrar e fomentar 

projetos de seii Nucleo Setorial, depois de devidamente aprovados pelo Conselho de, 
Administracjao. //

CAPITULO X 
DOS NUCLEOS SETORIAIS

Art. 58° - Os Nucleos Setoriais serao constituldos pelos associados que serao 

nomeados para Diretores do Nucleo Setorial, desde que aprovados pelo Conselho de 
Administrate. Os Nucleos Setoriais serSo estruturas internas que realizarao atividades 
especializadas em parcerias ou nao com entidades publicas e privadas, realizando 
pesquisas, estudos e desenvolvimento de para a sociedade, o nucleo setorial 
poder^ ter um nome fantasia que o identifique respeitando sempre a utilizat0 da 
Marca e Logo Marca da ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL 

SUPERIOR II.

24FeVZW
g) providenciar anualmente, antes da convocagao d0 

assembleia Geral Ordin^ria, o registro e autenticagao do LivrJO Q 0 4 0 

Diorio contendo as operagdes do exerclcio findo;
h) manter em boa ordem a escrituragao contabil e fiscal;
i) apresentar mensalmente em reuniao da diretoria, o balancete 

financeiro do mds anterior, bem como o fluxo de caixa do mes 

seguinte.
j) secretariar as reunioes da diretoria e redigir as atas;
k) responsavel pela administragao de todos documentos e projetos;

l) buscar sempre o fortalecimento das parcerias;

m) apoiar no desenvolvimento e coordenar os projetos.

2° oficio distribuidor
Registro de Titulos e
Reilstro Civil de Pessoas Jur dica.
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Art. 57° - Compete ao Diretores Institucionais;
fomentar agoes de parcerias nacionais e institucionais com o mercado;

b. coordenar projetos ;
c. elaborar e articular polfticas publicas para a instituigao;
d. representar a instituigao em eventos desde que autorizado por expresso 

pelo presidente do conselho de administragao;
Buscar, criar, desenvolver, implantar e coordenar as parcerias internacionais 

e nacionais;
f. apoiar o diretor Administrativo/Financeiro

coordenag^o dos projetos.

%
1 ‘A51

<9



Art. 62° -

Partigrafo Unico: Tem por direito de nomeagao automatica os diretores institucionais 

nomeado em qualquer diretoria.

CAPITULO XI 
DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 61° - 
quarenta e cinco (45) 

COMISSAO
escolherSo entre si um presidente, 

independencia, a elaborate e divulgagao 

inscrigoes individuals ou de chapas, a 
impugnagoes, a divulgagSo dos registros 
os casos omissos, ate a proclamag§o dos

24FEV20^*

2° OFICIO DISTRIBUIDOk 
Regisfro de Tftutos e Documents 
Registro Civil de Pessoas Jurldicas 
Rua Mai. Deodoro. 320 - Sala 504 
Fprw: (41) 3225-3906 - Curitiba - PR

Os candidates ou chapas cujo registro de candidatura nao for aceito 

terao o prazo de cinco dias para recorrer ao Conselho de AdministragSo que, por sua 

vez, decidlra no triduo util seguinte.

Art. 64° - Se at6 a data do pleito nao forem totalizadas as vagas de candidates 
titulares e suplentes para os Conselhos de Administragao e Fiscal sera realizada nova 

eleigao para preenchimento destas, no prazo maximo de dez dias.

Art. 60° - As eleigoes para o Conselho de Administragao, Conselho Fiscal e 
Diretoria ocorrerao a cada tres anos, em Assembleia Geral convocada para tai firn, 

preferencialmente na primeira quarta-feira util do mes de setembro.

0 Conselho de Administragao escolher^, com a anteced&icia minima de 

dias da data aprazada para a realizag^o das eleigoes, uma 
ELEITORAL, composta por tres membros titulares e igual numero de 

suplentes, sendo os mesmo associados, que 

competindo a referida comissao, com total 

do respective edital, o recebimento de 
apreciagao de eventuais inelegibilidades e 

definitives, e controle do pleito, resolvendo 

eleitos.

Art. 65° - Proclamado o resultado defmitivo da eleigSo, caber^ ao Conselho de 
Administragao anterior, representado por seu Presidente, dar posse aos eleitos, 

atrav^s de "Termo de Posse" lavrado no livre de atas do referido Conselho.

Art. 63° - A COMISSAO ELEITORAL, com a antecedencia de trinta dias do pleito, 
afixar^ na sede a relagao dos concorrentes e os demais elementos indispensaveis do 

edital.

SENintEUA^SCHtFftRN'cz
H rrnjiAR

\ 3il>SZ67 /

000041
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Art. 67° - A 
exercicio

CAPITULO XII 
DAS disposigoes FINAIS

, no 

principios da legaiidade, 
eficiencia e nao farS

Art. 69° - Os Associados nao 
obrigagoes contraidas em nome 

NIVEL SUPERIOR II.

Fone: (41) 3225-390S- Curitiba - PR

32
•^ASCHtFFERNlC gj 
nTuiAR 54 
^60.11’^7

042

^55^^

ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II, 

de suas atividades, observara os l 
impessoalldade, moralidade, publicidade, economlcldade e da 

qualquer discrimina?§o de ra?a, cor, genero ou religlao.

El|A'

\ 3213-126?

ow
Art 66O - A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II nSo 

distribui entre os seus associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores 
eventuais excedentes operacionais, brutos ou iiquidos, dividers, bon,Reales, 

participagoes ou parcelas do seu patrimdnio, auferidos mediante o exerccio de suas 

atividades, e os aplica integralmente na consecugSo do seu objetivo social.

Art. 68° - A ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II 

adotara praticas de gestao administrative, necessarias e suficientes, a co.bir a 

obtengao, de forma individual ou coletiva, de beneficios e vantagens pessoa.s, em 

decorrencia da participagao nos processes decisdrios.

Art. 70° - No caso de dissolugao/extingSo, o patrim&nlo sera transferido destmado a 
uma sociedade congdnere escolhlda pela mesma assembleia, para o caso de 
qualificada como OSCIP preferencialmente serd destinada d outra pessoa jundica 

qualificada nos termos da Lei n° 9.970/99.

respondent nem mesmo subsidiariamente, pelas 
da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE

Art. 72° - A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II em 

sua escrituragao contiabil, demonstrates financeiras e prestates de conta^ 

observara no minimo:

Art. 71° - Na hipotese de enquadramento da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 

PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II como OSCIP, com receblmento de recursos 
publicos, se esta vier a perder tai qualiflcagao, o acervo patrimonial disponivel, 
adquirido com referidos recursos durante o periodo em que perdurou aquela 

qualificagao, sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei 

n° 9.790/99, preferencialmente que tenha 0 mesmo objeto social.

,5)



fundamentals de contabilidade e as

Curitiba, 13 de fevereiro de 2017

/ADVOGADO

V x

\UR

15
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Art. 73° - 0 exercicio social coincidira com o ano civil.

ON AMORflhtROSA
UZONSELHO D : ADMINISTRACAO

Art. 74° - Para garantir a continuidade da ASSOCIAQAO BRASILEIRA 

PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II, os associados deverSo Indicar seu sucessor 
qualificando e nomeando por escrito onde o sucessor o nomeado assumiri todos os 

direitos, deveres e obriga^des do sucedido.

ESIDENTE

s.”” JB3 5267 5

a] - os principios fundamentals oe conwumuouc <= - 000043

Contabilidade; , .
b] - a publicidade, por qualquer meio eflcaz, no encerramento do exeracio fiscal, 
relatdrio de atividades e das demonstrates financeiras da entldade, indulndo a 
certiddes negatives de debitos junto ao XNSS e ao FGIS, colocando-os a disposed 

para o exame de qualquer cidadao;
Cl - a realizagao de auditoria, inclusive por auditores externos independentes se for 

caso, da aplicagao dos eventuals recursos objeto de Termo de Parceria, conforme 

previsto em regulamento;
d] - a prestato de contas de todos os recursos e bens de origem publica receb.dos 

sera felta, conforme determine o paragrafo unico do Art. 70 da Constltuito Federal.

V TTRTVMXREKIIALZON
D1RETOR SUPERrNTE IDENTE

OF1C1O DIST^jpOR

IITUIAR o'!

Normas Brasileiras
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Fazenda Nacional cobrar e

autenticidade na Internet, nos

!0 1.751, de 2/10/2014.

ministerio da fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CEmMo « co.™
Nome: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II

CNPJ: 27.580.036/0001-48

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certldao 

negativa.

Esta cert'ddo e valida para o estabelacimento matrlz
todos os orgaos e fundos pubtars dt> adrmnis ragao contrjbuj?6es sociais previstas
SSXXSo art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 
Emitida as 17:13:03 do dia 07/03/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 03/09/2022.
Codigo de controle da certidao: 0757.09BD.CAFA.A70A
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

2 MW., .m OMd. AW. d. U®. |0AU> .. pro«,dW.-S«.l d. F=I.nd.

Nacional (PGFN).

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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trabalhistas

SUPERIOR IIPROFESSORES DE NIVEL

oitenta) dias, contados da data

Duvidas e sugestdes: cndt0tst.jus.br

sua
na

883-A 
ns .

poder judiciArid 
JUSTIQA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS

a
i lei; ou

Ministerio Publico do 
demais titulos que, por

constam os dados 
e juridicas 

as obrigapoes 
ou em 

aos 
a

da Consolidapao 
.° 12.440/2011 e 

) de 2022.
nsabilidade dos

PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR 
n° 27.580.036/0001-48 

Nacional de Devedores

642-A e
, acrescentados pelas Leis 

01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro
Certidao sao de respoi..--

em relapao

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 
no CNPJ sob o 
no Banco

a Certidao atesta a empresa 
estabelecimentos, agendas ou filiais. ~ 

certidao condiciona-se a verificapao e 
no portal do Tribunal Superior do Trabalho 

(http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

Nome: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 27.580.036/0001-48 
Certidao n°: 7870795/2022 
Expedigao: 09/03/2022, as 10.12.58 
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e 
de sua expedigao.

informaqao importante
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 
necessaries a identificapao das pessoas naturals 
inadimplentes perante a Justipa do Trabalho quanto 
estabelecidas em sentenpa condenatoria transitada em 3ul9ado 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no con=ernente 
lecolhimentos previdenciarios, a honorarios, a ^rentes 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execupao de acordos firmados perante o 
Trabalho, Comissao de Conciliapao Previa ou 
disposipao legal, contiver forpa executiva.

Certifica-se que
II (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a)

NAO CONSTA como inadimplente 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base nos arts, 
das Leis do Trabalho 
13.467/2017, e no Ato 
Os dados constantes desta 
Tribunals do Trabalho. 
No caso de pessoa juridica, 
a todos os seus u_. 
A aceitapao desta 
autenticidade 
Internet

portal

cndt0tst.jus.br
http://www.tst.jus.br


Consulta Regularidade do Empregador
21/07/2022 15:21

JU0U47

ImprimirVoltar

Informasao obtida em 21/07/2022 15:21:04

1/1https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

Certificado de 
Regularidade do FGTS - 
CRF

Validade:09/07/2022 a 07/08/2022

Certificacao Numero: 2022070903220636853042

Lei esta 
da Caixa:

fins previstos em 
no site

CAIXA

empresa acima identificada encontra-se em situate regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O oresente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigbes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

A utilizaqao deste Certificado para os 
condicionada a verificaqao de autenticidade
www.caixa.gov.br

S a'S= / pR /
V 80730-000

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
http://www.caixa.gov.br


Certidao Pessoa Juridica

21/07/2022 15:25

enderegoconfirmada noser

Vai ida ate 19/10/2022 - Fornecimento Gratuito

1/1
https7/cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/ListagemCertidoesPessoaJuridica/ListagemCertidoes?numeroCnpj=27.580.036/0001-48

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DiVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidao n°: 9.791.157

CNPJ:

Nome:

000048

A autenticidade desta certidao ctewr* 
https://cnd-cidadao.cuntiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao .

Certidao emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

E594E05690CM352988DF1F6862A18AB84

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Tributes Imobiliarios (Imposto Predial 
~l e Contribuigao de 

di'vida ativa.

e filiais) cadastrados no

Voce tambem pode validar a autenticidade 
da certidao utilizando um leitor de QRCode.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTCT FINANQASIE DRQAMENTD 

departamentq de controls financeiro

27 580.036/0001-48
associacao brasileira de professores DE NIVEL SUPERIOR II

e cobrar debitos ainda nSo registrados ou qua venham 
do contribuinte acima identificado, relativas a creditor 

e creditos tributaries e nao tnbutanos msentos em
Ressalvado o direito de a Fazenda Pubhca Mumcpal mscrever 
a ser apurados, certificamos nao existir pendencas em nome 
tnbutanos administrados pela Secretaria MuH.cipal ^mangas 
dfvida ativa junto a Procuradona Geral do Mumcipio iPGM).

Esta certidao compreende os Tributes Mottos Ss"i^ivoS"nrBI
e Wd^PoUd. e outros d.b,tos mun,ap.s insentos em . - ’ ’

A certidao expedida em nome de pessoajundica abrange todos os estabelecimentos (matnz 

Municipio de Curitiba.

Hi

https://cnd-cidadao.cuntiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao


Valida ate 18/11/2022 - Fornecimento Gratuito

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (21/07/2022 15:26 42)

Ressalvado o direito da 
registrados ou que venham

000049
Estado do Parana 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Receita Estadual do Parana

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fa/enda.pr.gov.br

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 027334499-93

Ressalvado o direito da Fazenda Public
"s^ nonte do contribuinte acinra IdentiOcado,

nesta data.

http://www.fa/enda.pr.gov.br


PROCEDIMENTO DE UCITAQAO N° 114/2022

DISPENSA DE LICITACAO N° 36/2022

VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

PRAZO DE VIGENCIA: 30 dias

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

Grupo da fonte
despesa

Do Exercicio3.3.90.39.48.0007.002.12.361.1201.20442010

’almital, 21

VaLDENEI de sou.

EFEITO MUNICI L

//

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR 
chpj Tsa&wts.'oosiaz

GESTAO 2021-2024

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas Fiscais.

CONTRATADO: ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR CNPJ.

27.580.036/0001-48

despesa
2022

Dotagoes______  _____________ _________
ExercIciolConta dalFuncional program&ica 
da despesa

Fonte de Natureza da 
recurso
______
0

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da 

Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que 

embasam esse processo.

300050

OBJETO: CONTRATAQAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA



HOMOLOGAQAO

ital, 21/07/20:Edificio da Prefeitura Municipal.

iza

PREFEITO MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAQAO N° 36/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°114/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
t GE STAG 2021-2024

OBJETO: CONTRATAGAO PARA NIINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA

P;
77

000051
PR

Com fundamento nas informa56es oonstantes no Oficio da Secretaria Municipal de 

Administrapao, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 

8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitapao para a 
contratapao supra supramencionada, tendo como contratada ASSOCIAQAO BRASILEIRA 

DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR, empresa inscrita no CNPJ: 27.580.036/0001-48.

Para a efetivapao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e 

transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

ALDENEI DE



ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°36/2022

Palmital-PR, 21/07/2022

Valdenei DE SOUZZ5

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
GESTAO 2021-2024

GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAQAO

ref: CONTRATAQAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SENIANA PEDAGOGICA, conforms 

art 24 inciso II da Lei 8.666/93.
A d—MSo .» Prae.dK.® »» n‘ < ’“’a “

Licitapao n° 36/2022, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inaso II, da Lei 8.666/93, 

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autonzo a Dispensa de Licitapao n 36/2022^ 

para a contratapao dos servipos supramencionados, junto a empresa vencedora: ASSOCIAQA 

BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR, inscrita no CNPJ: 27.580.036/0001-48

p|£00052

ao Procedimento Licitatorio

Encaminhe-se para publicapao e demais providencias legais



pR000053

niSPENSA DE LICITAQAO

DATA: 21/07/2022DISPENSA DE LICITAQAO N° 36/2022

CNPJ: 27.580.036/0001-48

CONTRATO N°:

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 114/2022

CONTRATADoF^SSOCIAQAO^sn^^^

VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)

6BTEWrCONTRATAQAO^ARA MINISTRAR>ALESTRAS DVSEMANA-PEDAGOGTCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL •
GESTAO 2021-2024



https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarProc ..
Mural de Licita^oes Municipals

Yc

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL

Numero edital/processo* 114

Descrigao do Objeto* CONTRATAQAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA

21/07/2022 17:231 of 1

Forma de Avalitjao - Selecionar -

Dotagao Orgamentaria* 0070021236112012044339039480

Modalidade* Processo Dispensa

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 35

Pre^o maximo/Referencia de pre<;o - 5.000,00
R$*

Data Publicagao Termo ratifica;ao 21/07/2022

TCEPR
oe Ci-TH’ AS DO tSTAOOCO

Registrar processo licitatorio  
Informacoes Gerais

Municipio PALMITAL

77864476953 (Logout)

000054

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credito 
A licitagao utiliza estes recursos? 

Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM

Ano* 2022

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarProc


■718B0F/03AN...
Prefeitura Munier

0055

Atenciosamente,

DOTACAO ORCAMENTARIA:

Fonle de rccurso

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento

Palmital, 21/07/2022.

HOMOLOGACAO

Ediflcio da Prefeitura Municipal de Palmital, 21/07/2022

Encaminhe-se para publicacao e demals providencias legais

Palmital-PR, 21/07/2022

Td.ATA: ’ 14)7/’u”

25/07/2022 08:041 of2

Nmuiezn <lu dcspeso 

3.3.90.39.48.00
Conlii <la despcsa

2010

Grupo da iontc

Do Escrcicio
Functional j'n'grnmatica

O7OO2.I2 36I.I2OI 2044

GABINETE DO PREFEITO 
RATIFICACAO

VALDENEl DE SOUZA 
Prefeito Municipal

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

Incise II. da Lei Federal n" 8.666/93, » Prefeito resolve HOMOLOGAR
supramencionada, tendo como contratada i-------
CNPJ: 27.580.036/0001-48.
Para a efetivatjao da presente dispensa levou-se 
atendimento ao interesse publico.

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

VALDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N" 114/2022
DISPENSA DE L1CITACAO N° 36/2022

OBJETO: CONTRATACAO PARA MINTSTRAR PALESTRAS DA SEMAN A PEDAGOGICA

DISPENSA l>E I.ICUACAO

DISPENSA DE UCITAC AO W 360022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N* 114/2022

l-ACTCiciodu despesa

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO Nn36/2022

27.580.036/0001-48

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

em conta a necessidade de publicidade e

a abertura de

VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

• > no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da 
Secretaria responsive!, bem como parecer juridico, que embasam esse processo.

DISPENSA DE LICITACAO N“ 36/2022
PROCEDIMENTO LICITATORIO NT 14/2022

OBJETO: CONTRATACAO PARA MINTSTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA

Com fundenento nas rnfo^es e—s no Oficio da Secret.™
O PTerenO iviuinuipui IC^UIVU a Y t
ASSOC1ACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR, empresa nsenta no

transparSncia dos atos administrativos, visando o

---------------------------------------- ------------------------------------------ U
PREFEITURA .MUNICIPAL DE PALMITAL

PKOC—™^

Oficio 113/2022 - GAB Palmital PR, 21/07/2022.

Assunto: AutorizaQio de Limta^o e encaminhamento do procedimento.
De: Prefeito Municipal
Para Departamento de Contabilidade e Procuradona Juridica.

Outrossim, determino o encaminhamento do presente para os segumtes setores.

objeto e valor, bem como as demais providencias a serem adotadas para o certame,



feita informando o codigo identificador no site:

2 Of 2

https://www.diariomunicipal.co.br/amp/materia/32l718B0F/03 AN...

_____ ____00056
Publicado por: 

Noemi de Lima Moreira 
Cddigo Identificador:32718B0F

Prefeitura MnnitomMwPabwW’ K
CNPJ: 27.5S).03WOOO I - is_________________________________________________________• ' 11 ______ _________________________ _
VALOR: RS S lXXI.OO <Cinco Mil Reais,
OHJF-IO: CONTRA! U AO PARA MIMSTRAR PALHSTRAS DA SEMANA PEDAGOgICA
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