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PROPOSTA PALMITAL 2022
SEMANA PEDAGOG1CA-

“ CONVERSAS COM QUEM GOSTA DE APRENDER E ENSINAR”

I - IDENTIFICACAO
CONTRATADA: Associate 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

n2 27.580.036/0001-48, devidamente representada neste ato por Hamilton Amorim Rosa

brasileiro, ,

Carteira de Identidade n2 3.630.703-0, C.P.F. n2 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.

II - SINTESE COMERCIAL DO PLANO
LOCAL Municipio de Palmital (a ser acordado)
PARTICIPANTES- ate 300 pessoas

CARGA HORARIA
Para 4 horas- R$5.000,00
Para 8 horas- R$9.000,00
MES-julho, com data a combinar
DESTINAQAO - Professores, gestores e tecnicos da Politica educacional e

das politicas publicas que compoe a Rede de protepao Conselheiros tutelares,
de direitos e demais atores da Rede de Prote^ao.
INVESTIMENTOS- conforme carga horaria estabelecida
* Proposta vdlida por 60 dias
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II - PROGRAMAQAO

Objetivo Geral -

Mobilizar e qualificar professores e demais servidores

municipals, instrumentalizando e qualificando os participates na defesa e

vivencia dos direitos humanos de crianpas e adolescentes no cotidiano
escolar.

III METODOLOGIA
Para o desenvolvimento da formagao continuada serao contemplados os

seguintes^asp^^Q

atendimentos personalizados, conforme reahdade do

municipio;
atividades de avaliapao
2. Indicagao de bibliografia e materiais apoio e

correlates as tematicas;

3. Apresentagao dialogica e didatica interacionista de conteudos;
4. Disponibilizagao de materiais de apoio doutrinarios e

de

jurisprudencia;
5. Reflexdes permanentes da aplicagao dos conteudos aos casos

concretos do cotidiano concomitantes aos estudos de casos e
situagdes simuladas;

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- A^des e omissoes da escola e a responsabilizagao dos
agentes publicos
Planejamento
pedagogico- Uma analise juridica dos processes de
4.
planejamento
Acidentes
e medicalizagao na escola- Oque fazer? Prevengao e
5.
intervengao
Inclusao
de pessoas com deficiencia- Quando uma escola e para todos
6.
e todas?

2

000003

QUALIFICAQAO DA DOCENTE

4 Pedagoga pela UFPR
4 Bacharel em Direito UNICURITIBA
Especialista em Direito Educational ITECNE
•
‘ ) e Administrapao Escolar UFPR
4 Especialista em -Planejamento
do Departamento de Politicas Publicas para cnanpas e
4=- Diretora
I
adolescentes SEJUF PR
4 Vice-Presidente do CEDCA
<-------- - PR 2021/ Presidente do CEDCA
2022

4 Assessora Tecnica no Ministerio Publico do Parana CAOPCAE
Centro de Apoio as Promotorias da crianpa e Adolescente e
Educapao do Ministerio Publico do Parana por 12 anos.
4. Coordenadora e professora do Curso de Especializapao em
Direito Educational ITECNE
4 Coordenadora e professora do Curso de Especializapao em
Direito Aplicado ao Sistema Unico de Assistencia Social ITECNE
4 Coordenadora e professora do Curso de Especializapao em

pedagogia Social ITECNE
4 Professora convidada do Curso de Direito da CrianQa e do
Adolescente PUCPR
4 Professora convidada do Curso Escola que Protege da
UFPR/MEC
4 Professora convidada do Curso de Pedagogia Social
Universidade Tuiuti do Parana.
4 Professora convidada do Curso de Gestao Educational UNICENP
4 Formapao Continuada para educadores, Conselheiros Tutelares e
operadores do Sistema de Garantia de Direitos.
Orientagao de 32 trabalhos de monografia para conclusao de cursos de
especializagao, conforme listagem anexa, nos seguintes temas:

1. A disfunpao da medida socioeducativa de prestapao de servipos a
comunidade frente ao estatuto da crianpa e do adolescente 2005
2. Limites e Possibilidades da medida de socioeducativa de semiliberdade
2006

3. A participapao popular e a democracia participativa no SUS 2006
4. Projetos e obras na Secretaria de Saude do estado do Parana 2006
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5. Educa^ao Socio-libertadora: da sobrevivencia a autonomia 2006

6. A avaliaQao de desempenho profissional na administrapao Publica 2006
7. Analise da individualizapao da pena na reincidencia criminal 2007

8. O principio da integralidade e da humanizapao 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

na

area do CRAS Pompeia na perspectiva do SUAS 2007
11. Novas praticas no Ensino superior 2007

12. Papel socioecondmico do carrinheiro na cidade de Curitiba 2007
13. A contribuipao do Servipo Social no processo de trabalho das

Coordenadorias tecnicas mesorregionais de pericia medica e saude

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

infanto juvenil nos municipios de Serra alta e Pinhalzinho- extreme
oeste de Santa Catarina 2008
15.0 alcoolismo e suas consequencias 2008

16. Projeto Aprendendo a ser crianpa: Aprendendo o Direito 2008
17. Trabalho Infantil; Uma forma de sobrevivencia 2008
18.0s aspectos socio-culturais e suas implicapdes na vida laborativa dos
hemofilicos 2008

19. Crianpas 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 crianpas 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 educapao como pratica social 2009

24.0 catador de materiais reciclaveis e suas formas de organizapao para o
trabalho 2009

25. A inclusao do deficiente auditive no mercado de trabalho2009

26. Terceiro setor; problema ou solupao 2009
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27.0 papel dos Conselhos municipais 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 amputagdes 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 : um olhar social

2010
ll-ORIENTAQOES DE ARTIGOS CIENTIFICOS

NA POS - GRADUAQAO

ITECNE
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 context© brasileiro

2011
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9. Desenvolvimento profissional dos servidores da FAS: Avaliagao dos
servidores

sobre

o

impact©

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

context© atual. 2011.
ll-PUBLICAQOES

Conforme

pagina

do

CAOPCA

MPPR

http://www2.mp.pr.qov.br/cpca/telas/ca igualdade 38.php

a)ALGUMAS REFLEXOES ACERCA DA SOC!IOEDUCAQAO
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.

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.)
b)ANALISE DAS TENDENCIAS PEDAGOGICAS NA EDUCAQAO E O

SINASE - SISTEMA NACIONAL SOCIOEDUCATIVO

PaG. 37

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.

c)SUGESTAO DE DIAGNOSTICO INTERPROFISSIONAL MUNICIPAL DE
DEMANDA E REDE DE ATENDIMENTO

PaG. 63
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Elaborado por Angela Mendonpa, Pedagoga e Bacharel em Direito, e por
Fernando Guiraud, Psicologo, ambos lotados no CAOPCA. A elaborapao desse

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

infancia e juventude. Mediante transposipao didatica, o texto em tela busca
orientar a construpao do diagnostico municipal de politicas de socioeducapao.

d)SUGESTAO DE ROTEIRO PARA FISCALIZAQAO DE PROGRAMAS DE

EXECUQAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

PaG.

101

Elaborado por Marcela Marinho Rodrigues e por Angela Mendonpa, Pedagoga
e Bacharel em Direito, o aludido texto tem por objetivo sugerir indicadores para
fiscalizapao dos programas socioeducativos em meio aberto, com o fito de

proceder a implantapao ou a avaliapao dos Programas de Execupao de
Medidas Socioeducativas de Liberdade Assistida e Prestapao de Servipos a
Comunidade,

desenvolvidos

por

entidades

governamentais

e

nao-

governamentais.
e) A IMPORTANCIA DA GESTAO EM REDE

PaG. 123

Elaborado por Angela Mendonpa, Pedagoga e Bacharel em Direito, lotada no
CAOPCA, o texto em questao aborda aspectos conceituais e instrumentals no
tocante a organizapao de Rede Municipal de Atenpao ao Adolescente Infrator
nos municipios e destaca a importancia do papel do Promotor de Justipa em
referido processo.

f)BOAS PRATICAS EM PROGRAMAS DE EXECUQAO DE MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

PaG. 135

O texto se propoe a apresentar a indicapao de "Boas Praticas" vivenciadas por
entidades sociais e agentes governamentais na execugao de Medidas
Socioeducativas de Prestapao de Servipos a Comunidades (PSC) e Liberdade
Assistida (LA). Esses programas, projetos ou apbes, representam iniciativas

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

ato infracional e seus familiares, no ambito dos municipios e do Estado, bem
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como as louvaveis experiencias desenvolvidas pelo Poder Judiciario e

Ministerio Publico, no Parana e em outros estados.
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.

H)EQUIPES TRANSDISCIPLINARES E OS DESAFIOS DE UMA PRATICA
ARTICULADA EM SOCIOEDUCAQAO

PaG. 209

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.

IV-ATIVIDADES EM PROGRAMAS DE GOVERNO

a)Elaboragao da Proposta Pedagogica do centro de Juventude (anexo) SECJGoverno do estado do Parana- 2010

b)INFANCIA

E

JUVENTUDE:

NORMATIVAS

NACIONAIS

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)

c)Assessoria Pedagogica ao Projeto Mulheres da Paz - PRONASCI/ Ministerio
da Justiga, Municipios de Araucaria,Piraquara e Curitiba(conforme Cadernos
Pedagogicos) 2009 e 2010.
8
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d) Coordenapao Pedagogica Consorcio Social Oportunidade- Programa

Primeiro Emprego Ministerio do Trabalho Fundapao estadual da Cidadania (

Conforme Caderno pedagogico
e) Seminario Crian^a e Adolescente em SituaQao de Risco: uma compreensao
necessaria1996- Gestora Municipal Curitiba. Documento anexo

V- Videos conferencia
a)Centro de Estudos e Aperfeipoamento Funcional

Mobilizapao para Efetivapao da Instrupao Normativa N° 02/2010-CNJ
O Ministerio Publico do Estado do Parana, atraves do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justipa da Crianpa e do Adolescente e do
Centro de Estudos e Aperfeipoamento Funcional, e o Tribunal de Justipa do
Estado do Parana, via Conselho de Supervisao dos Juizos da Infancia e da

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

Efetivapao da Instrupao Normativa N° 02/2010-CNJ” (reavaliapao da situapao

juridica e psicossocial das crianpas e adolescentes em regime de acolhimento
institucional ou familiar e propostas para efetivapao 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 Justipa, Coordenador do CAOP da Infancia do

Rio________________________ de___________ ____________ Janeiro-RJ).
Angela Mendonqa (Pedagoga e Bacharel em Direito).

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

data em que o Estatuto da Crianpa e do Adolescente completa 20 anos, 13 de
julho, os desafios e conquistas da legislapao foram discutidos durante
seminario promovido pelo Ministerio Publico do Parana, que reuniu mais de
250 participantes. No evento, tambem foi lanpada edipao especial do Estatuto,

anotado e interpretado, publicada pelo MP-PR.

Realizado

pelo

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justipa da Crianpa e do

Adolescente e pelo Centro de Estudos e Aperfeipoamento Funcional, com o
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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, Olympio de Sa Sotto Maior Neto, e da secretana
de Estado da Crianpa e da Juventude, Thelma Alves de Oliveira. Outros temas

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

integrante do CAOP, e com Marta Manila Tonin, presidente da Comissao dos

Direitos da Crianpa e do Adolescente da Ordem dos Advogados do
Brasil/Parana,

participou do painel “O desafio da municipalizagao 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 politicas publicas”, realizado pela manha.

A

tarde,

o

tema “Orpamento Prioridade Crianpa: implicapoes 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.

e) Centro de Estudos e Aperfeicoamento 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 ter?a-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. Questdes levantadas naquela ocasiao voltaram a ser
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que foram encaminhadas ao
analisadas neste turno, sem prejuizo de outras
AperfeiGoamento Funcional
Centro de Apoio. f) Centro de Estudos e

CAOP da Crianga e do Adolescente - Encontro interativo online
no

di. 2S de .Ml de 2010. o Centro de Apoio Op.r.donal da. Pr.mo.oda. d.

Crl.npa e de Adolescente re.lzou . prlmeiro d. sen, de eneootre. repmna.

que deve promoter em 2010 Com o tern. •Dl.lw com os ConselMs. e pap
do Conselho Tutelar no Sistema de Garantias dos Direitos da

nanQa

Adolescent.-, o e.ento toi transmitido online, em tempo real, na pagm.
instltdlcao. com .spapo interativo para particip.oa. de int—. ™ e-m.<
ou teletone De acordo com os organizadores. a escolba de »tema hgad

Conselho Tutelar para abertura da serie de debates virtuais decorre

o

reconhecimento da lmpo®ncia dost, drgao para o 'Sistema de G.ranba.
Direitos da Cnanpa e do Adoiescente'. asslm como das diOculdades po. vezes

enconlradas par. que o m.smo des.mpenbe a contento. e em sua plenitu

suas relevantes atribulgoes.

.

g> CentroJeJsMo^^

Funcional

Mesa-redonda virtual: violencia no ambiente escolar
. Como d«er.noiar . prooeder qu.odo ooon-.m '.los d. Indteoiplina' e -«los

iofmoiooaio-7
no

• <»» «° as Pollies pdMeas de p.e.enpdo da »«.

ambiente escolar? HP experidndas bem sucedidas. no Estado do Parana.

• O que e, como identificar e como evitar o “bullying ?

Estas

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 Justiga de Protegao a Educagao, em

conjunto com o Centro de Apoio Operacional as Promotorias de Justiga da
Crianga e do Adolescente e o Centro de Estudos e Aperfeigoamento Funcional.

O objetivo e auxiliar na construgao de formas de atuagao integrada entre os
orgaos e entidades de protegao dos direitos da crianga e do adolescente, que
possam resultar em medidas efetivas de prevengao e eliminagao de qualquer
11
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forma de violencia no interior de estabelecimentos escolares.

Foram

debatedo-s: Ang.t. Mendon HW*

Tdtetao. Himtinla O.ngen de Mato.
F,™. da Site. (Delegada T«u!a. da D.tog.cl. do Adotesoente). Mu*
Digiacomo (Promotor de Justiga) e representantes da

Secretaria de Estado da

Educapao.
Curitiba, 07de fevereiro de 2022

Angela Mendonca
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
GE STAG 2021-2024

\

Oficio 113/2022-GAB

Palmital PR, 21/07/2022.

Assunto: AutorizaQao de Licitagao e encaminhamento do procedimento.

De: Prefeito Municipal
Para: Departamento de Contabilidade e Procuradoria Juridica.

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.

a)

Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orpamentanos dispomveis

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

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

providencias a serem adotadas para o certame;

Atenciosamente,

'ALDENEI DE SOUZA

Prefeito Municipal

Municipio de Palmital

000014

Solicitaqao 172/2022

Paginal

Solicitaqao-----------------------------------------------------Nurrero
Tipo

Processo Gerado
Nurrero

Solicitante-----------------------------------------------------------------Wore
Codgo

110-4

1

21/07/2022

3

ContrataQao de Service

•172

Quantidade de itens

Emficfo em

N° sdiotante

54/2022

EVA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA

Local

21

Gabinete do Secretario de Educate

Orgao

07

SECREFARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
Tipo

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

Depdsito banc&rio

MEDIANTEA NOTA FISCAL
Prazo

Entrega--------------- Local

2 Dias

SECRETARIA DEEDUCAQAO
Descriqao:

PROFESSORES E TECNICOS DA REDE DE EDUCACAO.
contrataqAo de empresa para MINISTRAR UMA PALESTRA PARA
tote
001 Lote 001
Unidade
Codigo Nome
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS
001295 (-------DE TRANSPORTE COLETIVO E EMERGENCIAL, VISANDO CAPACITAR OS
MOTORISTAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL (PR)

1

UND

Quantidade
1,00

Unit£rlo
5.000,00

Valor
5.000,00

TOTAL

5.000,00

TOTAL GERAL

5.000,00

EVA APARECIDA DE SOUZA FERRERA
Secretaria Municipal de Ediracao

Emitido pa NOEMI DE LIMA MOREIRA na 'ersSo 5529z

21/07/2022164640

Municipio de Palmital
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Solicitapao 172/2022

Paginal

Solicitagao

1

21/07/2022

3

Contrata^ao de Service

172

Quantidade de itens

Emtido em

N0 sdicitante

Tipo

Ninrero

Processo Gerado
Nurrero

Solicltante
Norre
Cdcfgo

54/2022

EVA APARECIDA DESOUZA FERREIRA

110-4
Local -------

Gabinete do Secreterio de Educa?3o

21
Orgao ------

07

SECRETARY MUNICIPAL DE EDUCAGAO
Tipo

Forma de pagamento--------------------------------------------------------Deschpao

Depdsito bancSrio

MEDIANTEA NOTA FISCAL
Prazo

Entrega--------------------------------------------------------Local

2 Dias

SECRETARIA DE EDUCAQAO

Descrigao:
PROFESSORES E TECNICOS DA REDE DE EDUCAQAO.
contrataqAo de empresa para MINISTRAR DMA PALESTRA PARA
U>te

001 Lote 001
Unidade
Codigo Nome
CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS
001295 (
DE TRANSPORTE COLETIVO E EMERGENCIAL, VISANDO CAPACITAR OS

Quantidade

Unltarlo

1,00

5.000,00

UND

Valor
5.000,00

MOTORISTAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL (PR)

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
002 Departamento de Ensino Fundamental

02590

12.361.1201-2044 Encargos Manutengao Transporte Escolar
3.3.90.39.48.00 SERVIQO DE SELEQAO E TREINAMENTO
00103 5% sobre Transferencias Constitucionais FUNDEB

, _____

.

5.000,00

1,00

Do Exercicio

TOTAL

5.000,00

TOTAL GERAL

5.000,00

.

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

07.002.12.361.1201.2044
Cod 02590 Fonts 00103 G.Fonte E

Emtidopcr NOEMI DE LIMA MOREIRA na\ers3o: 5529z

5.000,00
5.000,00

21/07/2022 17 06 57

000016
associa<;ao brasileira de

DECLARACAO

PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR

de capacidade tecnica

Declaramos para os devidos fins que ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE
MENDONCA, portadora do CPF: 729.522.029-15, e vinculada ao Instituto
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 atuaejao.
Instituto Genesis Brasil, CNPJ 19.418.997/0001-22, Curitiba PR.

Associate

Brasileira

de

Professores

de

Nivel

Superior,

CNPJ

27.580.036/0001-48, Curitiba PR.

Associagao

Brasileira

de

Professores

de

Nivel

Superior,

CNPJ

20.157.028/0001-44 Matinhos PR.
Associacao civil sem fins lucrativos.

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

Curitiba, 8 de dezembro de 2021

ROSA
Pres# mte

www.genesisbr.org - contato@genesisb.org
Brasil - Parana - Matinhos
Rua Uniao, 1212 - Centro
lei.: +55 41 3029-5595
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REPUBLICA FEDERATIVA DO^BRASIL
ESTADO
DO
COMARCA DE CURITIBA

000017
PARANA

empregados juramentados
1° OFICIO OISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR UUD'CIAL DO IFORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METR0J’0^NA ^.^77 5253

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

AV CANDIDO DE ABREU, 535 1°ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFiCIO DO FORUM ClVEL - CENTRO-CIVICO
CEP 80530-906
www.ldistribuidorcuritiba.com.Dr
PEDIDO DE CERTIDOES

JOSE BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

raolS DE^ABREU^535 - TERREO - CEP 80530-906

EXECUTES FISCAIS DO ESTATO^gO^UNlClP^

CERTIDAO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuipdes fisicas e eletronicas de

AQOES

DE

FALENCIAS,

CONCORDATAS,

RECUPERAQAO

JUDICIAL

E

EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NAO CONSTA qualquer a?ao
contra:

CNPJ.27.580.036/0001-48
li
no periodo de 18 de marqo de 1963 (data da instala5ao deste cartorio - Lei No.4.677, de

29/12/62) a 15/07/2022 .
O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.
Curitiba, 19 de julho de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

o
Emitida por: MAURI
Lei n°19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores n° VI letra a (R$

OFICIO OISTRIBUIDOR

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

38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http.7/www.1 distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo D980DE38 ***
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
ALVARA N°: 1.312.628
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANQAS concede o presents Alvara de Licenpa para Locahza^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

CNPJ: 27.580.036/0001-48

Taxasao: OUTROS SERV
Tipo de Instalaqao: ESCRITORIO DE CONTATO
Atividades de apoio a educate
-> Atividades de associates de defesa de direitos sociais
-> Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente
-> Services de assistencia social sem alojamento

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

TIPOS DE INSTALAQAO.

VALIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGENCES 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 obrigatbria a comunicapao imediata em caso de encerramento,
paralisagao, alteragao de enderego, de ramo ou qualquer outra
alteragao, evitando as penalidades previstas na legislagao.

CLAUDIO STABEN
MATRiCULA: 71326

llllllllll 1111:1 II nil

7B3D.7788.FA3E.47D5-0.B7BD.06AC.DC17.3B90-5
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Comprovante de Inscrigao e de Situa^ao Cadastral

27/03/2018

000019

Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de ldentifica?ao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia. providencie junto a

RFB a sua atualizagao cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

I NUMERO DE INSCRIQAO

27.580.036/0001-48
| MATRIZ_________

DATA DE ABERTURA

24/02/2017

[ASSOaACW BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II
| TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

I INSTITUTO GENESIS BRASIL

—

CODIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL

85.50-3-02 - Atividades de apoio a educagao, exceto caixas escolares------CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS

’

94.30-8-00 - Atividades de associates de defesa de direitos soc a,s
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino nao especificadas antenormente
88.00-6-00 - Servigos de assistencia social sem alojamento-------------- -----CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURIDICA

399-9 - Associagao Privada_______________________________________ LOGRADOURO

R PADRE ANCHIETA
BAIRRO/DISTRITO

CEP

BIGORRILHO

80.730-000
ENDEREQO ELETRONICO

HAMILTON@GENESISBRASIL.ORG

NUMERO

COMPLEMENTO

1691

SALA 404
UF

I MUNICiPIO

PR

| CURITIBA

]

TELEFONE

(41) 3029-5595

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

*****

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
SITUAQAO CADASTRAL

ATIVA

24/02/2017

_______

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL

I SITUAQAO ESPECIAL

********

********

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

Pagina: 1/1

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

Consulta QSA / Capital Social i

Voltar

Prepafar Pagina
para Impressio

A RFB agradece a sua visita. Para infonna^oes sobre politica de privacidade e uso, clique aquiAtualize sua pagina

https://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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2002-2006

2" Via

Certificado de Especializagao
A ftMU*. fc Fo,™.

aUMMM-*5-* « 7 de s““ ■"ib“'“- “* “

'

competence que lhe foi delegada pels Portaria n.0 579, de 16 de julho de 1990, confer

ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONQA
. 21 d, .»-»> d, !««, =» Ch.p««<j =■ C-itadjf

ADMIMSTRACAO E rLANE.lAMLNTO DA BDOCACAO
setembro de 1990 a 03 de agosto. de. 1992, com uma carga hortaa de 435 boras, autonzado p

“XEd.,
I
I

a"

3«™ <>"

- W, A- M2. «»« .... 3.9»1 do .™ V, d vdEdo po. . M^.Mo do «o Sop.* no,

termos da Resolute n° 12/83-CFE> 06 de outubro de 1983.
5 "A

.

..

?

■
Curitiba, 11 dedezembro de2002.

I

Prof? De/ Jaisa Soare^de Souza
Pr6-Reitor4ue Pesquisa e Pos-Gradua^ao

CJ
CD
CD

joe( fintob

hcfiin^p . « f,
r

NAF - Ucita?6BS / S^F!'1 W

X<

CD
to
O

ffl

Faculdades Itecne de Cascavel

CD

Certificado
A Diregao Academica da P6s-Gradua(;ao das Faculdades Itecne de Cascavel certifica que
ANGELA CHRISTIANNE LUNEDO DE MENDONCA

portadora do RG: 4.404.155-3/PR concluiu o curso de Pos-Graduagao Lato Sensu, em nlvel de Especializagao em
Direito Educational, de acordo com a Resolu^ao 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

p

31/10/2013.

Cascavel, 10 de abril de 2014.

n ('•cueco
<o

Josiahffb^rtoja Pariz
Dire^adAcademica
Portaria 03/09

Pos-Graduado (a)

- GOGO
txO
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000026_
ata da assembleia geral

DE BLEICAOh

’

44368g

Aos QUINZE (15) dias de OUTUBRO do ano
Cu^Lte,
Anchieta, 1691, sala 404, bairro B.gorr ho CEp 83.730 <W adartede cu
Parana, reuniram-se os(as) senhoresCas),
, rEp Q3 73Q_000 RG: 3.630.703-0,
1721, apart 42, Bairro Bigorrilho, Curitiba, Parana CEP 83.730 uuu,
ccp/pR CPF- 543 048.579-91, estado civil Casado, profis^o Adm,n|strador dalvv

«o, profile
professor.
verificando o quorum regular, foi eleito para
AMORIM ROSA, assim, convidou para secrete ria r os trabalhos,
BALZON, dando por instalada a Assembleia de Fundagao.

da^MMIRES

”

sstfsa:

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

1.

Eleigao e posse do Presidente do Conselho de Administragao,

2.

Eleigao,

nomeagSo

e

posse

do

Diretor

superintendente

e

Diretor

Administrativo/Financeiro.

unanimidade como diretor superintendente o Sr. DALVO RAMIRES BALZOin e como uirei
administrativo/financeiro Sr. HAMILTON AMORIM ROSA, para man
aorovadas
verificado o Sr. Presidente da Assembleia que todos os itens da pauta tere
P
por maioria simples dos votos.

□ assembleia foi encerrada, pelo Sr. Presidente HAMILTON
Nada mais havendo a tratar, a
DALVO RAMIRES BALZON, que sen/i de Se^re^^vrei esta ata
AMORIM ROSA, e eu Cr-»K-w^
----------- ,
que lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes:
Curitiba, 15 de outubro de 2019
■>

t
/HAMILTONAMORIM ROSA
V. PRESIDENTS
DOfcb^SELHO DE ADM-IJMI[STRACAO
PRESIRua Padre Anchieta, 1721, apart 42, Bairro Bigorrilho, Cufritibfea. Parang, CE/l
’ ’ ‘ 1579-91, estado ch il Ca:sado, profissao
3.630.703-0, SSP/PR, CPF: 543,04£

730-000, RG^-^\p

1
:on
«c<AMlk£S_B
/DIRETDRA SUPERINtl
____________________
80.050-250, RG
Rua Atilio Bdrio, 90, apart 402, Bcirro Cristo Rei, Curi :iba, Parana, CEI
1246093-7, SSP/PR, CPF234.675..759-68,
_.
\ estado civ I divorciado, pro issao professor^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANQAS E ORQAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIDA ATIVA MUNICIPAL
Certid3o n°:
CNPJ:

Nome:

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal

identited? relatives a crdditos

do cSib^^^^

”
divida ativa junto & Procuradoria Geral do Municipio (PGM).

Me™ Taxas de Servifos e pelo Poder de Policia e outros ddbitos municipals mscntos em divide ativa.
A certidao expedida em nome de pessoa jurldica abrange todos os estabelecimentos (matrix e filiais) cadastrados no

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

ser

confirmada

Certidao emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
CMigodeautentioWa^ 0<tarert?^k B83B5A9B949E4A257AB52215C3564A4818
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Valida at6 02/08/2021 - Fornechnento Gratuito

o

Eu'^KraSn-1

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

no

endereQO

n fl n n'
uU-U-U

29

%

7558/^

;H€^N,C2

ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE
PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II
ESTATUTO SOCIAL
ia ALTERAQAO

CAPITULO I
DA DENOMINACAO, SEDE, FORO E DURACAO

Art 10 - A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR H,
constituido em 16 de outubro de 2016, com duratfo por tempo indeterminado, 6 uma

sociedade civil de direito privado, sem fins lucratlvos, no formato de assocagSo de
professores com sede e foro juridico na cidade de Curitiba, Estado do Parana, na Rua

Padre Anchieta, 1691, sala 404, 4° andar, bairro Bigorrilho, CEP 83.730-000, regen 0
se pelo presente estatuto.

CAPITULO II
DOS OBJETIVOS SOCIAIS

Art. 2° - Sao objetivos:

A. Atividades de apoio a educagSo;
B. PromogSo de atividades de assistSncia

social

nas

areas

educacionais,

empreendedora, econbmica, amblental, cultural, desenvolvimento sustentavel e

C

esportivo;
Desenvolver atividades de capacitagao, aulas, treinamentos, cursos, palestras,
congressos, seminaries em todas areas do conhecimento sejam presences ou

a distSncia utilizando a tecnologia da informagao;

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

de ensmo e de
mo o
desenvolvimento social, nacionais e internacionais, bem
bem co
como
desenvolvimento de estudos, pesquisas e capacitasao, desenvolvimento de
tecnologia alternativas, produgao e divulgacao de informa$des e conhecimentos

de

intercambio

com

entidades cientificas,

t^cnicos e cientificos;
1
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G. Desenvolver pesquisas;
------H. Execugao de programas de qualificagao professional do trabalhador e a inclu;
inclu^gg 3q

da pessoa portadora de deficiencia no mercado de trabaiho atraves da
educagao, do resgate de conhecimentos tradicionais, do artesanato, do saber

I.

cientlfico, da democratizagao e acesso 3 tecnologia de informag^o;
promogSo da geragao de trabaiho e renda comunitario, atraves do ensino de
praticas produtivas cooperativistas e associativistas de valor cultural e/ou

economico;

J. promogSo do voluntariado, de criagSo de
treinandos no mercado de trabaiho;
K. experimentagao, nao lucrative, de novos

coloca^eo

de

modelos sdcio-produtivos

e

estagios

e

de sistemas alternatives de produgSo, comercio, emprego e credito;

L. promogao da assistdneia social as minorias e excluidos, integragao ao mercado
de trabaiho e combate a pobreza;
M. Defesa, preservag^o e conservagao do meio ambiente e promogao do
desenvolvimento sustentavel;
N. Promover parcerias com empresas

publicas

ou

privadas,

organizagbes

governamentais e organizagbes nao governamentals, assim como pessoas
ffsicas,

para

a

realizagao de objetivos comuns

nas areas 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,
administrativa, financeira, fiscal, tributaria, recursos humanos, ecolbgica,
turismo, ocupagao do solo urbano/rural, planejamento estrategico e pianos

diretores;
Q. Elaborar e executar projetos de responsabilidade social na area publica e
privada;
R. Fomentar 0 comercial internacional (Exportagao e ImportagSo), com empresas
publicas e privadas (consbrcios 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, educagao e
busquem com isso ajudar no desenvolvimento social, educacional, religiose,
cultural e econbmico da sociedade.
Art. 3° - Dedicar-se-a aos seus objetivos socials por meio da elaboragao e execugao de

projetos, programas ou pianos de ag3o e atrav^s da doagao de recursos fisicos,
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humanos e fmanceiros, al£m da prestagbo de servigos intermediaries de apoio a 0Utr^QQQ3 J

cireas
organizagbes sem fins lucrativos e a orgaos do setor publico que atuem em £reas

afins ou, ainda, atrav^s de parcerias.
CAPfTULO III
DO PATRIMONIO E RECURSOS

Art. 4° - 0 patrimonio e recursos ser3 constituido por:

a] - bens e direitos, mdveis e imdveis, que forem adquiridos;
b] - contribuigbes arrecadadas do quadro social;

c] - subvengbes, doagbes, auxilios e legados;
d] - receita oriunda da prestagao de servigos curso, consultorias e de
parcerias;

e] - superavit de cada exercicio social.
CAPITULO IV
DOS ASSOCIADOS

Art. 5° - 0 quadro de associados compreendera as seguintes categorias:

a] - Fundadores:
constituigao

composto pelas pessoas
e

outros

que

participantes do ato de

venham

a

serem

nomeados

posteriormente.
b] - Efetlvos:

composto pelas pessoas admitidas na forma prevista

neste Estatuto, que prestarao servigos sem remuneragao.

c] -

Manten edores : composto pelas pessoas admitidas na forma

prevista neste Estatuto, que proverao doagbes e contribuigbes
para manutengao.

d] - Honor&rios; composto pelas pessoas que receberem tai tituio por
proposigao da Diretoria e decisao do conselho de Administragbo.

Art. 6° - Sao direitos dos associados Fundadores:

a] - votar e ser votado para os cargos eletivos, desde que em dia com
suas obrigagoes socials;

b] - solidtar ao Conselho de Administra^ao, 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 especffico, da competencia desta.

f
3
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Art. 7° - S§o direitos dos associados Efetivos*.
x^2ba;?^'
- votar e ser votado para diretor do institute e diretor de nucleo setorial

no qual foi admitido, desde que em dia com suas obrigagoes sociais.

000032

Art. 8° - S§o direitos dos associados Mantenedores:
- receber informagSes sobre as agoes e atuar em nucleos setoriais.

Art. 9° - Aos associados Honorarios e assegurado o direito de participar como Diretor,
desde que nomeados e aprovados pelo Conselho de AdmlnistragSo, para o cargo.

Art. 10° - Os associados Honorarios serao admitidos no quadro social por decisao da
Diretoria, apos terem os seus nomes aprovados pelo Conselho de Administra?ao.

Art. 11° - S§o deveres dos Associados:
a] - pagar as contribui?des que forem fixadas pelo Conselho

de Administrate;
b] - cumprir e fazer cumprir com o disposto neste Estatuto
e no Codigo de Etica;
c] - colaborar com efetividade para a consecuto dos

objetivos.
Art. 12° - Os associados Honorarios sao isentos de contribuigao.
Art. 13° - Os associados Efetivos serao admitidos no quadro social por decisao do

Conselho de Administrator desde que o interessado apresente proposta que contenha

seu nome complete, estado civil, endere^o residencial, profissao, data do nascimento,

local de trabalho, atividades que se propoe a desenvolver ou forma de colaboragao
para com os objetivos, depois de seus nomes terem sido aprovados pelo Conselho
AdministrateArt. 14° - Em caso de rejei^ao da proposta o Conselho de Administra^ao est^

desobrigada de declinar os motivos.
Art. 15° - Os

associados podergo ser excluidos do quadro social:

a] - por solicitaggo propria, escrita e justificada;
b] - por falta de pagamento, sem justificativa, de tr£s
contribuigdes mensais consecutivas;

/

c] - por desrespeito ao estabelecido em Estatuto ou Cddigo de Etica;
4
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d] - por falta grave;
- por decisSo do conselho de administra?ao de que o associado
e] • .
esta em sintonia com os demais associados.

QQQ33

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

Administrate, apds assegurado, com prazo de dez dlas, 0 amplo direito de defesa ao
interessado.

Art. 17° - Os associados nao sao remunerados no exerdcio de suas atividade como
dirigirente, como tambem ndo recebem lucro, dividendos, sobras, toda receita 6
aplicada nos objetivos da associagao, os associados estardo realizando atividades como
voluntarios gratuitamente sendo de livre e espontanea vontade de participar.

CAPITULO V
DOS 6RGAOS

Art. 18° -

Contem os seguintes orgaos de deliberagSo, consults, fiscalizagao e

execugao;

a] - Assembl&a Geral;

b] - Conselho de Administragao;
c] - Conselho Fiscal;

d] - Diretoria;
e] - Nucleos Setoriais.

CAPITULO VI

DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 19° - A Assembleia Geral e constituida de associados fundadores quites com suas
obrigagdes e sera instalada no hor^rio fixado, em primeira convocagao, desde

que

presentes a metade do total de associados em pleno gozo de seus direitos ou, tnnta

minutos apos, com qualquer numero.

Art. 20° - As Assembleias Gerais serao convocadas pela Diretoria ou pelo Conselho de

AdministragSo, atrav^s de editais afixados na sede, com a antecedencia minima de
dez dias da sua realizagSo, com indicagao da ordem do dia.

x

Art. 21° - O Conselho de Administragao compete convocar Assembldias Gerafs por
decisSo prbprla ou por sollcitagSo de associados na forma anteriormente prevista. $
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Paragrafo Unlco : A convocaggo dos orgaos dellberativos far-se-g na forma do
estatuto, garantindo no minimo 2/3 dos associados o direito de promovS-la.

Art. 22° -

A Assembleia Geral compete:
a) eleger e nomear, os membros dos Conselho de Administracjao,

b) eleger e nomear os membros do conselho Fiscal e da Diretoria;
c) eleger, nomear e excluir associados fundadores, efetivos e

manten edores;
anualmente, apos parecer do Conselho Fiscal,
d) deliberar,
sobre o balango, demonstragbes financeiras, relatdrio com as
contas da

decorrentes

Diretoria,

prestagao

de contas especiais

de Parcerias e do recebimento de bens e recursos

de origem publica;

e) deliberar sobre as alteragoes do presente estatuto;
0 deliberar sobre a exting^o e destine de seu patrimdnio;
g) decidir, em grau de recurso, sobre a exclusSo de associados;
h) deliberar e, se for o caso, autorizar a diretoria a alienar ou gravar
com onus reais imoveis;

0

compete privativamente a Assembleia Geral :
I. Destituir os administradores;

II. Alterar o estatuto social.

Art. 23° - As decisbes sergo tomadas por maioria simples de votes, exceto no caso de
deliberagSo sobre a dissolugao e destine do patrimbnio, destituigao da administragao e

alteraggo do estatuto social, quando sera necessgria a maioria qualificada de dois

tergos 2/3.

Paragrafo primeiro: 0 estatuto poder£ ser alterado em assembldia extraordinaria,
convocada especialmente para tai fim, com presenga e aprovagSo no mi'nimo 2/3 dos

associados;

Paragrafo segundo: A ASSOCIACAO podera ser dissolvida por determinacSo de ordem
legal ou por deliberagao e aprovagSo de no mi'nimo 2/3 dos associados, em Assembleia

geral extraordinaria especialmente convocada para tai fim.
Art. 24° - E vedado o exercfcio do voto por procura^ao.
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Art. 25° - Os trabalhos serao deciarados abertos pelo presidente do conselho {fe
na

administra;3o

ausencia

deste

o

mesmo

determinara

por

expresso

seu

representante que seri o presidente da assembleia, e seri seu secretario o diretor

superintendente.

Art. 26° seguintes ao

s

A Assembleia Geral reunir-se-a ordinariamente dentro dos noventa dias
encerramento do exerclcio social e, extraordinariamente, sempre que se

fizer necessario.
Art. 27° -

Em caso de eleiqbes ou de dellberacao sobre a extingao, a Assembleia

Geral devera ter finalidade exclusiva.
Art. 28° -

Exceto nos casos previstos no artigo anterior, sera permitida a realizagao

simultanea de Assembleias Gerais Ordinarias e Extraordinarias.

CAPITULO vn
DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

0 Conselho de Administra^ao sera constituido no maximo por 3(tres)
associados fundadores, eleitos pela Assembleia Geral para urn mandato de tres (3)
Art. 29° -

anos, sendo permitida a reeleigao.
Art. 30° -

Os membros do Conselho de Administracao serao substituldos em seus

impedimentos por pessoas que ele indicar por expresso.
Art. 31° - Os membros do Conselho de Administragao nao serao remunerados.

Art. 32° -

Compete ao Conselho de AdministragSo:

a] - examinar as contas da Diretoria, encaminhando

parecer sobre o balango, demonstragdes financeiras e

b]-

relatorios & Assembleia Geral;
convocar Assembleia Geral por decisao

propria

ou por solicitagao dos associados, na forma anteriormente

prevista;
c]-

propor £ Assembleia

Geral

a

reforma dos estatutos ou a

extingao;
d]-

decidir sobre a proposta de exclusSo de associado

e, se for o caso, encaminhar o respectivo recurso a
7
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primeira Assembleia Geral politemStica que ocorrer;

conferir tltulos de associado Honor^rio;

f] -

eleger, dentre seus membros, uma Junta Diretiva,
composta por tres conselheiros, que dirigir§o por at6 sessenta

g] -

caso de demlssSo coletiva da Diretoria;

deflagrar 0 processo eleltoral e convocar assembleia

Geral

para eleigSo de nova Diretoria, no caso da alinea anterior;
h]-

deliberar

sobre

questbes

de

interesse social

e solucionar

casos omissos do presente estatuto;

il-

jl-

deliberar, semestralmente, sobre as

previsSes orgament£rias

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

k] - Constituir, eleger, nomear e excluir Diretorias e nucleos setoriais.

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

extraordinariamente, sempre que se fizer necessario.
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.
Art. 350 -

As deliberates serao tomadas por maioria simples dos conselheiros

presentes.

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

fundagao e sera substituido nos impedimentos por associado definido por expresso.
Art. 37° - O presidente do conselho de administragao, representar^ ativa e

passivamente, judicial e extra judicialmente e assinara todos os documentos
individualmente.
Art. 38° -

Os membros do Conselho de Administrate permanecerSo em seus

cargos ate a posse do novo colegiado.

.

8
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CAPITULO VIII

000037

DO CONSELHO FISCAL
Art. 39° - O Conselho Fiscal sera composto por tres membros associados de qualquer

categoria e igual numero de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral para urn mandato
de tres (3) anos, sendo permitida a reeleig^o.

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

pelos suplentes, pela ordem de votagao receblda na respectiva elei^ao.
Art. 41° - Os membros do Conselho Fiscal n§o serao remunerados.

Art. 42° - Compete ao Conselho Fiscal:
a] - examinar, a qualquer tempo e, no maximo trimestralmente, os

balancetes

mensais, controles financeiros, livros e pap&s da ASSOCIAQAO,

bem como convenios e contratos de parceria, emitindo pareceres e
recomendago65 Para os organismos superiores da entidade;

b] - examinar, ao final de cada exercicio, o balango, demonstrates
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.
Art. 43° - 0 Conselho Fiscal se reunira ordinariamente uma vez por trimestre,

segundo cronograma elaborado semestralmente e afixado nos locais proprios ou,
extraordinariamente, sempre que se fizer necessario.

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

Art. 45° - As deliberates sergo tomadas por maioria simples dos presentes e, em
caso de empate, ao Presidente cabera o Voto de Minerva.

Art. 46° - Presidira o Conselho Fiscal o membro que contar com o maior numero de
votos na respectiva eleigSo e serci

substituido, nos impedimentos, pelo segundo

colocado no pleito e assim por diante.

//■
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CW038

do novo colegiado.
CAPITULO IX

DA DIRETORIA
Art. 48° -

A Diretoria

seri constituida por l(um) Presidente, l(um) Diretor

Superintendente, l(um) Diretor Admlnistrativo/Financeiro e no maximo de 10(Dez)
chapa completa, pela Assembleia Geral,

Diretores Institucionals, eleitos atraves de

para um mandato de tres (3) anos, sendo permitida a reeleiijao.

Art. 49° -

A Instituigao n3o remunera seus dirigentes que efetivamente atuam na

gestao executiva.
Art. 50° -

A Diretoria reunir-se-3 ordinariamente uma vez por mes, conforme

cronograma elaborado semestralmente e afixado nos locals propnos ou,
extraordinariamente, sempre que se fizer necessario, mediante convocagao escnta do

Diretor Superintendente, enviada diretamente aos seus pares, com a antecedencia
minima de vinte e quatro horas.

Art. 51° -

Compete a Diretoria, como colegiado:
administrar dentro
a] b]-

do

estabelecido

Etica, decisoes dos Conselhos de

c] -

em

seus

objetivos socials;
respeitar e fazer respeitar os Estatutos, Codigo de

Fiscal,

Administragao e

como implementar o decidido em

bem

Assembleia Geral;
apreciar os pedidos

de admissao e demissao

formulados pelo proprio interessado;
d]-

advertlr,

suspender e propor ao Conselho de

Administrag§o a exclusao de associado;
e] -

propor

ao

Conselho

de

Administragao

a

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

fixado como contribuigao social;

g] -

convocar,

em

/

conjunto

com o Conselho d<

Administragao, as Assembldias Gerais;
io
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h] -

encaminhar

ao

Conselho

de

Administrag§o

000039

propostas de alteragoes estatutarias;
i] -

encaminhar

semestralmente,

ao

Conselho de

Administraggo, previsao orgamentaria;

Ji

elaborar, anualmente, o balance, demonstragoes
financeiras

e

relatdrios

minuciosos do exercicio

social e das prestagoes de contas especiais;

ll "

Proper ao conselho de administragSo a nomeagao

de diretor institucional.
Art. 52° -

As reunifies da Diretoria serao presididas pelo Diretor Superintendente e

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

Art. 530 -

As deliberacoes serao tomadas por maioria simples dos presentes e o

Diretor Superintendente so votara em caso de empate.

Art. 54° -

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

novo colegiado.

Art. 550 -

Compete ao Diretor Superintendente:
a) coordenar todos os trabalhos e providenciar toda necessidade
para 0 bom andamento;
b) cuidar para que os objetivos, valores, missao, codigo de etica,

projetos e planejamentos sejam cumpridos;
c) convocar e presidir as reuniSes de Diretoria;

d) providenciar e defender todos os projetos junto a assembleia e
conselho de adminlstragSo;

a) Buscar , criar, desenvolver, implantar e coordenar as parcerias
internacionais e nacionais;

b) apoiar 0 diretor Administrativo/Financeiro no desenvolvimento e

coordenagao dos projetos.
Art. 56° - Compete ao Diretor Administrativo/Financeiro:

c) Criar, desenvolver, implantar e coordenar os projetos;

d) substitulr 0 Diretor-superintendente em seus impedimentos;
e) coordenar todas as agoes socials;
f) coordenar os services da tesouraria e financeiro;
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Diorio contendo as operagoes do exerclcio findo;
h) manter em boa ordem a escrituragao contabil e fiscal;
I)

apresentar mensalmente em reuniao da diretoria, o balancete

financeiro do m£s anterior, bem como o fluxo de caixa do mes

seguinte.

j) secretariar as reunioes da diretoria e redigir as atas;
k) responsavel pela administragSo de todos documentos e projetos;
l)

buscar sempre o fortalecimento das parcerias;

m) apoiar no desenvolvimento e coordenar os projetos.

Art. 57° - Compete ao Diretores Institucionais;
a. fomentar agoes de parcerias nacionais e institucionais com o mercado;
b. coordenar projetos ;
c. elaborar e articular politicas publicas para a instituigao;

d. representar a instituigBo em eventos desde que autorizado por expresso

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

f.

e nacionais;
apoiar o diretor

Administrativo/Financeiro

no

desenvolvimento

e

coordenagao dos projetos.

CAPITULO X
DOS NUCLEOS SETORIAIS

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

nomeados para Diretores do Nudeo Setorial, desde que aprovados pelo Conselho de
Administracao. Os Nucleos Setoriais serao estruturas internas que realizarao atividades
especializadas em parcerias ou nao com entidades publicas e privadas, realizando

pesquisas, estudos e desenvolvimento de a^Ses para a sociedade, o nudeo setorial
poder£ ter um nome fantasia que o identifique respeitando sempre a utilizagSo da
Marca e Logo Marca da ASSOCIA£AO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL

SUPERIOR II.

Art. 59° - Compete aos diretores dos Nucleos Setoriais, administrar e fomentar
projetos de seu Nudeo Setorial, depois de devidamente aprovados pelo Conselho de.
Administracjao.
1/
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CAPITULO XI

DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 60° -

As eleigdes para o Conselho de Administragao, Conselho Fiscal e

Diretoria ocorrerSo a cada tres anos, em Assembl&a

Geral convocada para tai firn,

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

Art. 61° -

0 Conselho de Administragao escolher^, com a antecedSncia minima de

quarenta e cinco (45) dias da data aprazada para a reaiizagSo das eleigoes, uma
ELEITORAL, composta por tres membros titulares e igual numero de
COMISSAO

suplentes, sendo os mesmo associados, que escolher§o entre si urn presidente,
competindo a referida comissao, com total independencia, a elaboragao e divulgagao
do respective edital, o recebimento de inscrigdes individuals ou de Chapas, a
apreciagao de eventuais inelegibilidades e impugnagoes, a divulgagSo dos registros
definitives, e controle do pleito, resolvendo os casos omissos, ate a proclama$§o dos

eleitos.

Art. 62° -

Os candidates ou Chapas cujo registro de candidatura nao for aceito

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

vez, decidlr£ no triduo util seguinte.

Art. 63° -

A COMISSAO ELEITORAL, com a antecedencia de trinta dias do pleito,

afixara na sede a relagao dos concorrentes e os demais elementos indispensaveis do

edital.
Art. 64° - Se atd a data do pleito nao forem totalizadas as vagas

de

candidates

titulares e suplentes para os Conselhos de Admlnistragao e Fiscal ser^ realizada nova

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

Art. 65° -

Administragao

Proclamado o resultado definitive da eleigSo, caber^ ao

anterior, representado por seu Presidente, dar

Conselho de

posse aos eleitos,

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

Par^grafo Unico: Tem por direito de nomeagao autom&ica os diretores institucionais
nomeado em qualquer diretoria.
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CAPITULO XII

A ASSOCIA0AO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II nao

distribui entre os seus associados, conseiheiros, diretores, empregados ou doadores
eventuais excedentes operacionais, brutes ou liquidos, dividendos, bonificagSes,

participagoes ou parcelas do seu patrimfinlo, auferidos mediante o exercicio de suas
atividades, e os aplica integralmente na consecugao do seu objetivo social.

Art 67°

exercicio

A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR 11, no

de

suas

atividades, observed

os

principios da legahdade

impessoalidade, moralidade, pubiicidade, economicidade e da

eficiencia e nSo fara

qualquer discriminate de raga, cor, genera ou religiSo.
Art. 68o - A ASSOCIATE) BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II

adotara praticas de gestao administrativa, necessarias e suficientes, a colblr a
obtenqao, de forma Individual ou coletiva, de beneficios e vantagens pessoais, em

decorrencia da participa^ao nos processes decisorios.

Art. 69° - Os Associados n§o

respondem,

obrigagoes contraidas em nome da

nem

mesmo subsidlariamente, pelas

ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE

NIVEL SUPERIOR II.
Art. 70° - No case de dissolugao/extingao, o patrlmbnlo set transferido destmado a

uma sociedade congSnere escolhida pela mesma assembleia, para o caso de
qualificada como OSCIP preferencialmente set destlnada * outra pessoa juridica
qualificada nos termos da Lei n° 9.970/99.
hipotese de
de enquaaramenco
hipotese
enquadramento da ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II como OSCIP, com recebimento de recureos

Art. 71° - Na

publicos, se esta vier a perder tai qualificagao, o acervo patrimonial dispomvel,
adquirido

com

qualificaqao,

referidos recursos

durante

y

3213-3267
'S^2-'77eA •

>01042

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art 66o

\

14
n 14.
[faiRO Pewto.

o periodo em que perdurou aquela

sera transferido a outra pessoa juridica qualificada nos termos da Lei

n° 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo objeto social.
Art. 72° - A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II em
sua escrituragao contabil, demonstrates financeiras e

observara no minimo:

prestates de contaj
14
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«-TZdade, por quaver -

no ence— do exercicio Rscat ao

retatorio de atividades e das demonstrates financeiras da entidade, nduindo

certiddes negatives de debitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os d disposed
para o exame de qualquer cidadSo;
C] - a realizato de auditoria, inclusive por auditores externos independences se for

«M«o «•

1., «. .».a. do.

previsto em regulamento;
d] - a prestato de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebrd
seM feita, conforme determine o paragrafo unico do Art. 70 da Constituito Federal.

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

740

-

Para

garantir a

contlnuidade

da

ASSOCIAQAO

BRASILEIRA

DE

PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II, os associados deverao Indicar seu sucessor
qualificando e nomeando por escrito onde o sucessor o nomeado assumlrt todos os
direitos, deveres e obrigagdes do sucedido.

Curitiba, 13 de fevereiro de 2017
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Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
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TRIBUTOS

=

Home: ASSOC.C.O BRASILBIRA OB PROFESSORES BE H.VEL EUPER.OR «
CNPJ: 27.580.036/0001-48

Nat,ulla.
e inscrever quaisquer dividas^de
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar
identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que.
responsabilidade do sujeito passivo acima i—
Receita Federal do Brasil (RFB) com
1. constam debitos administrados pela Secre^r,a/j3 ' ,
’ i0 5.172, de 25 de outubro de 1966 exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Le
objeto de decisao judicial que determma sua
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou c ,
desconsiderapao para fins de certificapao da regulandade fiscal’, ou ainda nao vencidos; e

Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
2. nao constam inscrigdes em
Nacional (PGFN).
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao
negativa.
E» ««d.o A
P» . ....bH.dm„» m.W .
lodes os W < Mndo. pebha.. d.> ad™, t

8„a,|, pr„i,|.,

Z“„P.”d «"X<;< b« b. b" E212. d. 24 d. Mb. d. «1.
A aceitaqao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua
enderepos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

autenticidade na Internet, nos

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ni° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 17:13:03 do dia 07/03/2022 <hora e data de Brasiha>.

Valida ate 03/09/2022.
ata a
Codigo de controle da certidao: 0757.09BD.CAFA.A70A
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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PODER JUDICIARIO
JUSTIQA DO TRABALHO

trabalhistas
CERTIDAO negativa de debitos
Nome: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE

PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II

(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.580.036/0001-48
Certidao n°: 7870795/2022
Expedi?ao: 09/03/2022, as 10:12:58
oitenta) dias, contados da data
Validade: 05/09/2022 - 180 (cento e

de sua expedigao.
PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR
Certifica-se que ASSOCIACAO BRASILEIRA DE
n° 27.580.036/0001-48
II (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o
Nacional de Devedores
NAO CONSTA como inadimplente no Banco
Trabalhistas.
883-A da Consolidagao
nos arts. 642-A e
Certidao emitida com base
.
• ; ns.° 12.440/2011 e
crescentados pelas Leis
das Leis do Trabalho, a
de 21 de janeiro de 2022.
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT,
Certidao sao de respon sabilidade dos
Os dados constantes desta
Tribunals do Trabalho.
Certidao atesta a empresa em relagao
No caso de pessoa juridica,r a
estabelecimentos, agendas on filiais.
a todos os seus
-se a verificagao de sua
A aceitaqao desta certidao condiciona
do Trabalho na
autenticidade no portal do Tribunal Superior
Internet (http://www.tst.jus . br) .
Certidao emitida gratuitamente.
informaqao importante

Trabalhistas constam os dados
Do Banco Nacional de Devedores
naturals e juridicas
necessaries a identificaqao das pessoas i
inadimplentes perante a Justiqa do Trabalho> quanto as obrigaqoes
condenatbria transitada em julgado ou. em
estabelecidas em sentence
trabalhistas, inclusive no concernente aos
acordos judicials
a honorarios, a custas, a
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a
determinados em lei;
lei; ou
ou decorrentes
emolumentos ou a recolhimentos determinados em
Ministerio
Publico do
de execuqao de acordos firmados perante o
demais titulos que, por
Trabalho, Comissao de Conciliaqao Previa ou
disposiqao legal, contiver forqa executive.

Duvidas e sugestfies: cndt@tst.jus.br

Consulta Regularidade do Empregador

21/07/2022 15:21

J00047
Voltar

Impnmir

CAJXA
Certificado de
Regularidade do FGTS CRF

;

™“ "sr"-T:

^presa acima 'identificada encontra-se em situagao regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

o nresente Certificado nao servira de prova contra cobranpa de
quaisquer debitos referentes a contribuiqoes e/ou encargos dev.dos,

decorrentes das obriga^oes com o FGTS.
Validade:09/07/2022 a 07/08/2022

Certifica^ao Numero: 2022070903220636853042

Informa(;ao obtida em 21/07/2022 15.21.04

• para3 os fins previstos em ILei esta
A utiliza<;ao deste Certificado
de autenticidade no site dai Caixa:
condicionada a verificasao
.
www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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Certidao Pessoa Jurdica

21/07/202215:25

000048
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, F1NANQAS E ORQAMENTO

DEPARTAMENTO DE CONTRQLE FINANCEIRO
CERTIDAO NEGATIVA
DE DEBITOS TRIBUTARIOS E DIVIO A ATIVA MUNICIPAL

Certidao n°:

9.791.157

CNPJ:

27 580.036/000148
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR II

Nome:
que venham
; a creditos
creditos tributanos e nao tributanos msentos en

cobrar debitos ainda nao registrados

divida ativa junto a Procuradona Geral do Mumcipio tPGM).

Esta certidao compreende os Tributes
e Contribui?ao de
Mel^4 TaxUX°W e Xoder de PoKcia e outtes debites nwidpais inscrites em divida ativa.
A certidao expedtea em nome de pessoa jurfdica abrange tedos os estabeiecimentos (matnz e filiais) cadastrados no

Municipio de Curitiba.

A
autenticidade
desta
certid„a°
d®ver^
https://cnd-cidadao.curitiba.prgov.br/Certidao/VahdarCertidao.

ser

confirmada

no

endereco

Certidao emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
^6di^ad:°Sen%cid^de2d1a0«S:E594E05690C84352988DF1F6S62A18ABB4
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Valida ate 19/10/2022 - Fornecimento Gratuito

?"E

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

https7/cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/ListagemCertidoesPessoaJuridica/ListagemCertidoes?numeroCnpj=27. 580.036/0001-48
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

000049

Certidao Negativa
de

Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

N° 027334499-93

Nome^CNPJ^Ao'c^ONSTirNO CAD^AsVrO D^CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
Ressalvado o direito da Fazenda Publica
^^n«^X^iir IX e. no.e do contribuinte acima identificado.
nome do

nesta data.

Valida ate 18/11/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br
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Emitido via Internet Publica (21/07/2022 15:26:42)
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PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 114/2022
DISPENSA DE LICITAQAO N° 36/2022

OBJETO: CONTRATAQAO PARA NIINISTRAR PALESTRAS DA SENIANA PEDAGOGICA

VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 30 dias
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

DOTAQAO ORQAMENTARIA:
Dotagoes
____________ _
ExercfciolConta dalFuncional programStica
despesa
da
1
despesa _________
07.002.12.361.1201.2044
2010
2022

Fonte de Natureza da
recurso despesa
0

Grupo da fonte

3.3.90.39.48.OO” Do Exercicio

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.

’almital, 2

VALDENEI

de sou.

EFEITO MUNICI

L

000051

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
GE STAG 2021-2024

\

HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 36/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°114/2022

OBJETO: CONTRATAQAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA

Com fundamento nas informa?6es constantes no Oficio da Secretaria Municipal de

Administrapao, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inoiso 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 mteresse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal

P;

ital, 21/07/20

^7

ALDENEI DE

IZA

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

.PlrM052

CHPJ 7G&8SOJ5.’aO31S2

GE STAG 2021-2024

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°36/2022

REF: CONTRATAQAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SENIANA PEDAGOGICA, conforme
art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

A documentaijao referente ao Procedimento Licitatorio n° 114/2022, Dispensa de
Licitapao n° 36/2022, atende a todos os requisitos do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitapao n° 36/2022,
para a contratapao dos servipos supramencionados, junto a empresa vencedora: ASSOCIAQAO

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

Encaminhe-se para publicapao e demais providencias legais

Palmital-PR, 21/07/2022

Valdenei DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

w

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
GE STAG 2021-2024

DISPENSA DE LICITA AO
DISPENSA DE LICITAQAO N° 36/2022

^OC^IMErrfoTiCITATORIO N“ 114/2022
CONTRATADOrXsSOCiAQXo§SASn^^^

CNPJ: 27.580.036/0001-48

CONTRATO N°:
VALOR: R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
OBJFfO^ONfR^QAOPARAIVnFns^^

DATA: 21/07/2022

.pR300053

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

Mural de Licita?oes Municipals

TCEPR

300054

OF -OM-’AS.TC SSTAOOrae

Vc

Registrar processo licitatorio
Informa?6es Gerais

Municipio PALMUAL

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL
Os campos Ano,NO e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM

Ano* 2022

Modalidade* Processo Dispensa
N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 36
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credito

A licitagao utiliza estes recursos? O

Numero edital/processo* 114
Descrigao do Objeto* CONTRATAQAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA

Forma de Avali^ao - Selecionar Dotagao Orgamentaria* 0070021236112012044339039480

Prego maximo/Referencia de prego - 5.000,00
R$*
Data Publicagao Termo ratificagao 21/07/2022

77864476953 (Logout)

1 of 1

21/07/2022 17:23

iw92-718B0F/03AN...

w ww.diarioiTiunicipal.com

Prefeitura Municipal de Palinital

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

v.

rsoceoiMrsro or

0055
™s os

Oficio 113/2022 - GAB Palmital PR, 21/07/2022.
Assunto: AutorizaQSo de Licita^o e encaminhamento do procedimento.
De: Prefeito Municipal
Para Departamento de Contabilidade e Procuradona Juridica.

a abertura de
Outrossim, determino o encaminhamento do presente para os seguintes setores.

««0

s

objeto e valor, bem como as demais providfincias a serem adotadas para o certame.
Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

PROCED1MENTO DE LICITAQAO Nu 114/2022
DISPENSA DE LIC1TACAO N° 36/2022

OBJETO: CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA
VALOR: RS 5.000,00 (Cinco Mil Reais).

DOTAC'AO ORCAMENTARIA:
DolaeOes

Exercicio da despesa Conla dn despesa

I'uncional programMica

07.002.12.361 1201 2044

2022

I 'onte de recurs,

Naiureza da despesa

Grupo da fontc

3.3.90.39.48 00

Do Esereieio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da
Secretaria responsdvel, bem como parecer juridico, que embasam esse processo.
Palmital, 21/07/2022.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

HO MO LOG AC AO
DISPENSA DE LICITACAO No 36/2022
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°114/2022

OBJETO: CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOG1CA

tendofomo ZS IsSOdAfAO AsiLEIRA DE PROEESSORES DE NtvEL SUPERIOR, empres. .nsema no

dispensa levou-se cm coat, a neoessidade de publicidade e tsansparencia dos alos admimstrativos, visando o
atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 21/07/2022
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO N°36/2022
REF- CONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA, conforme art. 24, inciso II da Lei 8 666/93rt
A docmentapao referente ao Procedimento Licitatorio n° 114/2022, Dispensa de Licita^o n° 36/2022, atende a todos os requisites Artigo

,

Com°efeitoLRAHHCO todas as formalidades legais e autonzo a Dispensa de Licita9ao n’ 36/2022, para e- jonnata^o dos serves
supramenctenados, junto a empresa vencedora. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROFESSORES DE NIVEL SUPERIOR, insenta no CNPJ.
27.580.036/0001-48
Encaminhe-se para publica^So e demais providencias legais

Palmital-PR, 21/07/2022
VA LDENE1 DE SOUZA
Prefeito Municipal
DISPENSA DE LICITACAO
DISPENSA DE LICITACAO N" 36/2022

1 Of2

PROCEDIME.NTO LICITATORIO N’ 114/2022

DATA: 214)7/2022

J5/07/2022 08:04

i

.O BRASILE1RA DE PROFESSORES 1>I. NIVEL-1 PER1OR

Prefeitura MiinilmMepPahMtafo

https://www.diariomunicpal.com .br/amp/materia/32 718BOF/O3AN...

CNN: 27.580 03WWMS

-00056

CONTRATO N":

VALOR: RS 5.000.00 (Cinco Mil Reais)

______

OBJETO: t ONTRATACAO PARA MINISTRAR PALESTRAS DA SEMANA PEDAGOGICA

Publicado por:
Noemi de Lima Moreira
C6digo Identificador:32718B0F
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