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DATA: 22/02/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO Ng 22/2021
CONTRATADO :CENTRO DE INTEGRAQAO DE ESTUDANTES-ESTAGIOS CIN

IS

:S

si

CNPJ/MF :03.233.240/0001-24

CONTRATO :11/2021
Valor :R$ A.SOO^Ofquatro mil e quinhentos reals )

k:

OBJETO :CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTA^AO DE SERVI^OS
* TECNICOS ORGANIZA^AO E EXECUgAO DO PROCESSO SELETIVO -

u
- .. s

APLICAgAO DE PROVAS , ELABORAgAO DE EDITAIS ,ASSESSORAMENTO
NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES , ORGANIZAgAO ELABORAgAO
,IMPRESSAO ,APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS , CAPACITAgAO DOS

■

FISCAIS ,ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS ,DIVULGAgAO DOS

g**.

GABARITOS ,ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO
ESTUDANTE ,NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E
DEMAIS ATOS RELACIANADOS COM O PROCESSO SELETIVO .
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MUNICIPIO DE

PAIMITAL

i

of

GESTAO 2021/2024
CNPJ-75.680.025/0001-82
Memorando n° 34/2021

Palmital (PR), 19 de fevereiro de 2021.

Exmo. Sr.
Valdenei de Souza
Prefeito municipal

Nesta.

Prezado Senhor,

Venho atraves do presente, INFORMAR a Vossa Senhoria que a
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO necessita de procedimento licitatorio
para CONTRATAgAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCESSO SELETIVO.
Conforme descrigao anexa, haja vista que serao utilizados para uso desta secretaria.
Ato continue, depois de realizadas as cotagoes, requer que seja o
presente feito encaminhado ao Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, para autoriza^ao
de abertura de procedimento.
Sendo o que tinha para o momento, aproveito o ensejo para renovar
mens votes de elevada estima e consideragao.

u

Atenciosamente,

PREFE1TURA MUNICIPAL DE PALMITSELVANIA SCHMITZ DE SOUZA

Protbcolo N°
Em.

.1^,

/
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...........
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Secretaria Municipal de Administragao

Ji

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

>

^'OK%
^ Licitagfto ^
i

Municipio de Palmital
Solicitagao 34/2021
Indicagao de Recursos Orgament^rios

Paginal

Solicitagao
Tipo

Nurrero

34

Contratagao de Servigo

Quantidade de itens

N° solidtante

Emtidoem

03

19/02/2021

Solidtante--------------------------------------------------------------------

Processo Gerado

Cddgo

Niirmro

None

1

0/2021

22598-3 EVA A PA REGION DE SOUZA
Local---------------------------------------------------------------------------Nome
Cddgo

21

Gabinete do Secreterio de Bduca?ao

6rg§o

07

Nome

Pag amen to ------------------------Forma

SECRETARY MUNICIPAL DE HXJCAgAO

MEDIANTEA NOTA FISC

Entrega
Local

Prazo

PREFBTURA

2 Dias

Descrigdo:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS TECNICOS, ORGANIZAgAO E EXECUgAO DO PROCESSO
SELETIVO - APLICAgAO DE PROVAS, ELABORAgAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES,
ORGANIZAgAO ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS, CAPACITAgAO DOS FISCAIS,
ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO
DO ESTUDANTE, NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS RELACIONADOS COM O
PROCESSO SELETIVO.
Late

001 Lots 001
Cddigo Nome

Unidade

Quantidade

Unitario

Valor

Unidade

Quantidade

Unitario

Valor

1,00

4.500,00

07 SEC RETAR IA MUNICIPAL DE EDUCAQAO
002 Departamento de Ensino Fundamental
12.361.1201-2059 Encargos Aplicag§o SalSrio Educag2o
3.3.90.39.00.00OUTROS SERVIQOS DE 7ERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3.3.90.39.43.00SERVICO DE SELEgAO E TREINAMENTO
02560
023023

Do Exercicio

00107 Salario-Educagao

CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS TECNICOS

UND

4.500,00

CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS TECNICOS
ORGANIZAgAO E EXECUgAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAgAO DE PROVAS,
ELABORAgAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRIBES,
ORGANIZAgAO ELABORAgAO, IMPRESSAO. APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS,
CAPACITAgAO DOS FISCAIS, ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO
DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE,
NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS
RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.
Total da dotagSo

4.500,00

TOTAL

4.500,00

TOTAL GERAL

4.500,00

Subtotal por fonte de recurso e conta de despeaa

07.002.12.361.1201.2059
Cod 02550 Fonte 00107 G.Fonte E

4.500,00

4.500,00

EVA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA
Secretaria Minicipal de Educagao

Emitidopcr: MARIA DAIANE DE OLIVEIRA na \ers&>: 5526 r

19/02/2021 17:4046

rbT&N
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GESTAO 2021-2024
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[Digite texto]

Oficio 017/2021 - GAB

Palmital PR, 22/02/2021.

Assunto: Autorizagao 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
Educagao requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a CONTRATAQAO DE
EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS ORGANIZAgAO E EXECUQAO DO
PROCESSO SELETIVO - APLICAQAO DE PROVAS, ELABORAQAO DE EDITAIS,
ASSESSORAMENTO
NO
DEFERIMENTO
DAS
INSCRIQOES,
ORGANIZAQAO
ELABORAQAO, IMPRESSAO, APLICAQAO E CORREQAO DAS PROVAS, CAPACITAQAO
DOS FISCAIS, ORGANIZAQAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAQAO DOS
GABARITOS, ELABORAQAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE,
NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAQAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS
RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO., DEFIRO o pedido.
Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios disponiveis
para a realizagao do procedimento;

sj

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;

Atenciosamente,

refeito Municipa

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAL
Rua Moises Luplon, 1 001 - Centro - Pair fel/PR
^
CEP 85.270-000. Telefone (042) 3657-1222

Prefeitura de

Polmital

i'isa.

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO

TERMO DE ENTREGA DE DOTAQOES ORQAMENTARIAS INFORMADAS

SOLICITAQAO N°: 34 - SECRETARIA DE EDUCAQAO.

ANTONIO SIMIANO
CONTADOR
CRC PR 024.431/0-0

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO
RECEBIDO EM:
/
/2021.
Ass:

Ucitac^r ^

Municipio de Palmital
Solicitagao 34/2021

Paginal

EquiplaTO
Solicitagao
Nurrero

34

Tipo

N° sdidtante

Enitido em

Contratagao de Servigo

03

19/02/2021

Quantidade de itens

1

Processo Gerado

Solicitante
Cddigo

None

Nurrero

692-1

ELIAS SOMA

0/2021

Local ----------------------------------------------------------------------------

Cddigo

Norm

21

Gabinete do Secretcirio de Bduca?§o
Pagamento

Orgao

07

None

Forrre

SECRETARY MUNICIPAL DE EDUCAQAO

MEDIANTEA NOTA RSC

Entrega
Local

Prazo

PREFBTURA

2 Das

DescrigSo:

’ONTEIATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS, ORGANIZACAO E EXECUgAO DO PROCESSO
oELETIVO - APLICAgAO DE PROVAS, ELABORAgAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES,
ORGANIZACAO ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICACAO E CORREgAO DAS PROVAS, CAPACITAgAO DOS FISCAIS,
ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO
DO ESTUDANTE, NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS RELACIONADOS COM O
PROCESSO SELETIVO.
Lota

001 Lote 001

I

■f

Cddigo Nome

Unidade

023023

UND

CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS

Quantidade

Unit^irio

Valor

1,00

4.500,00

4.500,00

TOTAL

4.500,00

TOTAL GERAL

4.500,00

CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVigOS TECNICOS
ORGANIZAgAO E EXECUgAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAQAO DE PROVAS,
ELABORAgAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES,
ORGANIZAgAO ELABORAgAO, IMPRESSAO, APUCAgAO E CORREgAO DAS PROVAS,
CAPACITAgAO DOS FISCAIS, ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO
DOS GABARITOS. ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE,
NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS
RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.

t
EVA APARECIDA DE SOUZA FERRERA
Secretaria Municipal de Educagao

!
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i

Emitidopa: NOEMI DE LIMAMOREIRA navers§o: 5526 r

19/02/2021 15:25:01
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CONTROLE- 11/2021-LIC
SECRETARIA DE ADMINISTRAgAO PARA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

PROTOCOLO
SOLICITAgAO DE DOTAgAO ORgAMENTARIA N9 34/2021

EM VIRTUDE DA SOLICITAgAO SUPRAMENCIONADA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS PARA PROCEDIMENTO LICITATORIO;
SOLICITAMOS AS DOTAgOES ORgAMENTARIAS PARA SEGUIMENTO DO

I

PROCESSO LICITATORIO.

Palmital, 19 de Fevereiro de 2021.
%

NOEMI DE UMAJ/K)REIRA
Respatosavel

Departamento de Contabilidade-Protocolo:
Data
Ass:

/ cp. / cSCb>
IS?-—

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

• -'‘ivV-Svife
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JgSs. PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR (i^
CNPJ 75680025<0031-82

GESTAO 2017-2020

Ucita^c
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PARECER N° 082/2021 - LIC
DE: PROCURADORIA JURIDICA DO AAUNICIPIO DE PALMITAL - PR
DISPENSA DE LICITACAO 006/2021
PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL
EMENTA: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO
DE
SERVIQOS
TECNICOS
ORGANIZAQAO E EXECUQAO DO PROCESSO
APLICAQAO
SELETIVO
DE
PROVAS,
EDITAIS,
DE
ELABORAQAO
ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS
INSCRigOES, ORGANIZAQAO ELABORAQAO,
IMPRESSAO, APLICAQAO E CORREQAO DAS
PROVAS,
CAPACITAQAO
DOS
FISCAIS,
ORGANIZAQAO DAS PLANILHAS DE NOTAS,
DIVULGAQAO DOS GABARITOS, ELABORAQAO
COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO
ESTUDANTE,
NUMEROS
DE
ACERTOS
DIVULGAQAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS
ATOS RELACIONADOS COM O PROCESSO
SELETIVO.
O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal
atraves do Memoranda N°017/2021.
Ato continue, a Departamento de Contabilidade verificou a existencia
de previsdo de recursos orgamentarios para as despesas a serem realizadas com a
objeto a ser adquirido.
E a relatorio.
Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitagdo nos contratos e a
regra, porem a Lei 8.666/93 apresenta situagoes especiais em que podera haver a
dispense da licitagdo nas contratagoes feitas pela Administragdo Publica.
Como toda regra tern sua excegdo, o Estatuto de Licitagoes permite
como ressalva d obrigagdo de licitar, a contratagdo direta atraves de processes de
Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital Fone Fax: (42) 3657-1222

>
■/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL •PR?

y
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CNPJ 7S68002S>0001 B2

GESTAO 2017-2020

dispensa e inexigibilidade de licitagdo, desde que preenchidos os requisites
previstos na lei.
Nesse sentido, pode-se dizer que a dispensa de licitagdo nada mais e
que a possibilidade de celebragdo direta de contrato entre a Administragdo e o
particular, nos casos estabelecidos no art. 24, da Lei 8.666/93.
For isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa, uma
vez que, como afirma Margal Justen Filho, "os custos necessarios d licitagdo
ultrapassardo beneficios que dela poderdo advir".
O mestre Margal Justen Filho versa precisamente sobre os motivos que
levam a dispensa da licitagdo:
"a dispensa de licitagdo verifica-se em situagoes em
que, embora viavel competigdo entre particulares,
a licitagdo afigura-se inconveniente ao interesse
publico. (...). Muitas vezes, sabe-se de antemdo que
a relagdo custo-beneficio sera desequilibrada. Os
custos

necessarios

d

licitagdo

ultrapassardo

beneficios que dela poderdo advir."
Para a professora Vera Lucia Machado:
"a dispensa e figura que isenta a Administragdo do
regular procedimento
campo

fdtico

licitatorio,

ser viavel

a

apesar de

competigdo,

no
pela

exigencia de vdrios particulares que poderiam
oferta o bem ou servigo." MACHADO DAVILA. Vera
Lucia.

Temas

Polemicos

sobre

Licitagdes

e

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sdo Paulo: Malheiros,
1995, P.76.
E de se inferir das transcrigdes acima que a dispensa de licitagdo,
prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, so deve ocorrer por razdes de interesse publico.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmit^l - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

"

4^0E
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR.f ^
CNPJ 75620025A5O01-82
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GESTAO 2017-2020

/

como no caso em analise. Obviamente, nesses casos, a realizagao da licitagao viria
tdo-somente a sacrificar o interesse publico, motivo pelo qual o legislador
concedeu ao administrador a faculdade de dispensar o certame nos casos
expressamente previstos.
Ademais, como se pode observar, o valor total da despesa com a prestagdo dos
servigos citados e VALOR: R$ 4.500,00 (Quatro mil e Quinhentos

Reals), e considera-

se, o valor e abaixo do limite previsto no artigo 24, inciso I, da Lei 8666/93, que
dispoe:
Art. 24. E dispensavel a licitagdo: (Vide Lei n° 12.188, de
2.010) Vigencia
I - para obras e servigos de engenharia de valor ate 10%
(dez por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso I do artigo
anterior, desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou
servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no
mesmo

local

que

possam

ser

realizadas

conjunta

e

concomitantemente; (Redagdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)
II - para outros servigos e compras de valor ate 10% (dez
por cento) do limite previsto na alinea "a", do inciso II do artigo anterior
e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que ndo se
vJ

refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagdo de
maior vulto que possa ser realizada de uma so vez; (Redagdo dada
pela

Lei

n° 9.648,

de

1998)Assim,

na

esteira

do principio da

razoabilidade, devem ser considerados como servigos aqueles que, de
forma exclusive, pessoal, devam ser prestados ou assinados por
profissionais engenheiros,

analisando-se, em

cada

caso, a real

necessidade de a contratada te-los em seus quadros.
Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de contratagdo
para aquisigdo unica, conforme de infere das informagdes repassadas pela
Comissdo de Licitagdes, ou seja, ndo se refere d parcela de um mesmo objeto de

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Ralmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

Xo oE
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CNPJ 75o33025>'0031-82
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GESTAO 2017-2020

'fa.

maior vulto, pois se assim o fosse haveria necessidade de um regular procedimento
de licitagdo, como determina a premissa legal.

i;
Assim, e em atendimento ao que prescreve o artigo 26 da Lei de
Licitagoes, cabe ressaltar que a razdo da escolha da empresa em tela e pela
reconhecida qualidade dos servigos que oferece e, especialmente, pelos pregos
que pratica que sdo ndo apenas condizentes com aqueles verificados no mercado,
como

muito

abaixo

dos

concorrentes,

e,

portanto,

vantajosos

para

a

!:

Administragdo.

Diante disso, esta Procuradoria opina favoravelmente pela dispense
de licitagdo no caso concrete em andlise, tendo em vista o valor da contratagdo,
em face ao custo da realizagdo de um certame licitatorio, com fundamento no
artigo 24, da Lei n. 8666/93 e demais dispositivos legais atinentes a especie.
Palmital-PR, 22 de Fevereiro de 2021.

DANIL

MORIM SCHREINER

Procurador do Municfpio
OAB/PR 46.945

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

^ Licitagac ^
S

r~
■!

4,3..

Centro tie Integra^ao Nacional de Estagios para Estudantes

\
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL- PR
ORCAMENTO
CEINEE - CENTRO DE INTEGRAND NACIONAL DE
ESTAGIOS PARA ESTUDANTES, apresenta a V. Sas. Proposta para realizagao de
processo seletivo simplificado, para preenchimento de vagas e formagao de lista de
espera, para as vagas de Estagio de todos os niveis de ensino.
VALOR PROPOSTO: Atestando a qualidade da prestagao dos
servigos acima descritos, apresentamos nossa Proposta Orgamentaria no valor de R$
4.900,00 (quatro mil e novecentos).
0 valor corresponde ao servigo de preparagao e divulgagao de
edital, bem como as inscrigoes, elaboragao, aplicagao e langamento de notas do Processo
Seletivo Simplificado, para a contratagao de estagiarios para os departamentos da
administragao do Municipio de Palmital- PR. Selegao elaborada conforme legislagao
vigente e, gerenciadas atraves da Pagina no sitio institucional do CEINEE, com o link no
sitio da Pagina da Prefeitura de Palmital- PR.

4
Prazo de execugao: ate 90 (noventa) dias apos assinatura do
contrato.
Desde ja agradecemos, e nos colocamos a disposigao para
qualquer esclarecimento.
Sem mais para o momento, apresentamos nossas saudagoes.

De Pato Branco/PR para Palmital-PR, em 18 de fevereiro de 2021.
Atenciosamente;

x
LAERTES,!
DIRETORl
/

rT\
\

*

V

S
ISTRATIVO
/
j

vj/

CNPJ : 07.136.551/0001-26 - Rua Ararigb6ia 255 3° andar - Pato Branco - PR.
CEP 85501-260 - Cx. Postal n° 60 Fone: (46) 3225-0511
ViWw.ceinee.ora.br - E-mail: laertes@ceinee.org.br

jr

sJ

CEBRADE

^

CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO

A
Prefeitura Municipal de Palmital

ORQAMENTO

RAZAO SOCIAL: CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - EPP
CNPJ/MF N.°: 10.347.576/0001-83
Inscrigao estadual: Isenta
ENDEREQO: Rua Saldanha Marinho, 1465, Centro, CEP 85 010-290
TEL.: (42) 3622-3325 / 3035-3624
MUNICiPIO: Guarapuava ESTADO: Parand

Objeto: Realizagao de processo seletivo simplificado para a contratagao de
estagiario.
Valor: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Validade: 60 dias

Guarapuava, 12 de fevereiro de 2021.

CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIO LTDA - EPP
CNPJ N° 10.347.576/0001-83
CEBRADE • CENTRAL 8RASHEIRA
06 ESTAGIO LTDA-EPP
CNPJ: 10.347.576/0001-$3

42 3622-4425 | 3035-3624 | 3035-3625
Rua Saldanha Marinho, 1465 - Centro - Guarapuava - PR
cebrade_atendlnierito@hotinail.com

SA

LicitagSc ^

!
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Estcxgios

llCIM

Fundado em 30/05/1999 - Registro 22172/1999^3
Livro 1 do 1° Oficio Reg. De Titulps E
Documentos de Guarapuava
.X.!
Rua Azevedo Portugal, 1369 - Centro
!!:
CEP 85010-200
Fone/Fax: (42) 3622-6799 j

T
|

E-mail: Guarapuava@estagioscin.org.br

Guarapuava - PR

Centro de Integragao de Estudantes

m

m

COTAQAO DE PREgOS
EMPRESA: CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
ENDERECO: RUA AZEVEDO PORTUGAL, 1369 - CENTRO - CEP: 85010-200
CNPJ: 03.233.240/0001-24
INSCRI^AO ESTADUAL: ISENTA
RESPONSAVEL: PAULO VINICIUS COVALSKI - CARGO: DIRETOR SUPERINTENDENTE
FONE/FAX: (42) 3622-6799

•: r
;•

OBJETO:

aplicacAo de processo seletivo simplificado para formacao de cadastro de reserva
PARA CONTRATAgAO DE ESTAGIArIOS.

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR.
DESCRIMINAQAO DOS SERVIQOS OFERECIDOS:
Prestagao de services tecnicos, organizac§o e execugao do Processo Seletivo, programa para
recebimento de inscrigoes, assessoramento no deferimento das inscrigoes, organizagao elaboragao,
impressao, aplicagao e corregao das provas, capacitagao dos fiscais, organizagao das planilhas de
notas, divulgagao dos gabaritos. Elaboragao dos relatorios com notas fmais por curso do estudante,
numeros de acertos divulgagao dos resultados, e demais atos relacionados com o Processo Seletivo.
VALOR PROPOSTO:
Atestando a qualidade da prestagSo dos servigos acima descritos, apresentamos nossa Proposta
Orgamentaria no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reals).
VALIDADE DA PROPOSTA:
Esta proposta tern validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de seu recebimento.

Guarapuava, 11 de fevereiro de 2021.
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CENTRO DE INTEGRAgAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
Consoiidat5o aprovada em Assemblela Geral Extraordln^ria de 09 de Junho da 2014.
DEV1DAMENTE REGISTRADO NO 1° CARTORIO DE PROTESTOS DE TITULOS E
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CIDADE E COMARCA DE GUARAPUAVA PR, SOB N° 0064255.

CAPlTULO I
DA denominacAo, NATUREZA E SEDE.
Artigo 1° - CENTRO DE INTEGRAQAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN, com sede, foro
e domicllio na cidade de Guarapuava, Estado do Parana, constitulda por Assembteia de
FundagSo aos trinta dias de maio de um mil novecentos e noventa e nove (30.05.99), na
mesma cidade de Guarapuava, 6 uma Associate de dmbito Nacional, de Direito Privado,
sem fins lucrativos, de utilidade publics, com objetivos educacionais, filantrdpico e de
assistdneia social.
Artigo 2° - O ESTAGIOS CIN tern por finalidades:
•
I) Apoiar o processo de formagflo profissional e educagSo continuada, medlante mecanismos
de integragao entre estudantes, pessoas f(sicas e/ou fundagOes e/ou associag6es e/ou
cooperativas e/ou pessoas juridicas de direito publico e/ou de direito privado e/ou interne e/ou
externo de administragao direta e/ou indireta e Instituig6es Educacionais.
II) incentivar o desenvolvimento s6cio-educacional e s6cio-econ6mico, mediante ag6es que
promovam e sistematizem esforgos capazes de atingir a articulagao e a integragao Trabalho Educagdo - Comunidade em busca do desenvolvimento nacional e da cidadania.
III) Integrar o desenvolvimento, a produgao de pesquisas cientifica e tecnoldgicas, de modo a
facilitar o intercambio entre estudantes, instituigOes de Ensino e de Pesquisa e os campos de
exerclcio profissional e aplicagdo tecnolbgica.
IV) Exercitar, permanentemente, o papel de Agente de Integragao, com base na filosofia
institucional de EducagSo pelo Trabalho, tendo em vista os valores socials do trabalho e da
livre iniciativa, como elemento de ligagao, de intercambio, de identificagao e de integragao
operacional entre estagiarios, pessoas flsicas e/ou juridicas e a Instituigao de Ensino,
mediante:
a) Ag6es que proporcionem a realizagao de estagio obrigatdrio ou nao-obrigat6rio com fulcra
na legislagao vigente e alteragOes, normativas correlates e interpretagOes doutrinarias e/ou
administrativas e/ou judicial: de educagSo superior, de educagSo profissional, de ensino
m6dio, de educagSo especial e dos anos finais de ensino fundamental, na modalidade
profissional da educagdo de jovens e adultos, identificando e interpretando as necessidades
da Instituigdo de Ensino, dos currlcuios e dos estudantes, mediante adesflo conjugada de
Empresas e Orgdos Pubiicos ao sistema de parceria Educagdo Trabalho;
/—s
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b) Auxiliar no processo de aperfeigoamento do instituto do estdgio, identificando
oportunidades de estegio, ajustando as condigdes de realizagSo do estegio, fazendo o
acompanhamento administrativo, cadastrando estudante e encaminhando negocia^o de
seguros contra acidentes pessoais;
c) Apoio e participa^o em programas de intercambio e de cooperagao tecnica, culturs.1 e
cientifica de bolsas de estudo, ou de outras modalidades.
V) Desenvolver, diretamente ou em convfinio, programas de informa$ao e de orientate
profissional, voltado aos interesses dos adolescentes, jovens e adultos no processo decisbrio
para escolha da profissSo ou reorientagao de carreira.
VI) Desenvolver, diretamente ou em convSnio, programas de Treinamento e de
Desenvolvimento de Recursos Humanos, aperfei^oamento profissional e capacita$3o paraj o
mercado de trabalho, visando toda a sociedade, prioritariamente os estudantes, professores e
profissionais.
VII) Desenvolver, diretamente ou em convbnio, eventos socios culturais e tbcnico
educacionais dirigidos e ajustados £s estmturas dos ensinos: de educate superior, de
educagfio profissional, de ensino mbdio, da educa$fio especial e dos anos finals de ensino
fundamental, na modalidade profissional da educagSo de jovens e adultos, visando ^o
aprendizado de competSncias prbprias da atividade profissional e a contextualiza$ao
curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para vida cidada e para o trabalho.
VIII) Promover, patrocinar ou editar publica$6es tbcnicas e institucionais, diretamente ou em
convbnio, por qualquer meio, que visem ao desenvolvimento das finalidades e objetivos
institucionais do ESTAGIOS CIN.
■

IX) Desenvolver, diretamente ou em convfinio, consultoria e orienta^So tbcnica a Pessoas
Flsicas e/ou Jurldicas e Institutes de Ensino.
■

X) Desenvolver, diretamente ou em convbnio, cursos, palestras, orientates, simposios e
estudos para capacitate profissional.
XI) Promover Franquia Social, diretamente ou em convSnio, de modo a adotar um sistema d©
gestSo com o objetivo multiplicar o conhecimento de metodologias, tbcnicas e experi§ncias,
cujo unico resultado 6 o beneficio social, atraves de contato privado ou publico, no qual; o
ESTAGIO CIN cede diretos de marca associada £ utilizato metodolbgicas, sob condites de
carbter tecnico e btico.
XII) PromogSo n° atendimento ao Poder Publico nas suas necessidades de pessoal, ^m
programas. projetos, recrutamentos, concursos publicos, participando desses processes
desde a sua elaborate atb o seu desenvolvimento e conclusdo final;
*
XIII) Promover, participar e/ou desenvolver projetos publicitbrios e de comunicato c9m
pessoas de direito publico e privado, diretamente ou mediante convbnios, por qualquer meio
de comunicato. publicato. divulgate publica, radiodifusSo, internet e/ou televis§o.
XIV) Desenvolver, diretamente ou em convbnio, atividades sociais, desportivas e culturais.
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XV) Desenvolver, diretamente ou em convgnio, serves s6cio assistenciais, poiiticas de
prevengSo d viotSncia e inclusdo digital.
XVI) Desenvolver, diretamente ou em convSnio, atividades de acesso & cultura e de promo^So
da cidadania.
XVII) Desenvolver, diretamente ou em convfinio, oficinas16cnicas e artlsticas em artes visuais
e artes de espet&culo.
•
XVIII) Desenvolver, diretamente ou em convfenio, de modo nSo-lucrative, modelos socios
produtivos e de sistemas alternatives de produgflo, comGrcio, emprego e cr^dito;
XIX) Desenvolver, diretamente ou em convdnio, estudos e pesquisas de tecnologjias
alternatives, produ9ao e divulga^So de informagfles e conhecimentos tecnicos e cientificos
que digam respeito as atividades mencionadas neste artigo.
XX) Desenvolver, diretamente ou em convenio, a interligagao, discutigSo, debate e anaflse
das atividades do ESTAGIOS C1N em todo territbrio nacional, incentivando a criagSo de noyas
entidades em locais que nSo contam com atendimentos do ESTAGIOS CIN.
Artigo 3° - Para a consecugSo de suas finalidades o ESTAGIO GIN define como seus clientps:
as pessoas juridicas de direito privado com ou sem fins lucrativos e de direito publico (1°, 2j° e
3° setor), inclusos os brgSos da administrate publics direta e indireta, autbrquica e
fundagoes de qualquer dos poderes da unido, dos estados, do distrito federal e dos
municlpios, bem como profissionais liberals de nlvel superior devidamente registrados em
seus respectivos conselhos de fiscalizagdo, como seus parceiros as instituigdes de ensino.
Parbgrafo 1°. O ESTAGIO CIN define como seu publico alvo, agentes de sua pratica |de
integragfio, como InstituigOes de Ensino e os estudantes, mantendo com todos, em carter
permanente, convivbncia harmoniosa e intercambio eficazes na busca e consecugao
constants de seus objetivos.
Parbgrafo 2°. No desenvolvimento de suas atividades, o ESTAGIO CIN observara os
princlpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e jda
eficibncia e nSo farb qualquer discriminagSo de raga, gbnero ou religiSo.
Pardgrafo 39. O ESTAGIOS CIN se dedica as suas atividades por meio de execugdo diretaide
projetos, programas ou pianos de agbes, por meio da doagdo de recursos fisicos, humanos e
financeiros, ou prestagdo de servigos intermediaries de apoio a outras organizagdes sem fjns
lucrativos e a 6rg3os do setor publico que atuam em dreas afins.
Parbgrafo 4°. O ESTAGIOS CIN adotara praticas de gestfio administrativa, necessbriajf e
suficientes a coibir a obtengao, de forma individual ou coletiva, de beneficios ou vantagens
pessoais, em decorrbncia da participate mo respective processo divisbrio.
Artigo 4° - O ESTAGIOS CIN deve constituir-se em referencial permanente de consults* e
colaborato em matbria de estbgio e formato de recursos humanos para Entidades de
Classe, Empresas Publicas e Privadas.
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CAPITULO II
DO PATRIM6NIO E DA RECEITA.

:■
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Artigo 5° - 0 patrimdnio do ESTAGIOS GIN constitui-se de:
I) Doagdes, heran^as e legados;
II) Bens mbveis e inobveis;
III) Acervo literbrio, tbcnico e cientifico.
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Artigo 6° - As rece'rtas do ESTAGIOS C1N nos termos de suas finaiidades serflo provenientes
de:
I) Contribuifbes das entidades concedentes de estbgio;
II) Resultados de eventos de treinamento, de desenvolvimento, de informagfio e de orienta^fio
tbcnica, bem como de outros produtos ou servigos que venham a ser oferecidos;
III)Patroc(nios diversos e resultados de convbnios, de acordos e de contratos celebrados,
dentro das finaiidades da instituigdo;
IV) Resultados de edigbes e de publicagbes;
V) Resultados de contratos de licitagbes;
VI) Alienagbes de bens e de seu patrimbnio;
VII) Subvengbes publicas e doagbes financeiras diversas.

:

Artigo 7° - As contribuigbes referidas no Art.6° e sua gestbo serbo disciplinadas pela diretofia
executiva.
Artigo 8° - Em caso de dissolugbo da entidade e/ou de perder a qualificagbo institulda pela Lei
9.790/99, o respectivo patrimbnio llquido e acervo patrimonial serbo transferidos a outra
pessoa jurldica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesrho
objetivo social da extinta.

CAPITULO III
DO QUADRO SOCIAL
Artigo 9* - O quadra social do ESTAGIOS CIN compbe-se de:
I) Membros Fundadores
II) Membros Titulares.
Artigo 10® - Membros Fundadores sbo pessoas flsicas que participam da Assemblbia pe
Constituigbo do ESTAGIOS CIN, assinando b respectiva ATA, e aqueles que manifestaram,
por escrito, intengbo de integrar-se nessa categoria social, no prazo de atb 45 (quarenta e
cinco) dias apbs a data de fundagbo.
Parbgrafo unico. Se um Membra Fundador vier a ser Membra Titular prevalece sempre bqu^ia
primeira condigbo.
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Artigo 11® - Membros Titulares sbo pessoas fisicas que vierem a assumir cargos nos Poderps
Socials aprovados por este Estatuto
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Artigo 12° - Os membros das categorias que compdem o Quadro Social do ESTAGIOS QIN
tern os seguintes direitos:
I) Petidonar ao Conselho de AdministragSo, propondo sugestdes, crlticas e solicitagdes qjue
julgarem de direito, obtendo o devido retorno;
. II) Participar das atividades e promogdes da InstituigSo, respeitadas as condigdes de cada
uma.
Artigo 13° - Jem *capacidade eleitoral unlcamente os Membros Fundadores e Membijos
i
Titulares.
Artigo 14° - Os membros das categorias que compdem o Quadro Social do ESTAGIOS QIN
tem os seguintes deveres:
I) Acatar as normas estatudrias e regimentals da Instituigdo e denunciar atos praticadjos
contra as mesmas;
II) Manter conduta moral e dtlca d altura dos elevados princlpios do ESTAGIOS CIN, intemi e
externamente;
III)Desincumbir-se de atribuigdes e missdes que Ihes foram confiadas, dentro de sijas
possibilidades, e desempenh&-las com a necess£ria presteza e eficdcia.
Artigo 15° - Poderd ser institulda remuneragdo para os dirigentes da entidade que atu^m
efetivamente na gestSo executiva e para aqueles que a ela prestam servigos especificos,
respeitados, em ambos os cases, os valores praticados pelo mercado, na reg^So
correspondents a sua area de atuagdo.
Artigo 16° - NSo havera distribuigdo, entre os sdcios ou associados, conselheiros, diretor^s,
empregados ou doadores, de eventuais excedentes operacionais, brutos ou Hquidos,
dividendos, bonificagdes, participagdes ou parcelas do patrimdnio do ESTAGIOS C|N,
auferidos mediante o exerclcio das atividades e que os aplica integraimente na consecugdo
do respective objeto social.
Artigo 17° - Pode perder a condigao de Membro de Quadro Social, e, qualquer modalidade, e
ter cessado seus direitos de prerrogativas, quern proceder de forma ofensiva aos deveres
estatuidos nos incisos I, II e III do Art. 14°, Capitulo III, mediante proposta do Conselho de
AdministragSo ou do Conselho Fiscal, garantido o direito de ampla defesa, em Assembl^ia
Geral Extraordinaria, convocada expressamente para esta finalidade.
!
CAPITULO IV
DOS PODERES SOCIAIS
Artigo 18* - Constitui 6rgSos de Poder Social do ESTAGIOS CIN.
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I) Assembled Geral.
!
:

II) Conselho de Admlnistragfio.
III) Conselho Fiscal.
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Artigo 19* - A Assembteia Geral 6 o 6rgSo m^ximo do ESTAGIOS GIN e constitui-se d
Membros Fundadores e Membros Titulares, no pleno gozo de seus direitos e prerrogativas.
Artigo 20° - A Assembl6ia Geral Ordin^ria reune-se:
a) Anualmente, em dia util na 2" quinzena do m6s de junho, para:
I) Analisar e aprovar o Relatbrio Anual de Atividade e o Balango Geral Patrimonial, spb
parecer do Conselho Fiscal.
II) Analisar e deliberar sobre outros assuntos relacionados com os objetivos e fins pa
instituigao, eventualmente propostos e incluidos na pauta pelo Conselho de AdministragSo. i
b) Extraordinariamente, a qualquer tempo para:
I) Modificar o Estatuto, por propostas do Conselho de AdministragSo.
II) Decidir sobre alienagSo de bens imbveis, sob qualquer forma, mediante parecer po
Conselho Fiscal.
I
III) Destituir Membros do Conselho de AdministragSo, ou do Conselho Fiscal, de acordo corr) o
estabelecimento no Art 15® deste Estatuto.
■

IV) Apreciar e decidir sobre dissolugao e extingflo de InstituigSo, bom como fixar o destine
seus bens, nos termos do Art. 8® deste Estatuto.
Artigo 21° - A Assembl6ia Geral 6 sempre convocada com anteceddncia minima de 10 (dpz)
dias e maxima de 20 (vinte) dias da data prevista para sua realizag§o, por Edital publicado
uma vez em jornal de circulagdo local.
I
I
Parcigrafo 1°. A Assembteia Geral Ordinaria delibera, em primeira convocagSo com metade
mais 01 (urn) dos Membros componentes ou, em Segunda convocagSo, 30 (trinta) minqto
ap6s a primeira, com qualquer numero de membros componentes presentes.
Par^grafo 26. A Assembteia Geral Extraordin£ria delibera nas mesmas condigOes previstas ho
pardgrafo anterior, exceto quando convocada expressamente para dissolugSo e extingao da
InstituigSo querendo-se, no caso, a presenga de, no mlnimo, com metade mais urn dbs
Membros do Quadro Social.
j
Par^grafo 3°. £ presidida pelo Presidente do Conselho de AdministragSo e, na sua falta pu
impedimento, por urn Vice-Presidente do Conselho de AdministragSo.
ParSgrafo 4°. Quando for candidato ou objeto de destituigdo, o Presidente do Conselho pe
AdminlstragSo n3o preside a Assembteia que for convocada para os fins de inciso III (b) po
Art. 18°, devendo ela ser presidido pelo mais antigo ex-presidente do Conselho de
AdministragSo, que tambdm nSo seja candidato o objeto de destituigfio e. nSo havendo, pelo
Membro Componente presente que o p!en£rk> escolher.
Artigo 22° - A Assembteia Geral, embora seja o poder soberano do ESTAGIOS CIN, nfio pope
decidir contra expressa disposjgSo estatuteria, nem discutir e deliberar sobre materia npo
constante na ordem do dia.
1
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Artigo 23* - Na Assembteia Geral o voto 6 direito secreto, pessoal e intransferlvel, nfiojse
admitindo procuragbes ou designa^Oes de representante.
Paieigrafo r - Da Assembleia deve ser lavrada Ata, em livro prbprio, assinada
respectivos Presidentes e Secreterio e pelos Membros Componentes que o desejarem.
Pategrafo 2* - Os demais membros integrantes da *Assembl6ia Geral, incluindo-se ;os
respectivos Presidentes e Secreterio e pelos Membros Componentes que o desejarem.

i
CAPITULO V
DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
Artigo 24° - O Conselho de Administragdo 6 o 6rg3o de Poder Social de consutta e jde
deliberagao do ESTAGIOS CIN, competindo-lhe fixar pollticas e diretrizes para atiqgir
finalidades e objetivos da instituigdo.
Artigo 25a - O Conselho de AdministragSo 6 composto de 3 (tr6s) membros, devendo todos
serem Pessoas Flsicas, residentes e domiciliados no Estado do Parana, integrantes de forma
ativa dos segmentos Educagdo e/ou Trabalho.
Pategrafo r - SSo obrigatoriamente preenchidos, mediante eleigSo, os 03 (ttes) cargos Ido
Conselho de Administragdo:
I) Conselheiro Presidente.
II) 1° e 2° Conselheiros Vice-Presidentes.
Pategrafo 2°. O mandate dos componentes do Conselho de AdministragSo, como 6rgSo
colegiado, 6 de 03 (tr£s) anos e deve coincidir com o do Conselho Fiscal, iniciando em 01 jde
junho, no ano de eleigdes.
Pategrafo 3°. Os cargos de Presidente e de 1° Vice-Presidente do Conselho de Administragfio
devem obrigatoriamente ser ocupados por Membros das categorias de Fundadores
iu
Titulares, Integrantes h£, no mlnimo, de 05 (cinco) anos do Quadro Social do ESTAGIOS C N,
podendo ser reeleitos para 01 (um) mandate consecutive, para igual cargo.
Pategrafo 4°. O Conselho de AdministragSo, como 6rgao colegiado, deve reunir-$e,
ordinariamente, uma vez a cada trimestre, com calend£rio e pauta elaborados pelo Diretor
Superintendents e previamente aprovado peio Presidente e, extraordinariamente, a qualqtiier
tempo, por convocag§o formal de seu Presidente, ou de maioria simples de seus membitos
efetivos, ou do Conselho Fiscal.
Pategrafo 5*. A ConvocagSo dos membros do Conselho de AdministragSo, como 6rgj5o
colegiado, deve acontecer com antecedSncia minima de 07 (sete) dias, mediate
correspondfincia de que consta a respectiva pauta, e suas deliberag6es ocorrem por voto jda
maioria simples dos presentes.
Pategrafo 6°. O Diretor Superintendente participa das reunifies ordin£rias e extraordin^rias jdo
Conselho de Administragfio.
i
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Artigo 26* - Constitu? atribuigGes do Conselho de AdministragSo, como 6rgao Colegiado:
0 Definir politicas e estrategias de atuagdo.
II) Zelar pelo cumprimento das finalidades do ESTAGIOS CIN.
. lli)Aprovar o Piano Anual de Trabalho e o rospecth/o orgamento programa e suas a Iterates
IV)
Estabelecer critenos para o relacionamento do ESTAGIOS CIN com entidad$s
classistas.
V) Aprovar.propostas de Diretor Superintendente sobre a eventual rpalizagSo de despesas ou
investimentos que ndo tenham sido contempladas na previsSo orgament^ria, quvido antesjo
Conselho Fiscal.
VI)
Aprovar propostas de Diretor Superintendente para a obtengdo de emprgstimos e
financiamentos, aquisigSo, venda ou oneragdo de bens im6veiaJ nos termos do presente
Estatuto.
VII)
Contratar, em regime de CLT ou outro regime de trabalho, com dedicagfio exclusive,
ou parcial, o Diretor Superintendente.
VIII)
Determinar a elaboragfio de Balangos Patrimoniais e Demonstragdes de ResultadOs
em perlodo inferiores a 12 (doze) meses. para fins de destinagdo de resultados, ou para
outros fins qua o interesse da instituIgSo determinar.
IX)
Aprovar relatdrios e balangos do ESTAGIOS CIN.
X) Proper d Assembl6ta Geral, por indicagSo do Diretor Superintendente, revisbes. ajustes no
Estatuto e no Regimento Intemo.
XI)
Solicitar, sempre que julg4r conveniente, realizagGes de auditorias e controls
econGmico-financelro e patrimoniais, requerendo prestagSo de contas, analisando contratds,
opinando em questOes juridicas e administrativas, Otico-institudonais, tecnico-conceituais,
bem com sobre aspectos de filosofia instituciona).
XII)
Indicar a aplicagdo de recursos que se encontrem alocados como Reserves
Financeiras e/ou vinculadas a Provisoes ou Fundos com destinagOo especifica.
XIII)
Aprovar polltica de recursos humanos do ESTAGIOS CIN propostas pelo Diretbr
Superintendente.
XIV)
Apreclar e decidir sobre petigOes de que trata o indso I do Art. 12*.
XV)
Proper A Assembles Geral a apiicagdo de penalidades prevista no Art 15° desjte
Estatuto.
XVI)
Deliberar sobre duvidas ou casos omissos do Estatuto e do Regimento intemo.
XVII) Anaiisar outras questOes relactonadas com a instituig&o, propostas peio Presidente <iu
Vice-Pfesidente.
Artigo 27* - Constituem atribuigOes privativas do Presidente do Conselho de adminislragSo. !
I) Representar o ESTAGIOS CIN, em jufzo ou fora dele.
It) Zelar para que sejam preservadas a filosofia, a polltica e as diretrizes institudonais do
ESTAGIOS CIN.
III)Encaminhar ao Conselho Fiscal eventual reatizagdo de despesas ou investimentos que n^o
tenham side contemplados na Previsdo Orgament^ria, configurando proposta de desembol
que, de forma imprevista venha interferir, direta ou indiretamente, a estrutura patrimonial
ESTAGIOS CIN.
IV)
Presidir eventuate delegagOes do ESTAGIOS CIN a conferencias e congresses <^i
nomear seu representante-substituto
i
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V) Convocar, presidir e dirigir as reunides do Conselho de Administrate e da Assembipia
Geral.
Identificar-se com as necessidades de ESTAGIOS C1N, em termos de meios, fornji as
VI)
e recursos operacionais em conjunto com o Diretor Superintendente.
j
VII)
Propiciar, articulates com os membros do conselho de administrate condigbes quo
contribuam para a viabiliza^So e concretizato de programas. pianos, projetos, atividadjes,
servigos ou produtos, segundo objetivos, metas e resultados preconizados, para efeito ;do
;
orgamento programa ou previsSo orgament^ria de cada exercicio.
1
VIII)
Desenvolver procedimentos de natureza Polltico-Estratbgica junto ^s institutes
Econdmico-Empresariais, instituigdes cientificas, t6cnicas e culturais e demais components
da Sociedade, particulares ou pOblicos oficiais, nos termos do presente estatuto.
IX)
Constituir procuradores e praticar, direta ou indiretamente, os atos jurldits
i
relacionados com a vida da Institute.
X) Praticar todos os atos necessaries d representagSo institucional e jurldica do ESTAGIOS
GIN.
Artigo 28° - Cabe ao Presidents do Conselho de Administragao fixar as atribuigdes do 1° ej 2°
Vice-Presidentes abrangendo as 6reas administrativas, financeiras t6cnicas e relagdes
publicas.
Artigo 29* - As decisdes do Conselho de AdministragSo, como orgSo de consults e jde
deliberagdes, sob qualquer condigdo, sSo expresses sob a forma de ResoiugSo, sem o cjue
nSo terao validade.
Artigo 30° - Na aus&ncia, impedimento, ou vaedneia do ocupante do cardo de Presiderite,
cabe aos Membros remanescentes do Conselho de Administrate escolher quern deve
ocupar a funto, em carter tempor^rio ou permanente, conforms as circunstSncias.

CAPITULOVI
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 31° - A mesma Assembidia Geral que eleger os Membros do Conselho jde
Administrate elege, tambdm, o Conselho Fiscal composto de 06 (seis) Membros, sendoj03
(trds) efetivos e 03 (trds) suplentes que, entre os efetivos, elegem o Presidente.
Artigo 32° - O Conselho Fiscal 6 o drgflo de Poder Social do ESTAGIOS CIN que fiscalizajas
contas, os atos de gestSo, a origem e a aplicat0 dos recursos da Instituigdo.
Paragrafo unico. A constituito de conselho fiscal d dotado de competdncia para qpinar sofere
os relatdrios de desempenho ftnanceiro e contdbil, e sobre as operagdes patrimonies
reaiizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores de entidade.
Artigo 33° - £ composto de 03 (trds) membros efetivos, devendo todos se Pessoas Flsicps,
residentes e domiciliadas e no Estado do Parand, obrigatoriamente integrantes do Qua(|lro
Social do ESTAGIOS CIN hd, no mlnimo 03 (trds) anos, d exceto dos primeiros ConselHos
Fiscais, nas categorias de Fundadores e/ou Titulares, permitidas reeleigdes sem restrigdes jde
tempo para igual cargo.
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Par£grafo Onico. O mandate dos membros do Conselho Fiscal 6 de 03 (tr6s) anos e deVe
coincidir com o do Conselho de Administrate, iniciando em 01 de julho, no ano de eleit^sj
Artigo 34° - ReOne-se semestralmente, ou quando necess£rk> convocado pelo seu Presiderite
. ou pelo Presidente do Conselho de Administrate), ou pela Assembteia Geral, competindo-lhje:
I) Dar parecer e apresentar relatbrio anual sobre as demonstrates Contebeis, constituid^is
de Balango Patrimonial, de DemonstrafOes de Receitas e Despesas.
II) Examinar a escriturato. sempre que julgar conveniente, com apreciato e julgamedto
quanto ao m6rito e legitimidade das despesas.
III)Dar parecer sobre revisOes orgament^rias ocorridas durante o exerclcio e, opinar sempije,
sobre aquislto. onerato ou alienato de bens imdveis.
IV)
Dar parecer sobre o Orgamento-Programa / PrevisSo Orgamenteria anual.
Artigo 35° - O Conselho Fiscal encaminha, semestralmente, ao Conselho de Administrate
todos os pareceres ou relatbrios elaborados no semestre, a!6m de fornecer eventuate
elementos e esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administrag3o.
j
Par^grafo 1°. Segundo circunstancias a natureza dos fatos ou situagdes, o Conselho Fiscal
emite Pareceres ou Relatbrios em qualquer perfodo.
Par&grafo 2°. Cabe-lhe apreciar, analisar e aprovar desembolsos de recursos (despesas (pu
investimentos) propostos pelo Presidente do Conselho de AdministragSo, desde que tdis
desembolsos digam respeito a atos, fatos ou situagbes nbo contemplados na Previs$o
Orgamentbria / Orgamento Programs.
Artigo 36® - N3o 6 condito impeditiva para integrar o Conselho Fiscal a existbneia
parentesco direto ou indireto com qualquer Membro do Conselho de Administrate, ou <
qualquer integrante da Diretoria Executiva.

CAPITULO VII
DA DIRETORIA EXECUTIVA
Artigo 37° - A Diretoria Executiva 6 exercida pelo Diretor Superintendente regido |
Consolidate das Leis do Trabalho (CLT) e legislate complementar especifica e/ou o
forma de contrato defmido pelo Conselho de Administrate.
Artigo 38° - SSo atribuigbes da Diretoria Executiva todos os assuntos relacionados comja
gestbo do ESTAGIOS CIN, respeitadas as competbncias prbprias de seu cargo e n$o
conflitantes, em grau decisbrio, com a dos demais brgbos do Poder Social da Institute.
Artigo 39° - Constituem atribuigbes privath/as do Diretor Superintendente:
I) Abrir, movimentar e encerrar contas banebrias, emitir e endossar cheques, aceitar e emiltir
titulos de erbditos.
II) Adquirir bens mbveis e acervo literario, tbcnico e cientifico, bem como executar obras tie
reformas e de conservato em bens imbveis.
III) Adquirir e alienar bens imbveis, contrair emprestimos e financiamentos e outras obrigagbbs
onerosas, observadas as condigbes do inciso II do item (b) do Art. 18° e inciso Vldo Art. 24° j
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IV)
Elaborar e submeter ao Conselho de Administragdo, anualmente, o Plano Anual tie
Trabalho, bem como o respectlvo Or^amento-Programa, o Relatdrio Anual de Ativldades e a
Presta^o de Contas Anual.
j
V) Submeter ao Conselho de Admintetra$3o a aprovagSo do Regimento Intemo e de subs
afteragfes.
* VI)
Constituir procuradores, com prazos determinados e poderes especiais necess^riob a
gestSo do ESTAGIOS CIN, na instalagSo de unkJades operactonais em todo Territorio
Nacionai.
.
i
Vllf
Aprovaf a admlssSo e a demissSo de funcionArios, bom como designb-los jio
1
exercldo de fungdes de confianga.
VIII)
Proper ao Conselho de AdministracSo o piano de Cargds e de Sal^rios, Estruti|ra
Organizacional, instalagSo e fechamento de unidades operacionais.
IX)
Assinar convSnios e partidpar der licitagGes publlcas em qualquer Smbito, municipbl,
estadual ou nacionai, dar lance, em fim praticar todos os demais atos de gestdo necessbriob b
consecugbo das finalidades e objetivos do ESTAGIOS CIN.
X) Flxar normas e procedimentos para a boa execugSo das finalidades e objetivos |ja
Institutgdo.
XI)
Ter sob o seu controle a receita e a despesa do ESTAGIOS CIN.
XII)
Ter a seu cargo todo o servigo de tesouraria, mantendo, inclusive, contabilidade
fmancelra adequada.
Xill)
Elaborar, ao final de cada exerclcio, proposta orgamentaria para o exercldo seguinta
XIV) Apresentar, trimestralmente, balancetes e, ao final de casa exerclcio o Balan^
Financeiro e Patrimonial, para aprovagbo do Conselho de AdministragSo.
XV)
Prestar apoio e subsidio as atividades necessbrias ao funcionamento do Conselho ^le
Administragbo de demais 6rg3os.
XVI)
Constituir procuradores e praticar ou indiretamente, os atos jurldicos relacionadps
com a vida de instituigbo.
XVII) Praticar, todos os atos necessbrios para representagao institudonal e jurldica do
ESTAGIOS CIN.

CAPITULO VIII
DAS ELEIQOES
Artigo 40° - As eleigbes para o Conselho de Administragbo e Conselho Fiscal do ESTAGldS
CIN ocorrem na Assemblbia Geral da Segunda quinzena de junho, a cada 03 (trbs) anos. i;
Parbgrafo 1° - As chapas concorrentes devem ser apresentadas, sob forma de legendja,
contendo: denominagbo da Chapa; nomes, assinaturas e cargos respectivos dos candidates
ao Conselho de AdministragSo e ao Conselho Fiscal, efetivos e suplentes.
Parbgrafo 2° - As concorrentes devem sbs reg'istradas na Secretaria do ESTAGIOS CIN, spb
protocolo, com antecedbncia, minima de 03 (trbs) dias da data marcada para as eleigbeis,
coincldbnte com a data de fundagfio.
Paragrafo 3® - O voto b um direito exclusive dos membros componentes do ESTAGIOS Cl^,
Fundadores e Titulares, Pessoas Flsicas, residentes e domiciliados no Estado do Parana, ie
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deve ser pessoal e secrete, nfio se admitindo vote por procuragSo, ou outra forma ile
representapao, nem por corresponddncia.
Pardigrafo 4° - O voto de ser consignado para a legenda integral, nao se admitindo exclusdps
ou substituicOes; excepcionalmente, quando houver chapa unica, a eielpSo pode dar-se por
aclama^So.
i
Parigrafo 5° -.0 process© eleitoral 6 conduzido por quern presidir a respectiva Assembl^ia
Geral, sendo o resultado promulgado de imediato.
Artigo 41° - Os Membros eleitos do Conselho de AdministragSd e do Conselho Fiscal &5o
empossados na mesma Assembldia que os elegeu, exercendo seu mandato a partir de 01 de
julho de do ano da eleigdo.
Artigo 42° - Para que a pessoa fisica possa participar e pleitear sua eIei$So em qualqiier
cargo, no mlnimo, de manetra comprovada, deverd participar ativamente das atividades Tips
do ESTAGIOS GIN ao menos por 3 (tr$s) anos consecutivos.
Artigo 43° - No caso de morte de um dos membros eleitos, dentro do prazo de 90 (noventa)
dias apos o falecimento, dever& ser convocada eleigSo para escolha de novo membfo,
independente do cargo ocupado.

CAP1TULO IX
DISPOSIQOES FINAIS
Artigo 44° - SSo partes integrantes do ESTAGIOS CIN Nacional, todos os Estados e territbrips
brasileiros e o Distrito Federal.
Artigo 45° - 0 ESTAGIOS CIN n5o se confunde com as pessoas fisicas dos membros que m
compdem seu Quadro Social, quer estejam, ou nfio, no desempenho de cargo do Consel io
de Administrate ou no Conselho Fiscal, os quais nSo respondem, individual pu
solidariamente, por obrigagOes assumidas pela InstitulgSoArtigo 46* - NSo sao remuneradas, em hipbtese alguma, as fungbes exercidas por qualqijer
dos Membros que desempenham fungOes nos 6rg5os de Poder Social do ESTAGIOS CIN,
eleitos, efetivos ou suplentes, porque b expressamente vedada, sob qualquer modalidade,
titulo ou justificativa, a percepgao, por parte dos Membros do Poder Social do ESTAGICjlS
CIN, de qualquer especie de remunerate, participate ou distribulgao de beneffeips
pecunterios, e principalmente nSo gerando vinculo empregatlcio com os mesmos.
i

Pardgrafo Unico. NSo se compreende nessa proibito, o reembolso de despesas feitas pelps
Conseiheiros para cumprimento de missbes estatuarias.
Artigo 47° - £ vedado a acumutato de cargos nos Conselhos de AdministragSo e Fiscal do
ESTAGIOS CIN.
Paragrafo Unico. £ permitida a participagbo de servidores pGblicos na composito de diretoria
ou conselho do ESTAGIOS CIN, vedada d todos a percepgao de remunerato ou subsWiq a
qualquer titulo.
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Artigo 48° - A Diretoria Executiva deve organizar uma estrutura tecnico-administrativa para
operacionalizar as agOes necess^rias d consecu^o das finalidades os objetivos do
ESTAGIOS CIN, sendo seus funcionarios contratados sob regime da legislagSo vigente e/op
na forma de contrato sob tdtita admissSo de lealdade funcional para com os principles je
finalidades da Insfituigdo.
i
Artigo 49° - Os recursos do ESTAGIOS CIN s6 podem ser aplicados em agSes desenvolvidais
para a consecucSo de suas finalidades e objetivos e com despesas referentes ao Quadro de
Pessoal.
I :
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Par^grafo 1°. As normas de prestagSo de contas a serem observadas pela entidade seguirSb
rigorosamente:
a) A observancia dos principios fundamentals de contabilidade e das Normas Brasileiras d|e
Contabilidade;
b) A publicidade por qualquer meio eficaz, no encerramento do exercicio fiscal, ao relatdrio d|e
atividades e das demonstragdes financeiras da entidade, incluindo-se as certiddes negativais
de dGbitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os a disposigao para exame de qualquer
cidaddo.
,
c) A realizagao de auditoria, inclusive por auditores extemos independentes se for o caso, dsa
apiicagdo dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto eiin
regulamento;
I
d) A prestagao de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebida pelqs
OrganizagGes da Sociedade Civil de Interesse Publico ser£ feita conforme determina |o
par^grafo unico do art. 70 da ConstituigSo Federal.
Artigo 50° - O exercicio fiscal do ESTAGIOS CIN 6 estabelecido como sendo coincidente
o ano civil.

Artigo 52° - Em beneflcio do presente ESTATUTO CONSOLIDADO, o mesmo suprimi ie
revoga o primeiro ESTATUTO aprovado em 30.05.1999, a primeira alteragGo aprovada ejn
30.06.2005, a segunda alteragSo aprovada em 22.12.2007 e a terceira alteragSo aprovada ejn
22.01.2008, bem como ratifies as exclusOes e inclusGes aqui propostas e revoga todas
disposigGes em contrario, dispensando toda ou parcial apresepta^So do Estatuto eje
30.05.1999 e suas alteragGes.

AssembIGia

residente

Osorio Tbktyo Ikeda

ConSSF- PR
IS.

i

co^n

Artigo 516 - Este ESTATUTO CONSOLIDADO, aprovado em Assembl6ia Geral Extraordinary,
em 09/06/2014, entra em vigor na mesma data para continuar a nortear o ESTAGIOS CIN. j
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CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
vOi.V

CNPJ: 03.233.240/0001-24
RUA AZEVEDO PORTUGAL, N2 1369, CENTRO, CEP 85010-200
GUARAPUAVA/PARANA

TERMO RETIFICADOR DA ATA N2 33 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CENTRO DE INTEGRACAO
DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Pelo presente termo, fica retificada a Ata da Assembleia Geral Ordinaria
33 (Registro
0002162 Livro A-053
--19 Oficio de Protesto de Ti'tulos e l9 Service de Registro de Titulo e Documento Civil de Pessoas Jundicas) do
Centro de Integragao de Estudantes - Estagios CIN, para se fazer constar a correta identificacao da Presidente
do Conselho de Administracao eleita, a Sra. Jacqueline Dolores Rocha, brasileira, divorciada, administradora,
portadora do RG n9 3.845.597-4/SSP-PR e CPF 566.606.189-53, encontrada na Rua Azevedo Portugal, n9 1.389,
Centro, 85.010-200, na cidade de Guarapuava, estado do Parana.
As demais disposicoes da Ata n9 33 seguem inalteradas, conforme a transcricao abaixo do fiel e total conteudo
original neste termo de retificacao, ficando dispensada a sua apresentacao.
Guarapuava, quinze de agosto de dois mil e dezessete (15/08/2017).
"ATA N9 33 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTESESTAGIOS CIN

Li

Aos 16 (dezesseis) dias do mes de junho do ano de dois mil e dezessete (16.06.2017), na sede do ESTAGIOS;
v• i

CIN, na cidade de Guarapuava, Estado do Parana, de acordo com os Artigos: 99,139, 169, 299, 359 e 38s de seug
ESTATUTO, reuniram-se as pessoas que assinaram o livro de presenga espedfico, atendendo sua convocacao^g
para deliberarem a pauta da referida convocacao. Presidida pela atual Diretora Superintendente Sra.;
Jacqueline Dolores Rocha e secretariada pelo Sr. Paulo Vinicius Covalski, foram discutidos os seguintes£
assuntos:

£

01-) Leitura e aprovagao do Edital de convocacao e seus objetivos. 02-) Apreciado e aprovado o relatbrio dtff
Diretoria Executiva bem como o Balance Patrimonial e demonstrativos Financeiros dos anos de 2014, 2015
2016. 03-) Apresentada a CHAPA UNICA, dos candidates aos cargos do Conselho de Administracao e Conselhc^
Fiscal, para o penodo 2017/2020. 04-) Colocado em votacao, foi aprovado por unanimidade dos presentes^
ficando assim constitut'd© e empossado, para o penodo de 01/07/2017 a 30/06/2020: a-) PARA O CONSELHQ
DE ADMINISTRACAO: CONSELHEIRA PRESIDENTE: SRA. JACQUELINE DOLORES ROCHA, PORTADORA DO RG N9’
3.845.597-4 E CPF NS 566.606.189-53 E CONSELHEIROS VICE-PRESIDENTES: SR. ADIL MUSTAPHA KASSEIvf,
PORTADOR DO RG NS 1.083.198-9 E CPF N9 205.540.369-91 E 0 SR. CLAUDIO AIRTON CUNHA MACHADO
PORTADOR DO RG N9 3.705.577-8 E CPF N9 573.918.829-68 b-) PARA O CONSELHO

FISCAL:

Membros

efetivos: SRA. VANELLES KUHL, PORTADORA DO RG N9 2.775.659 E CPF N9 018.987.539-97, SR. LUIZ CARLOS
GASPARELLO, PORTADOR DO RG N9 979.287 E CPF N9 177.163.739-00, SRA. NILZA GLECY GUERO, PORTADORA
DO RG N9 1.073.079-1 E CPF N9 024.729.909-01 e como membros suplentes: SR. JULIO DE OLIVEIRA,

SRA.

MILENA ROCHA MACHADO, SRA. MAIKELI MARIA KERNISKI. 05-) Empossada, a presidente do Conselho de
Administracao, a Sra. Jacqueline Dolores Rocha, agradeceu em nome dos eleitos os votos de confianca
depositados nos membros do Conselho e indicou para a Diretoria Executiva, que foi aprovado, ficando
nomeado para o penodo de 01/07/2017 a 30/06/2020, o Sr. PAULO VINICIUS COVALSKI, PORTADOR DO RG N9
10.164.372-7 E CPF N9 063.966.329-00 como Diretor Superintendente. 06-) Nada mais havendo para ser
discutido, lavrei a presente ATA, que vai assinada por mim, secretario da Assembleia, pela advogada do
Estagios -CIN e pela PreSidd^ntp . Guarapuava - PR, dezesseis de junho de dois mil e dezessete (16/06/2017),"
>

:
Paj^owfmcius Covalski
ecretano da Assembleia

Jacquel
•olpres Rocha
Preside/ite ,
1* OUcio de P'Otto/de/tau os e
1* Service de

J,tul0 e

------Ad^nir ftibfiro Vitoru^i *
JotoLuiz

Jamile Sumaia Serea Kassem
Advpj ada - OAB/PR 55.441

Tel.: (42)
SJE&TRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
Rua Mai. Floriano Paueio , 1811
www.estaeioscin.ore.br
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CENTRO DE INTEGRAgAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO
Consolidacao aprovada em Assembleia Geral Extraordindria de 09 de Junho de 2014.
DEVIDAMENTE REGISTRADO NO 1° CARTORIO DE PROTESTOS DE TITULOS E
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DA CIDADE E COMARCA DE GUARAPUAVA PR, SOB N° 0064255.

CAPlTULO I
DA denominaqAo, NATUREZA E SEDE.
Artigo 1° - CENTRO DE INTEGRAQAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN. com sede, foro
e domicllio na cidade de Guarapuava, Estado do Parana, constitufda por Assembteia de
Fundagflo aos trinta dias de maio de um mil novecentos e noventa e nove (30.05.99), na
mesma cidade de Guarapuava, 6 uma AssociagSo de dmbito Nacional, de Direito Privado,
sem fins lucrativos, de utilidade publica, com objetivos educacionais, filantrdpico e de
assistencia social.
Artigo 2° - O ESTAGIOS CIN tem por finalidades:
I) Apoiar o process© de formagao profissional e educagao continuada, medlante mecanismos
de integragao entre estudantes, pessoas fisicas e/ou fundagOes e/ou associagdes e/ou
cooperativas e/ou pessoas juridicas de direito piiblico e/ou de direito privado e/ou interno e/ou
externo de administragao direta e/ou indireta e Instituig6es Educacionais.
II) Incentivar o desenvolvimento s6cio-educaciona! e s6cio-econ6mico, mediante ag6es que
promovam e sistematizem esforgos capazes de atingir a articulagSo e a integragao Trabalho Educagao - Comunidade em busca do desenvolvimento nacional e da cidadania.
III) Integrar o desenvolvimento, a produgao de pesquisas cientifica e tecnoldgicas, de modo a
facilitar o intercambio entre estudantes, instituigOes de Ensino e de Pesquisa e os campos de
exerclcio profissional e aplicagao tecnoldgica.
IV) Exercitar, permanentemente, o papel de Agente de Integragao, com base na filosofia
institucional de Educagao pelo Trabalho, tend© em vista os valores sociais do trabalho e da
livre iniciativa, como elemento de ligagao, de Intercambio, de identificagao e de integragao
operacional entre estagiarios, pessoas fisicas e/ou juridicas e a Instituigao de Ensino,
mediante:
•

a) Ag6es que proporcionem a realizagao de estagio obrigatdrio ou nao-obrigat6rio com fulcro
na legislagao vigente e alterag6es, normativas correlatas e interpretag6es doutrinarias e/ou
administrativas e/ou judiciais: de educagao superior, de educagao profissional, de ensino
medio, de educagao especial e dos anos finals de ensino fundamental, na modalidade
profissional da educagao de jovens e adultos, identificando e Interpretando as necessidades
da Instituigao de Ensino, dos currlculos e dos estudantes, mediante adesao conjugada de
Empresas e 6rgaos Publicos ao sistema de parceria Educagao Trabalho;
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XV) Desenvolver, diretamente ou em convSnio, services s6cio assistenciais, poiiticas de
prevengfio d violfincia e inclusSo digital.
XVI) Desenvolver, diretamente ou em convgnio, atividades de acesso d cultura e de promogdo
da cidadania.
XVII) Desenvolver, diretamente ou em convSnio, oficinas16cnicas e artlsticas em artes visuais
e artes de e$pet6culo.
^
•
XVIII) Desenvolver, diretamente ou em convfcnio, de modo nflo lucrativo, modelos sbeiios
produtivos e de sistemas altemativos de produ£do, combrclo, emprego e erbdito;
XIX) Desenvolver, diretamente ou em convbnio, estudos e pesquisas de tecnologias
altemativas, produebo e divulgacflo de informacbes e conhecimentos tbcnicos e cientlficos
que digam respeito bs atividades mencionadas neste artigo.
XX) Desenvolver, diretamente ou em convbnio, a interligacbo, discutigao, debate e anaHse
das atividades do ESTAGIOS CIN em todo territbrio nacional, incentivando a criagSo de noyas
entidades em locals que nflo contam com atendimentos do ESTAGIOS CIN.
Artigo 3° - Para a consecugfio de suas finalidades o ESTAGIO CIN define como seus clientes:
as pessoas jurldicas de direito privado com ou sem fins lucrativos e de direito publico (1°, 2° e
3° setor), inclusos os brgdos da administragbo publics direta e indireta, autarquica e
fundagbes de qualquer dos poderes da unibo, dos estados, do distrito federal e dos
municlpios, bem como profissionais liberals de nlvel superior devidamente registrados em
seus respectivos conselhos de fiscalizacbo, como seus parceiros as instituigbes de ensino.
Parbgrafo 1°. O ESTAGIO CIN define como seu publico alvo. agentes de sua pratica de
integragbo, como Instituigbes de Ensino e os estudantes, mantendo com todos, em carbter
permanente, convivbncia harmoniosa e intercambio eficazes na busca e consecugflo
constants de seus objetivos.
Parbgrafo 2°. No desenvolvimento de suas atividades, o ESTAGIO CIN observara os
princlpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da
efici&ncia e nSo farb qualquer discriminagbo de raga, genero ou relig&o.
Parbgrafo 3°. O ESTAGIOS CIN se dedica as suas atividades por meio de execugbo direta de
projetos. programas ou pianos de agbes, por meio da doagbo de recursos flsicos, humanos e
financeiros, ou prestagbo de servigos intermedibrios de apoio a outras organizagbes sem fins
lucrativos e a brgdos do setor publico que atuam em breas afins.
Parbgrafo 4°. O ESTAGIOS CIN adotara praticas de gestbo administrativa, necessbrias e
suficientes a coibir a obtengbo, de forma individual ou coletiva, de beneflcios ou vantagens
pessoais, em decorrbncia da participagdo mo respective processo divisbrio,
Artigo 4° - O ESTAGIOS CIN deve constituir-se em referencial permanente de consulted e
colaboragbo em matbria de estbgio e formagbo de recursos humanos para Entidades de
Classe, Empresas Publicas e Privadas.
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CAPITULO II
DO PATRlMdNIO E DA RECEITA.
Artigo 5° - 0 patrimdnio do ESTAGIOS GIN constitui-se de:
I) Doagoes, herangas e legados;
II) Bens mbveis e inooveis;
III) Acervo iiterdrio, tbcnico e cientifico.

. i."

V*

Artigo 6° - As receitas do ESTAGIOS GIN nos termos de suas finalidades serSo provenientes
de:
I) Contribuigbes das entidades concedentes de estbgio;
II) Resultados de eventos de treinamento, de desenvolvimento, de informagSo e de orientagao
tbcnica, bem como de outros produtos ou servigos que venham a ser oferecidos;
l!l)Patrocinios diversos e resultados de convbnios, de acordos e de contratos celebrados,
dentro das finalidades da instituigSo;
IV) Resultados de edigbes e de publicagbes;
V) Resultados de contratos de licitagbes;
VI) Alienagbes de bens e de seu patrimbnio;
VII) Subvengbes publicas e doagbes financeiras diversas.
Artigo 7“ - As contribuigbes referidas no Art.6° e sua gestSo sera© disciplinadas pela diretotia
executiva.
Artigo 8° - Em caso de dissolugao da entidade e/ou de perder a qualificagSo instituida pela Lei
9.790/99, o respective patrimbnio liquido e acervo patrimonial serfio transferidos a outra
pessoa juridica qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente que tenha o mesmo
objetivo social da extinta.

CAPITULO III
DO QUADRO SOCIAL
i

Artigo 9° - O quadra social do ESTAGIOS GIN compbe-se de:
I) Membros Fundadores
II) Membros Titulares.

Artigo 10® - Membros Fundadores sbo pessoas fisicas que participam da Assemblbia de
Constituigbo do ESTAGIOS GIN. assinando & respectiva ATA, e aqueles que manifestaram,
por escrito, intengfio de integrar-se nessa categoria social, no prazo de atb 45 (quarenta e
cinco) dias apbs a data de fundagSo.
■

Parbgrafo unico. Se urn Membra Fundador vier a ser Membra Titular prevalece sempre aquela
primeira condigbo.
~ ~

'
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Artigo 11° - Membros Titulares sbo pessoas fisicas que vierem a assumir cargos nos Poderes
Socials aprovados por este Estatuto
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Artigo 12° - Os membros das categorias que compdem o Quadra Social do ESTAGIOS CIN
tern os seguintes direitos:
I) Peticionar ao Conselho de Administragdo, propondo sugestbes, crlticas e solidtag&es que
julgarem de direito, obtendo o devido retomo;
. II) Participar das atividades e promotes da Instituigdo, respeitadas as condi96es de cada
uma.
Artigo 13° - Tem ■capacidade eleitoral unicamente os Membros Fundadores e Membros
Titulares.
Artigo 149 - Os membros das categorias que compOem o Quadra Social do ESTAGIOS 0IN
tem os seguintes deveres:
I) Acatar as normas estatudrias e regimentals da Instituigdo e denunciar atos praticados
contra as mesmas;
II) Manter conduta moral e 6tica £ altura dos elevados principles do ESTAGIOS CIN, interna e
extemamente;
III)Desincumbir-se de atribuig&es e missOes que Ihes foram confiadas, dentro de suas
possibilidades, e desempenh£-las com a necess£ria presteza e efic£cia.
Artigo 15° - Poder£ ser institulda remuneragdo para os dirigentes da entidade que atuem
efetivamente na gestflo executiva e para aqueles que a ela prestam servigos especlficos,
respeitados, em ambos os cases, os valores praticados pelo mercado, na regi§o
correspondente a sua area de atuagdo.
Artigo 16° - N3o havera distribuigSo, entre os sdcios ou associados, conselheiros, diretords,
empregados ou doadores, de eventuais excedentes operacionais, brutos ou llquidos,
dividendos, bonificagbes, participagOes ou parcelas do patrimdnio do ESTAGIOS CIN,
auferidos mediante o exerdcio das atividades e que os aplica integralmente na consecug^o
do respectivo objeto social.

I

Artigo 17° - Pode perder a condigSo de Membra de Quadra Social, e, qualquer modalidade, e
ter cessado seus direitos de prerrogativas, quern proceder de forma ofensiva aos deveres
estatuidos nos incisos I, II e III do Art. 14°, Capitulo III, mediante proposta do Conselho de
AdministragSo ou do Conselho Fiscal, garantido o direito de ampla defesa, em Assembteia
Geral Extraordin£ria, convocada expressamente para esta finalidade.

CAPITULO IV

!

DOS PODERES SOCIAIS
Artigo 18° - Constitui brgflos de Poder Social do ESTAGIOS CIN.
I) Assembteia Geral.

I

i

II) Conselho de AdministragSo.
III) Conselho Fiscal.
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Artigo 19° - A Assembteia Geral 6 o 6rgao miximo do ESTAGIOS GIN e constitui-se dbs
Membros Fundadores e Membros Titulares, no pleno gozo de seus direitos e prerrogativas.
Artigo 20° - A Assembl&a Geral Ordin^ria reune-se:
a) Anualmente, em dia util na 2" quinzena do mes de junho, para:
I) Analisar e aprovar o Relatdrio Anual de Atividade e o Balango Geral Patrimonial, spb
parecer do Conselho Fiscal.
^- *
II) Analisar e deliberar sobre outros assuntos relacionados com os objetivos e fins da
instituigio, eventualmente propostos e incluidos na pauta pelo Conselho de AdministragSo.
b) Extraordinariamente, a qualquer tempo para:
I) Modificar o Estatuto, por propostas do Conselho de Administragao.
II) Decidir sobre alienagSo de bens imbveis, sob qualquer forma, mediante parecer do
Conselho Fiscal.
III) Destituir Membros do Conselho de AdministragSo, ou do Conselho Fiscal, de acordo corn o
estabelecimento no Art 15° deste Estatuto.
IV) Apreciar e decidir sobre dissolugao e extingSo de Instituig&o, bom como fixar o destine 0e
seus bens, nos termos do Art. 8* deste Estatuto.
Artigo 21° - A Assembl6ia Geral 6 sempre convocada com antecedSncia minima de 10 (dqz)
dias e maxima de 20 (vinte) dias da data prevista para sua realizagSo, por Edital publicado
uma vez em jornai de circulagdo local.
Paragrafo 1°. A Assembteia Geral Ordinaria delibera, em primeira convocagSo com metade
mais 01 (um) dos Membros componentes ou, em Segunda convocagao, 30 (trinta) minuto
ap6s a primeira, com qualquer numero de membros componentes presentes.
■ ■■Ill'
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Paragrafo 2°. A Assembteia Geral Extraordinaria delibera nas mesmas condigdes previstas no
par^grafo anterior, exceto quando convocada expressamente para dissolugSo e extingao da
Instituigao querendo-se, no caso, a presenga de, no mlnimo, com metade mais um dos
Membros do Quadro Social.
Paragrafo 3°. £ presidida pelo Presidente do Conselho de Administragao e, na sua falta 6u
impedimento, por um Vice-Presidente do Conselho de Administragao.
j
l
Paragrafo 4®. Quando for candidate ou objeto de destituigao, o Presidente do Conselho de
Administragao n§o presidira a Assembteia que for convocada para os fins de inciso III (b) 0o
Art. 18°, devendo ela ser presidido pelo mais antigo ex-presidente do Conselho be
Administragao, que tamb6m nao seja candidate o objeto de destituigao e. nao havendo, pelo
Membro Componente presente que o plenario escolher.
Artigo 22fl - A Assembl&a Geral, embora seja o poder soberano do ESTAGIOS CIN, nao pode
decidir contra expressa disposigao estatutaria, nem discutir e deliberar sobre materia n^o
constante na ordem do dia.
H
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Artigo 23* - Na Assembl6ia Geral o voto 6 direito secreto, pessoal e intransferlvel, nfio se
admitindo procurag6es ou designagOes de representante.
Par^grafo 1° - Da Assembleia deve ser lavrada Ata, em livro prbprio, assinada petos
!
respectivos Presidentes e Secreterio e pelos Membros Componentes que o desejarem.
Pategrafo 2° - Os demais membros integrantes da *Assembl6ia Geral, incluindo-se os
respectivos Presidentes e Secretario e petos Membros Componentes que o desejarem.
i
!
CAPITULO V
DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO
Artigo 24° - O Conselho de Administrate 6 o brgSo de Poder Social de consuita e de
deliberate do ESTAGIOS CIN, competindo-lhe fixar pollticas e diretrizes para atingir
finalidades e objetivos da institute.
!
Artigo 25° - O Conselho de Administrate 6 composto de 3 (trbs) membros, devendo todos
serem Pessoas Fisicas, residentes e domiciliados no Estado do Parana, integrantes de forma
ath/a dos segmentos Educate e/ou Trabatho.
Pategrafo 1° - SSo obrigatoriamente preenchidos, mediante eieito, os 03 (trbs) cargos do
Conselho de Administrate:
I) Conselheiro Presidente.
II) 1° e 2° Conselheiros Vice-Presidentes.

i

Pategrafo 2°. O mandate dos componentes do Conselho de Administrate, como 6rgSo
colegiado, 6 de 03 (trbs) anos e deve coincidir com o do Conselho Fiscal, iniciando em 01 'de
junho, no ano de eleites.
I
Pategrafo 3°. Os cargos de Presidente e de 1° Vice-Presidente do Conselho de Administrate
devem obrigatoriamente ser ocupados por Membros das categorias de Fundadores e/ou
Titulares, integrantes fte, no minimo, de 05 (cinco) anos do Quadro Social do ESTAGIOS CIN,
podendo ser reeleitos para 01 (urn) mandate consecutive, para igual cargo.
i
Pategrafo 4°. O Conselho de Administrato. como 6rgao colegiado, deve reunir-se,
ordinariamente, uma vez a cada trimestre, com calendbrio e pauta elaborados pelo Diretor
Superintendente e previamente aprovado pelo Presidente e, extraordinariamente. a qualqiiier
tempo, por convocato formal de seu Presidente, ou de maioria simples de seus membros
efetivos, ou do Conselho Fiscal.
Pategrafo 5*. A Convocato dos membros do Conselho de Administrate, como 6rg|So
colegiado, deve acontecer com antecedbncia minima de 07 (sete) dias, mediante
correspondbncia de que consta a respectiva pauta, e suas deliberates ocorrem por voto da
maioria simples dos presentes.
Pategrafo 6°. O Diretor Superintendente participa das reunifies ordinbrias e extraordinfirias do
Conselho de Administrate*
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Artigo 26* - Constitui atribuigfles do Conselho de Administragfio, como 6rgao Cdegiado:
I) Defmir poHticas e estrategias de atuagdo.
II) Zelar polo cumprimento das finalidades do ESTAGIOS CIN.
. lll)Aprovar o Plano Anual de Trabalho e o respectivo orgamento programa e suas alteragOes.
IV)
Estabelecer critefios para o relacionamento do ESTAGIOS CIN com entidades
ST'7
" V
dassistas.
V) Aprovar. propostas de Diretor Superintendente sobrea eventual rpaliza^ao de despesas ou
Investknentos que nfio tenham sWo oontempladas na previsfio orgament^ria, ouvido antesi o
Conselho Fiscal
VI)
Aprovar propostas de Diretor Superintendente para a obtengfio de empr6stimos e
financiamentos, aquisigdo, venda ou oneraQSo de bens imOveis, nos termos do presence
Estatuto.
VII)
Contratar, em regime de CLT ou outro regime de trabalho, com dedicagfio exclusive,
ou pardal, o Diretor Superintendente.
VIII)
Determinar a elaborate de Balangps Patrimoniais e DemonstragOes de Resultados
em perfodo inferiores a 12 (doze) meses, para fins de destinagao de resultados, ou paira
outros fins que o interesse da instituigSo determinar
IX)
Aprovar relatbrios e balangos do ESTAGIOS CIN.
X) Propor 6 Assembteia Geral, por indicagSo do Diretor Superintendente, revisGes, ajustes no
Estatuto e no Regiment© Intemo.
XI)
Solicitar, sempre que julg^ir conveniente, realizagfies de audrtorias e controles
econGmico-financeiro e patrimoniais, requerendo prestagGo de contas, anaUsando contratps,
opinando em questGes jurldicas e administrativas, Ptico-institucionais, t6cnico-conceituais,
bem com sobre aspectos de filosofia institucional.
XII)
Indicar a aplicagfio de recursos que se encontrem alocados como Reserves
Financeiras e/ou vinculadas a ProvIsGes ou Fundos com destinagSo especrfica.
XIII)
Aprovar polltica de recursos humanos do ESTAGIOS CIN propostas pek> Dlretjw
Superintendente.
XI>A Apreciar e decldir.sobre petigGes de que trata o inciso I do Art 12*.
XV)
Propor & Assembles Geral a aplicagSo de penalidades prevista no Ait. 15° desite
Estatuto.
XVI)
Deliberar sobre duvidas ou casos omissos do Estatuto e do Regimento intemo.
XVII) Analisar outras questGes reladonadas com a instituigGo, propostas pelo Presidente ou
Vice-Presidente.
Artigo 27* - Constituem atribuigGes privativas do Presidente do Conselho de administragSo.
I) Representar o ESTAGIOS CIN, em jufzo ou fora dele.
II) Zelar para que sejam preservadas a filosofia, a polltica e as diretrizes institucionais do
ESTAGIOS CIN.
III)Encaminhar ao Conselho Fecal eventual realizagGo de despesas ou investimentos que nGo
tenham sido contemplados na PrevisGo OrgamentGria, configurando proposta de desembolso
que, de forma imprevista venha interferir, direta ou Indiretamente, a estrutura patrimonial do
ESTAGIOS CIN.
IV)
Presidir eventuais delegagGes do ESTAGJQS CIN a conferencias e congresses pu
nomear seu representante-substituto

I
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V)Convocar, presidir e dirigir as reuniCes do Conselho de Administrate e da Assemb&ia
Geral.
V!)
Identificar-s© com as necessidades de ESTAGIOS CIN, em termos de meios, formas
e recursos operacionais em conjunto com o Diretor Superintendente.
VII)
Propiciar, articulates com os membros do conselho de administrate condi$6es 9ue
contribuam para a viabilizato e concretizato de programas, pianos, projetos. atividades.
services ou produtos, segundo objetivos, metas e resuitados preconizados, para efeito do
ortmento programa ou previsflo orgamenteria de cada exerefeio.
Vlil)
Desenvolver procedimentos de natureza Politico-Estrategica junto &s instituites
EcondmicoEmpresariais, instituigOes cientificas, t6cnicas e culturais e demais componenjtes
da Sodedade. particulares ou pOblicos ofidais, nos termos do presente estatuto.
IX)
Constituir procuradores e praticar, direta ou indiretamente, os atos juridicos
relacionados com a vida da Institute
X) Praticar todos os atos necessaries d representate institucional e jurldica do ESTAGIOS
CIN.
Artigo 28° - Cabe ao President© do Conselho de Administrate fixar as atribuigdes do 1° e 2°
Vice-Presidentes abrangendo as 6reas administrativas, financeiras t6cnicas e relag6es
piiblicas.
Artigo 29* - As decis&es do Conselho de AdministragSo, como orgao de consuHa e ,de
deliberagdes, sob qualquer condite, sao expressas sob a forma de Resolute, sem o que
nao terao validade.
Artigo 30“ - Na ausSncia, impedimento, ou vacancia do ocupante do cardo de President©,
cabe aos Membros remanescentes do Conselho de Administrate escolher quern deve
ocupar a funto. em carater temporario ou permanent©, conform© as circunstancias.

CAPITULOVI
DO CONSELHO FISCAL
Artigo 31° - A mesma Assembteia Geral que eleger os Membros do Conselho de
Administrate elege, tamb6m, o Conselho Fiscal composto de 06 (seis) Membros, sendo :03
(trds) efetivos e 03 (trds) supientes que, entre os efetivos, elegem o President©.
Artigo 32° - O Conselho Fiscal a o 6rgSo de Poder Social do ESTAGIOS CIN que fiscalizaias
contas, os atos de gestdo, a origem e a aplicato dos recursos da InstituteParagrafo unico. A constitute
conselho fiscal 6 dotado de competfencia para opinar sobre
os relatbrios de desempenho financeiro e contebil, e sobre as operagOes patrimonibis
realizadas, emitindo pareceres para os organismos superiores de entidade.
Artigo 33° - £ composto de 03 (trfes) membros efetivos, devendo todos se Pessoas Fists,
residentes e domiciliadas e no Estado do Parang, obrigatoriamente integrantes do Quadro
Social do ESTAGIOS CIN ha, no mlnimo 03 (tr§s) anos, a excet© dos primeiros Conselrios
Fiscais, nas categorias de Fundadores e/ou Titulares, permitidas reeleigCes sem restrigbesde
tempo para igual cargo.
i
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Par^grafo Onico. O mandate dos membros do Conselho Fiscal 6 de 03 (tr6s) anos e deye
coincidir com o do Conselho de AdministragSo, iniciando em 01 de julho, no ano de eleipOesj
Artigo 34® - Reune-se semestralmente, ou quando necess£rk> convocado pelo seu Presiderite
. ou pelo Presidente do Conselho de AdministragSo, ou pela Assembteia Geral, competindo-INe:
I) Dar parecer e apresentar relatbrio anual sobre as demonstrates Contebeis, constituidas
de Balanfo Patrimonial, de Demonstra96es de Receitas e Despesas.
II) Examlnar a escrituragao. sempre que julgar conveniente, com apreciato e julgamen(to
quanto ao m6rito e legitimidade das despesas.
III)Dar parecer sobre revisOes orgamenterias ocorridas durante o exerclcio e, opinar sempije.
sobre aquisigao. oneragSo ou alienagao de bens imbveis.
IV)
Dar parecer sobre o Orgamento-Programa / Previsao Orgamentaria anual.
Artigo 35° - O Conselho Fiscal encaminha, semestralmente, ao Conselho de Administragao
todos os pareceres ou relatbrios elaborados no semestre. al6m de fornecer eventuate
:
elementos e esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administragao.
Paragrafo 1°. Segundo circunstancias a natureza dos fatos ou situag6es, o Conselho Fiscal
emite Pareceres ou Relatbrios em qualquer periodo.
Paragrafo 2°. Cabe-lhe apreciar, analisar e aprovar desembolsos de recursos (despesas pu
investimentos) propostos pelo Presidente do Conselho de Administragao, desde que tpis
desembolsos digam respeito a atos, fatos ou situagOes nao contemplados na Previs$o
Orgamentaria / Orgamento Programa.
Artigo 36° - Nao a condipao impeditiva para integrar o Conselho Fiscal a existencia (jle
parentesco direto ou indireto com qualquer Membro do Conselho de Administragao, ou edm
qualquer integrante da Diretoria Executiva.
1

CAPITULO VII
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Artigo 37° - A Diretoria Executiva 6 exercida pelo Diretor Superintendente regido pela
Consolidagao das Leis do Trabalho (CLT) e legislagao complementar especifica e/ou outlra
forma de contrato definido pelo Conselho de Administragao.
Artigo 38° - SSo atribuigOes da Diretoria Executiva todos os assuntos relacionados comja
gestSo do ESTAGIOS CIN, respeitadas as competencias prdprias de seu cargo e nao
conflitantes, em grau decisdrio, com a dos demais 6rgaos do Poder Social da Instituipao.
Artigo 39° - Constituem atribuigdes privativas do Diretor Superintendente.
I) Abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, emitir e endossar cheques, acaitar e emifir
tltulos de cr^ditos.
II) Adquirir bens mdveis e acervo liter£rio, tecnico e cientifico, bem como executar obras <jle
reformas e de conservagSo em bens imbveis.
III) Adquirir e alienar bens imbveis, contralr empr6stimos e fmanciamentos e outras obrigagO^s
onerosas, observadas as condigOes do inciso II do item (b) do Art. 18® e inciso \fldo Art. 24°;
/'
■

IV)
Elaborar e submeter ao Conselho de Administraydo, anualmente, o Plano Anuai de
Trabalho, bem como o respectivo Orgamento-Programa, o Relat6rio Anuai de Atividades a a
PrestagSo de Contas Anuai.
V) Submeter ao Conselho de Adminlstragao a aprovagao do Reglmento Intemo e de suas
alterag6es.
- VI)
Constituir procuradores, com prazos determinados e poderes especiais necessaries a
gestao do ESTA6IOS CIN, na instalagdo de unidades operacionais em todo Terntdrio
Nacional.
VIIf Aprovaf a admissSo e a demissao de funcionarios, bom como designd-los do
exerddo de fungdes de conflanga.
VIII) Proper ao Conselho de Admlnistragao o piano de Cargos e de Salaries, Estrutdra
Organizadonal, instalagao e fechamento de unidades operacionais.
IX)
Assinar convOnios e participar der licitagdes pubiicas em qualquer Smbito, municipal,
estadual ou nadonal, dar lance, em fim praticar todos os demais atos de gestao necessaries d
consecugSo das finalidades e objetivos do ESTAGIOS CIN.
X) Fixar normas e procedimentos para a boa execugao das finalidades e objetivos da
InstituigSo.
XI)
Ter sob o seu control© a receita e a despesa do ESTAGIOS CIN.
XII)
Ter a seu cargo todo o servigo de tesouraria, mantendo, Inclusive, contabilidatfe
fmanceira adequada.
XIII)
Elaborar, ao final de cada exercicio, proposta orgamentaria para o exerclcio seguinte.
XIV) Apresentar, trimestralmente, balancetes e, ao final de casa exerclcio o Balango
Financeiro e Patrimonial, para aprovagSo do Conselho de AdministragSo.
i
XV)
Prestar apoio e subsidio as atividades necess&rias ao funcionamento do Conselho de
Administragdo de demais 6rgSos.
!
XVI) Constituir procuradores e praticar ou indiretamente, os atos jurldicos reiacionadqs
com a vida de instituigdo.
XVII) Praticar, todos os atos necessaries para representagSo institudonal e jurldica do
ESTAGIOS CIN.

CAPITULO VIII
DAS ELEIQOES
Artigo 40° - As eleigCes para o Conselho de Administragflo e Conselho Fiscal do ESTAGIOS
CIN ocorrem na Assembteia Geral da Segunda quinzena de junho, a cada 03 (trfis) anos. i
Paragrafo 1° - As chapas concorrentes devem ser apresentadas, sob forma de legendja,
contendo: denominagSo da Chapa; nomes, assinaturas e cargos respectivos dos candidates
ao Conselho de Administragflo e ao Conselho Fiscal, efetivos e suplentes.
Paragrafo 2“ - As concorrentes devem s£s registradas na Secretaria do ESTAGIOS CIN, sob
protocolo, com antecedSncia, minima de 03 (tr£s) dias da data marcada para as eleigOSs,
coincidOnte com a data de fundagdo.

j

Paragrafo 3’ - 0 voto 6 um direito exclusive dos membros componentes do ESTAGIOS Cllfj,
Fundadores e Titulares, Pessoas Fisicas, residentes e domiciliados no Estado do Parana, ;e
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deve ser pessoal e secreto, nSo se admitindo voto por procurafSo, ou outra forma jie
;
representapSo, nem por correspondSncia.
:
Par^grafo 4° - O voto de ser consignado para a legenda integral, n3o se admitindo exclusOps
. ou substituipOes; excepcionalmente, quando houver chapa unica, a eieipSo pode dar-se por
aclamapSo.
„
Par^grafo 5° - .0 ptocesso eleitoral 6 conduzido por quem presidir a respectiva Assembl^ia
Geral, sendo o resultado promulgado de imediato.
i
Artigo 41* - Os Membros eleitos do Conselho de Administrapad e do Conselho Fiscal sSo
empossados na mesma Assembteia que os elegeu, exercendo seu mandate a partir de 01 de
julho de do ano da eleipdo.
Artigo 42° - Para que a pessoa fisica possa participar e pleitear sua eleipflo em qualqqer
cargo, no mlnimo, de maneira comprovada, deverS participar ativamente das atividades fins
do ESTAGIOS GIN ao menos por 3 (tr6s) anos consecutivos.
Artigo 43° - No caso de morte de um dos membros eleitos, dentro do prazo de 90 (novenfa)
dias apds o falecimento, deverd ser convocada eleipfio para escolha de novo membro,
independent© do cargo ocupado.

CAPITULO IX
disposiqOes

!
FINAIS

Artigo 44° - S3o partes integrantes do ESTAGIOS GIN Nacional, todos os Estados e territbrips
brasileiros e o Distrito Federal.
:
Artigo 45° - 0 ESTAGIOS GIN nSo se confunde com as pessoas flsicas dos membros quqm
compbem seu Quadra Social, quer estejam, ou nSo, no desempenho de cargo do Conselfio
de AdministrapSo ou no Conselho Fiscal, os quais nSo respondem, individual bu
solidariamente, por obrigapbes assumidas pela InstituipSo.
Artigo 46* - NSo sSo remuneradas, em hipbtese alguma, as funpOes exercidas por qualqUer
dos Membros que desempenham funpbes nos brgSos de Poder Social do ESTAGIOS Cl^i,
eleitos, efetivos ou suplentes, porque b expressamente vedada, sob qualquer modalidaqe,
titulo ou justificative, a percepp&o, por parte dos Membros do Poder Social do ESTAGIOS
GIN, de qualquer espbeie de remuneragSo, participapSo ou distribuipflo de beneflcips
pecunibrios, e principalmente nSo gerando vinculo empregaticio com os mesmos.
Parbgrafo Unico. NSo se compreende nessa proibipSo, o reembolso de despesas feitas pelps
Conselheiros para cumprimento de missbes estatuarias.
Artigo 47* - £ vedado a acumulapSo de cargos nos Conselhos de AdministrapSo e Fiscal do
ESTAGIOS GIN.
Paragrafo Onico. £ permitida a participapSo de servidores pGblicos na composipSo de diretofia
ou conselho do ESTAGIOS GIN, vedada b todos a perceppSo de remunerapSo ou subsidio a
qualquer titulo.
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Artigo 48° - A Diretoria Executiva deve organizar uma estrutura tecnico-administrativa para
operacionalizar as agOes necess4rias a consecugSo das finalidades os objetivos dp
ESTAGIOS CIN, sendo seus funcionarios contratados sob regime da legislagao vigente e/oij
na forma de contrato sob tacita admissSo de lealdade funcional para com os principios je
finalidades da Instituigao.
Artigo 49° - Os recursos do ESTAGIOS CIN s6 podem ser aplicados em agOes desenvolvidas
para a consecugdo de suas finalidades e objetivos e com despesas referentes ao Quadro de
Pessoal.
Par^grafo 1°. As normas de prestagSo de contas a serem observadas pela entkJade seguirab
rigorosamente:
a) A observdncia dos principios fundamentals de contabilkJade e das Normas Brasileiras de
Contabilidade;
b) A publicidade por qualquer mek) eficaz, no encerramento do exerclcio fiscal, ao relatdrio die
atividades e das demonstragdes financeiras da entidade, incluindo-se as certiddes negatives
de ddbitos junto ao INSS e ao FGTS, colocando-os d disposigdo para exame de qualquer
cidaddo.
c) A realizagdo de auditoria, inclusive por auditores extemos independentes se for o caso,
aplicagdo dos eventuais recursos objeto do termo de parceria conforme previsto epn
regulamento;
d) A prestagdo de contas de todos os recursos e bens de origem publica recebkJa pel^s
Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico serd feita conforme determina (o
pardgrafo unico do art. 70 da ConstituigSo Federal.
Artigo 50° - 0 exerclcio fiscal do ESTAGIOS CIN d estabelecido como sendo coincidente com
o ano civil.
Artigo 51° - Este ESTATUTO CONSOLIDADO, aprovado em Assembldia Geral Extraordindria,
em 09/06/2014, entra em vigor na mesma data para continuar a nortear o ESTAGIOS CIN.
Artigo 52° - Em beneflcio do presente ESTATUTO CONSOLIDADO, o mesmo suprimi je
revoga o primeiro ESTATUTO aprovado em 30.05.1999, a primeira alteragdo aprovada em
30.06.2005, a segunda alteragflo aprovada em 22.12.2007 e a terceira alteragdo aprovada em
22.01.2008, bem como ratrfica as exclusdes e inclusdes aqui propostas e revoga todas as
o do Estatuto
disposigdes em contrario, dispensando toda ou parcial aprese
30.05.1999 ^suas alteragdes.

Jacq June M*

Secretdrtd da Assembldia
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23/01/2020
09:20:48

Sua solicitagao nao pode ser atendida
Servigo:
Motive:

Cadastro de Inscrigoes Estaduais
03233240000124 - CNPJ NAO CADASTRADO NO CAD/ICMS
Orientagfies adicionais ? Entre em contato com o SAC - Servigo de Atendimento ao Cidadao.

PODER JUDICIARIO
JUSTIQA DO TRABALHO
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS GIN (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 03.233.240/0001-24
Certidao n°: 6825857/2021
Expedigao: 22/02/2021, as 10:20:32
Validade: 20/08/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigao.
Certifica-se que CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.233.240/0001-24,
NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabi1idade dos
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br) .
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO
Nome: CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
CNPJ: 03.233.240/0001-24
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que
nao constarn pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAD) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas alineas ’a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 13:32:36 do dia 29/09/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 28/03/2021.
Codigo de controle da certidao: 89A5.8BDD.6CD3.2318
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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REPUBLICA FEDEIiATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
COMARCA DE GUARAPUAVA
OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL

TITULAR

AVENIDA MANGEL RIBAS N° 500 - FORUM ESTADUAL - VILA
SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidao Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os'livros e arquivos
de distribuiqao Agoes de FAL£NCIA, CONCORDATA, RECUPERAgAO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN
CNPJ 03.233.240/0001-24, no periodo compreendido desde 02/01/1991, ate a pre
sente data.

GUARAPUAVA/PR, 01 de Fevereiro de 2021

EL REGEANI DE MACEDO LUSTOZ

Pailidor. Depositano P,'oilc/' o
Avaiiador Juoiriftl
\Qr CNPJ 77761.2VM/OU01-89

W) 3622-2jJA

Custas = R$ 37,47
Pagina 0001/0001
Qualquer rasura ou entrelinha, tornar& nula esta CertidSo.
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana

Certidao Negativa
de Debitos Tributarios e de Dlvida Ativa Estadual
N°023525403-61

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 03.233.240/0001-24
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagoes tributarias acessorias.

Valida ate 22/06/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.aov.br

Pdgina 1 de 1
Emitido via Internet PCiblica (22/02/2021 09:32:23)

LicitaQdG 4?

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUA
Sccretana Municipal de Fmanias
Rua Brigadeiro Rocha, 2777 - Centro

CERTIDAO NEGATIVA 7445

■
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/2021

CONTRIBUINTE:CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES-CIN
CPF/CNPJ:03.233.240/0001-24
ENDERE£0:R. AZEVEDO PORTUGAL

N° :

0

CENTRO

FINALIDADE:Inexistencia de Debitos

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitagao, que o contribuinte acima
identificado nao possui debitos tributaries pendentes junto a fazenda publica do
Municipio de Guarapuava ate a presente data.
Com a localizagao acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Publica
Municipal de cobrar debitos posteriormente constativos, mesmo referente ao periodo
nesta certidao compreendido.

A presente certidao e valida por 90(noventa) dias, a contar da data de emissao da mesma.

Guarapuava,22/02/2021

CODIGO DE AUTENTICIDADE 122780594122780

22/02/2021

Consulta Regularidade do Empregador

/^ODE%s
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Imprimir

CAIXA

CAIXA ECONCMiCA FEDERAL

Certiflcado de Regularidade do FGTS CRF

Inscrigao:
Razao Social:
Enderego:

03.233.240/0001-24
CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN
R AZEVEDO PORTUGAL 1369 / CENTRO / GUARAPUAVA / PR / 85010-200

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de
maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer debitos referentes a
contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Validade: 12/02/2021 a 13/03/2021
Certificagao Numero: 2021021201230196322041
Informagao obtida em 22/02/2021 10:19:23
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificagao de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIQAO

COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO
CADASTRAL

03.233.240/0001-24
MATRIZ

DATA DE ABERTURA

23/06/1999

NOME EMPRESARIAL

CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN
PORTE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

********
cOdigo

DEMAIS
E DESCRICAO

da atividade econOmica principal

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

74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artisticas
82.19-9-99 - Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrative nao especificados
anteriormente
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas nao especificadas anteriormente
63.99-2-00 - Outras atividades de prestagao de servigos de informagao nao especificadas anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de servigos prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente
82.99-7-07 - Salas de acesso a internet
CODIGO E DESCRIQAO

da

NATUREZA JURIDICA

399-9 - Associagao Privada
LOGRADOURO
R AZEVEDO PORTUGAL

NUMERO

1369

CEP

BAIRRO/DISTRITO

MUNICiPIO

85.010-200

CENTRO

GUARAPUAVA

ENDEREQO ELETRONICO

COMPLEMENTO

********

TELEFONE

(42) 3622-6799
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAQAO CADASTRAL

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL

ATIVA

23/06/1999

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL

SITUAQAO ESPECIAL

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL

********

Aprovado pela InstrugSo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 23/01/2020 as 14:45:26 (data e hora de Brasilia).

Pagina: 1/1

1° Servigo de Registro de Titulos e Documentos e
Pessoas Juridicas

Civ#Sas)

CNPJ: 77.781.078/0001-15
Rua Mai. Floriano Peixoto, 1811 -4°Andar- Centro - Guarapuava-PR - CEP: 85010-250 - Fone: (42)3623-1074
Maria do Rocio Ribeiro Burko
Oficial

CERTIDAO

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada, que revendo nesta Serventia, os Livros de Registro
Civil de Pessoas Juridicas, deles encontrei registrado em Microfilme sob n° 64.255, em 23.06.1999
e ultima Alteragao Averbada sob n° 64255-018, em data de 26.06.2020, o Estatuto do Centro de
Integragao de Estudantes - Estagios Cin, CNPJ n° 03.233.240/0001-24, com sede e foro na
Cidade de Guarapuava - PR.; sem fins lucrativos, de utilidade publica, com objetivos educacionais,
filantropicos e de Assistencia Social; o Conselho de Administragao e o orgao de Poder Social de
consulta e de deliberagao do Estagios Cin, competindo-lhe fixar politicas e diretrizes para a
finalidade e o bjetivos da Instituigao; o Conselho de Administragao e composto de tres membros,
(J|devendo todos ser Pessoas Flsicas, residentes e domiciliados no Estadp do Parana, integrantes de
^ forma ativa dos segmentos Educagao e/ou Trabalho; constituem
atribuigoes privativas do
Presideqte do Conselho de administragao, representar o Estagios Cin, em Juizo ou fora dele.- E por
m^hc^ver^sido pedido fiz extrair a presente certidao em breve relato, a qual confere com o original.Eu
Luciano Licoviski - Escrevente Juramentado, que fiz digitar, confer! dato e assino.-

O referido e verdade e dou fe.

0185276CN

Guarapuava

neiro de/2Q21.

Itado
i?

c? o

T

■'■v.

A?

$

CENTRO DE INTEGRAQAO DE ESTUDANTES - ESTAGIQS^ x

lEstdoiosClN

CNPJ: 03.233.240/0001-24

P''

^

RUA AZEVEDO PORTUGAL, NS 1369, CENTRO, CEP 85010-200
GUARAPUAVA /PARANA
^^

?

"ATA N9 38 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO CENTRO DE INTEGRA£AO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN
Aos 18 (dezoito) dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte (18.06.2020), na sede do ESTAGIOS CIN, na
cidade de Guarapuava, Estado do Parana, de acordo com os Artigos: 9e, 139, 16e, 299, 359 e 389 de seu
ESTATUTO, reuniram-se as pessoas que assinaram o livro de presen^a espedfica, atendendo sua convoca^ao,
para deliberarem a pauta da referida convoca^ao. Presidida pela Sra. Jacqueline Dolores Rocha e secretariado
pelo Sr. Paulo Vinicius Covalski, foram discutidos os seguintes assuntos:
01-) Leitura e aprovagao do Edital de convoca^ao e seus objetivos. 02-) Apreciado e aprovado o relatorio da
Diretoria Executive bem como o Balan^o Patrimonial e demonstratives Financeiros dos anos de 2017, 2018 e
2019. 03-) Apresentada a CHAPA UNICA, dos candidates aos cargos do Conselho de Administra$ao e Conselho
Fiscal, para o periodo 2020/2023 . 04-) Colocado em vota^ao, foi aprovado por unanimidade dos presentes,
ficando assim constituido e empossado, para o periodo de 01/07/2020 a 30/06/2023: a-) PARA O CONSELHO
DE ADMINISTRAgAO: CONSELHEIRO PRESIDENTE: SRA. JACQUELINE DOLORES ROCHA, brasileira, maior,
divorciada, administradora, PORTADORA DO RG N9 3.845.597-4 E CPF N9 566.606.189-53, residente e
domiciliada na cidade de Guarapuava-PR E CONSELHEIROS VICE-PRESIDENTES: SR. ADIL MUSTAPHA KASSEM,
brasileiro, maior, viuvo, gerente administrative, residente e domiciliado na cidade de Londrina-PR PORTADOR
DO RG N9 1.083.198-9 E CPF N9 205.540.369-91 E O SR. CLAUDIO AIRTON CUNHA MACHADO, PORTADO,
brasileiro, maior, casado, gerente administrative, residente e domiciliado na cidade de Guarapuava-PR, portado
do RG N9 3.705.577-8 E CPF N9 573.918.829-68 b-) PARA O CONSELHO FISCAL: Membros efetivos: SRA.
VANELLES KUHL, brasileira, maior, casada, gerente administrative, residente e domiciliada na cidade de MafraSC, PORTADORA DO RG N9 2.775.659 E CPF N9 018.987.539-97, SR. LUIZ CARLOS GASPARELLO, brasileiro, maior,
casado, gerente administrative, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa-PR, PORTADOR DO RG N2
979.287 E CPF N9 177.163.739-00, SRA. NILZA GLECY GUERO, brasileira, maior, casada, gerente administrative,
residente e domiciliada na cidade de Cascavel-PR, PORTADORA DO RG N2 1.073.079-1 E CPF N9 024.729.909-01
e como membros suplentes: SR. JULIO DE OLIVEIRA brasileiro, maior, casado, gerente administrative, residente
e domiciliado na cidade de Pitanga-PR, PORTADOR DO RG N9 450.831 E DO CPF N9 146.030.041-68, SRA. MILENA
ROCHA MACHADO brasileira, maior, solteira, administradora, residente e domiciliada na cidade de GuarapuavaPR, PORTADO DO RG N9 8.741.478-7 E CPF N9 059.238.929-44 05-) Empossado, o presidente do Conselho de
Administragao, a Sra. Jacqueline Dolores Rocha, agradeceu em nome dos eleitos os votos de confianga
depositados nos membros do Conselho e indicou para a Diretoria Executive, que foi aprovado, ficando nomeado
para o periodo de 01/07/2020 a 30/06/2023, o Sr. PAULO VINICIUS COVALSKI, portador do RG 10.164.372-7
SSP/PR, como Diretor Superintendente. 06-) Nada mais havendo para ser discutido, lavrei a presente ATA, que
vai assinada por mim, secretario da Assembled, pelo advogado do Estcigios -CIN e pelo Presidente.
Guarapuava - PR, dezoito de junho de dois mil e vinte (18/06/2020)."

/

y

Jacqueline Dolores Rocha
residente

7

6

Paulo KAmicftis Covalski
Secret&ro/da Assembl£ia
Jamile Sumaia Serea Kassem
Adyogada - OAB/PR 55.441
V

CENTRO DE INTEGRA^AO DE ESTUDANTES
www.estagioscin.org.br
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Municipio de Palmital - 2021
Classificagao por Fornecedor
Processo dispensa 6/2021
Paginal

Eqii piano
UN.

Item Produto/Servi^o
Fornecedor 868-1 CENTRO DE INTEGRA<?AO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN

CNPJ: 03.233.240/0001-24

Tdefone: (42) 36226799

Quantidade Status
Status:

Marca

Modeio

Pre90 Unitdrio

Pre^o Total Sd
4.500,00

Classificado

Email: GUARAPUVA@ESTAGIOSCIN.ORG.BR
4.500,00

Lote 001 - Lote 001
001

23023 CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERV1QOS TECNICOS

UN

1,00

4.500,00

Classificado

VALOR TOTAL:

4.500,00

*

4.500,00

5 /

r/

Emitidopor: NOEMI DE LIMAMOREIRA, naversao: 5526 s

22AE/2021 09:11:33

^ Licitagao ^ '
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CNPJ rStSWI2S4<J031-Q2

GESTAO 2021-2024
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ll^olha

I- x: as[Digite texto]

Oficio 017/2021 - GAB

Palmital PR, 22/02/2021.

Assunto: Autorizagao 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
Educagao requisitando seja determinada a abertura de procedimento para a CONTRATAQAO DE
EMPRESA PARA PRESTAgAO DE SERVIQOS TECNICOS ORGANIZAQAO E EXECUQAO DO
PROCESSO SELETIVO - APLICAQAO DE PROVAS, ELABORAQAO DE EDITAIS,
NO
DEFERIMENTO
DAS
INSCRIQOES,
ORGANIZAgAO
ASSESSORAMENTO
ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS, CAPACITAgAO
DOS FISCAIS, ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO DOS
GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE,
NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS
RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO., DEFIRO o pedido.
Outrossim, determine o encaminhamento do presente para os seguintes setores:

r

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios disponiveis
para a realizagao 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;

Atenciosamente,

LDENEI DE SOU
refeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

/&'ODe\
^ Licitacac ^
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ 7S^S90®S«001-B2
^iss.

GESTAO 2021-2024
1*^

[Digite texto]
PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 0192021
DISPENSA DE LICITACAO N° 06/2021

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS
ORGANIZAQAO E EXECUQAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAQAO DE PROVAS,
ELABORAQAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRIQOES,
ORGANIZAgAO ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS,
CAPACITAgAO DOS FISCAIS, ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO
DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE,
NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS
^ RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.
VALOR: R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas
Fiscais.
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAgAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN CNPJ:
03.233.240/0001-24

'!

DOTAgAO ORgAMENTARIA:

r

Dotagoes
Exerclci Conta da Funcional program£tica
o da
despesa
despesa
'if
2021
07.002.12.361.1201.2059
2550

Fonte de Natureza da
recurso despesa

Grupo da fonte

-jjr

I

ij;

0

3.3.90.39.48.00 Do Exerclcio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern fundamento no artigo 24, inciso II, da
Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer jurldico, que
embasam esse process©.
Palmital, 22/02/2021.

VALDENEI DE SOUZA
3REFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

i

,2,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
CNPJ 7S4SOTISi«dai -Q2

GESTAO 2021-2024

•'iSSr
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HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 06/2021

i1!.

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°019/2021

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAC) DE SERVIQOS TECNICOS
4 ORGANIZAQAO E EXECUQAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAQAO DE PROVAS,
ELABORAgAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES,
ORGANIZAgAO ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS,
CAPACITAgAO DOS FISCAIS, ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO
DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE,
NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS
RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.

Com fundamento nas informagoes constantes no Oflcio da Secretaria Municipal de
Administragao, 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 licitagao para a
contratagao supra supramencionada, tendo como contratada CENTRO DE INTEGRAQAO
DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN, empresa inscrita no CNPJ: 03.233.240/0001-24.

;!e

Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e
transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.
I
Edificio da Prefeitura Municipal de P

ital, 22/02/2021

I

VALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222

Licitagdo ^ >
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iS? PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
GESTAO 2021-2024
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GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAQAO

f
pi

f;

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°06/2021

i

i

REF: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVigOS TECNICOS
ORGANIZAQAO E EXECUgAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAgAO DE PROVAS,
ELABORAgAO DE ED1TAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES,
ORGANIZAgAO ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS,
4 CAPACITAgAO DOS FISCAIS, ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO
DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE,
NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS
RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO, conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 19/2021, Dispensa de
Licitagao n° 06/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitagao n°
06/2021, para a contratagao dos servigos supramencionados, junto a empresa vencedora:
CENTRO DE INTEGRAQAO DE ESTUDANTES

ESTAGIOS CIN, inscrita no CNPJ:

03.233.240/0001-24

1
!!

!

■

II

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais
lif
1
ill

!I1

Palmital-PR, 22/01/2021

]•

✓vALDENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

y

CNPJ 7&4aOJ25.30S1 U2

GESTAO 2021-2024
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DISPENSA DE LICITACAO

;

I
DISPENSA DE LICITAgAO N° 06/2021

DATA: 22/02/2021

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 019/2021

4:

CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAQAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN
CNPJ: 03.233.240/0001-24
CONTRATO N°:
VALOR: R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reals)
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS
ORGANIZAQAO E EXECUQAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAQAO DE PROVAS,
ELABORAQAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRIQOES,
ORGANIZAgAO ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS

e

CAPACITAgAO

DOS

FISCAIS,

ORGANIZAgAO

DAS

PLANILHAS

DE

NOTAS,

DIVULGAgAO DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO
ESTUDANTE, NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS
ATOS RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.

!

1

i
i
^

i

j

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
!
i

0 ut a

5 ^ PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL CNH'j /6«ftO0aiWQ0ail-82
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

j
i

Departamento de Compras e Licitagoes
Processo dispensa N° 06/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 19/2021

EXTRATO DE CONTRATO N° 11/2021

:

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa juridica de direito publico, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion n° 1001,
Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal VALDENEI
DE SOUZA.
CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAQAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN, pessoa
juridica de direito privado com enderego a Rua Azevedo Portugal, 1369 - CEP: 85010200 - Bairro:
Centro, Guarapuava/PR, inscrita no CNPJ/MF sob n°03.233.240/0001-24, neste ato representada
por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) JACQUELINE DOLORES ROCHA, portador do RG
n° 38455974 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 566.606.189-53 denominada
CONTRATADA.
AQUISigAO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS
ORGANIZAQAO E EXECUgAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAgAO DE PROVAS,
ELABORAgAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES,
ORGANIZAgAO ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO DAS PROVAS,
CAPACITAgAO DOS FISCAIS, ORGANIZAgAO DAS PLANILHAS DE NOTAS, DIVULGAgAO
DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE,
NUMEROS DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS ATOS
RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.

DATA DO CONTRATO: 22/02/2021

VIGENCIA: 30/12/2021 .
|

VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).

1

i

FORO: Comarca de Palmital - PR.

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/B6EEDIB'^Q-jJ

Prefeitura Municipal de Palmital

Licitapac ^
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DISPNESA 006/2021

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 0192021
DISPENSA DE LICITACAO N° 06/2021
OBJETO:
CONTRATACAO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTACAO DE SERVICES TECNICOS ORGANIZA^AO E
EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAgAO DE
PROVAS, ELABORAgAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO
NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES, ORGANIZAgAO
ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO
DAS
PROVAS,
CAPACITAgAO
DOS
FISCAIS,
ORGANIZAgAO
DAS
PLANILHAS
DE
NOTAS,
DIVULGAgAO DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM
NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE, NUMEROS
DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS
ATOS RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.
VALOR: R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).
PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES
PAGAMENTO: O pagamento serd efetuado mediante apresenta^o
das respectivas Notas Fiscais.
CONTRATADO:
CENTRO
DE
INTEGRAgAO
DE
ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN CNPJ: 03.233.240/0001-24
DOTAgAO ORgAMENTARIA:

i

Dota?5es
Exercicio

Coma da Funcional programatica

da despesa despesa
2021

2550

07.002.12.361.1201.2059

Fonte de Natureza
recurso

despesa

0

3.3.90.39.48.00

da Grupo da fonte

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.
Palmital, 22/02/2021.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
HOMOLOGAgAO
DISPENSA DE LICITAgAO N° 06/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°019/2021
OBJETO:
CONTRATAgAO
DE
EMPRESA
PARA
PRESTAgAO DE SERVigOS TECNICOS ORGANIZAgAO E
EXECUgAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAgAO DE
PROVAS, ELABORAgAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO
NO DEFERIMENTO DAS INSCRigOES, ORGANIZAgAO
ELABORAgAO, IMPRESSAO, APLICAgAO E CORREgAO
DAS
PROVAS,
CAPACITAgAO
DOS
FISCAIS,
ORGANIZAgAO
DAS
PLANILHAS
DE
NOTAS,
DIVULGAgAO DOS GABARITOS, ELABORAgAO COM
NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE, NUMEROS
DE ACERTOS DIVULGAgAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS
ATOS RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.

1

Com fundamento nas informa^Ses constantes no Oficio da Secretaria
Municipal de Administra^o, 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 licita9ao para a contrata?^
supra supramencionada, tendo como contratada CENTRO DE
INTEGRAgAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN, empresa
inscrita no CNPJ: 03.233.240/0001-24.
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3
Para a efetiva9ao da presente dispensa levou-se em conta a
necessidade de publicidade e transparencia dos atos administrativos,
visando o atendimento ao interesse publico.
Ediflcio da Prefeitura Municipal de Palmital, 22/02/2021
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITACAO N°06/2021
REF: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTA^AO DE
SERVICOS TECNICOS ORGANIZA^AO E EXECU^AO DO
PROCESSO SELETIVO - APLICA£AO DE PROVAS,
ELABORA^AO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO
DEFERIMENTO
DAS
INSCRIBES,
ORGANIZA^AO
ELABORAGAO, IMPRESSAO, APLICACAO E CORREGAO
DAS
PROVAS,
CAPACITAGAO
DOS
FISCAIS,
ORGANIZAGAO
DAS
PLANILHAS
DE
NOTAS,
DIVULGAGAO DOS GABARITOS, ELABORAGAO COM
NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE, NUMEROS
DE ACERTOS DIVULGAGAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS
ATOS RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO,
conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.
A documenta^o referente ao Procedimento Licitatdrio n° 19/2021,
Dispensa de Licita9So n° 06/2021, atende a todos os requisites do
Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.
Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a
Dispensa de Licita95o n° 06/2021, para a contrata9ao dos serv^os
supramencionados, junto a empresa vencedora: CENTRO DE
INTEGRAGAO DE ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN, inscrita no
CNPJ: 03.233.240/0001-24
Encaminhe-se para publica9ao e demais providencias legais
Palmital-PR, 22/01/2021
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Codigo Identificador:B6EEDlB7
Matdria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parand
no dia 23/02/2021. EdigSo 2207
A verificagSo de autenticidade da materia pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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Licttaoar ^
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

^6

■eimia
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Nr*:*
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
PROCESSO DISPENSA N° 06/2021 PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N°
PROCESSO 22/2021 EXTRATO DE CONTRATO N° 11/2021

;

Departamento de Compras e Licita^oes
Processo dispensa N° 06/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° Processo 019/2021
■

'

EXTRATO DE CONTRATO N° 11/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa
juridica de direito publico, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Mois6s Lupion
n° 1001, Centro, Palmital - Estado do Parand, neste ato, representado
pelo Prefeito Municipal VALDENEI DE SOUZA.
CONTRATADO:
CENTRO
DE
INTEGRACAO
DE
ESTUDANTES - ESTAGIOS CIN, pessoa juridica de direito
privado com endereso a Rua Azevedo Portugal, 1369 - CEP:
85010200 - Bairro: Centro, Guarapuava/PR, inscrita no CNPJ/MF sob
n°03.233.240/0001-24, neste ato representada por seu (sua)
representante Legal, Senhor (a) JACQUELINE DOLORES ROCHA,
portador do RG n° 38455974 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n°
566.606.189-53 denominada CONTRATADA.
AQUISIQAO: CONTRATAQAO DE EMPRESA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS ORGANIZAQAO E
EXECUQAO DO PROCESSO SELETIVO - APLICAQAO DE
PROVAS, ELABORAQAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO
NO DEFERIMENTO DAS INSCRIQOES, ORGANIZAQAO
ELABORAQAO, IMPRESSAO, APLICAQAO E CORREQAO
DAS
PROVAS,
CAPACITAQAO
DOS
FISCAIS,
ORGANIZAQAO
DAS
PLANILHAS
DE
NOTAS,
DIVULGAQAO DOS GABARITOS, ELABORAQAO COM
NOTAS FINAIS POR CURSO DO ESTUDANTE, NUMEROS
DE ACERTOS DIVULGAQAO DOS RESULTADOS, E DEMAIS
ATOS RELACIONADOS COM O PROCESSO SELETIVO.
DATA DO CONTRATO: 22/02/2021
VIGENCIA: 30/12/2021 .
VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais).
FORO: Comarca de Palmital - PR.
Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
C6digo Identificador:040AA4FC
Materia publicada no Didrio Oficial dos Municipios do Parand
no dia 23/02/2021. Edi^ao 2207
A verifica^o de autenticidade da materia pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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Registrar processo licitatorio
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Informacdes Gerais----------------------

Munidpio PALMITAL
Entidade Executora

mUNICIPIO

DE PALMITAL

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

Ano* 2021
Modalidade* Processo Dispensa
N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 6

If

Recursos provenientes de organlsmos internacionais/multi laterals de cr4dito-

A licitagao utiliza estes recursos? Cl
Numero edital/processo* 22/2021

>

Descrigao do Objeto* CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAQAO DE SERVIQOS TECNICOS
ORGANIZAQAO E EXECUCAO DO PROCESSO SELETIVO - APUCACAO DE PROVAS,
ELABORACAO DE EDITAIS, ASSESSORAMENTO NO DEFERIMENTO DAS
INSCRIBES, ORGANIZACAO ELABORACAO, IMPRESSAO, APUCACAO E
Forma de Avaligao • Seledonar Dotagao Orgamentaria* 0700212361120120593390390000

| Prego maximo/Referencia de prego - 4.500,00
R$*
Data Publicagao Termo ratificagao 24/02/2021

CPF: 77864476953 (Logout)
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