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Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6026/2015  

Designa Comissao Permanente de Abertura e Julgamento de 

Licitacoes. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, Prefeita Municipal 

de Capanema, Estado do Parana, no use de suas atribuicoes legais, 

RESOLVE 

Designar as pessoas abaixo relacionadas sob a presidencia 
da primeira, para constitufrem a COMISSAO PERMANENTE DE ABERTURA 
E JULGAMENTO DE LICITAcOES realizadas pelo Departamento de 
Compras, da Prefeitura Municipal de Capanema, de 28 de janeiro do ano de 
2015 a 28 de janeiro de 2016: 

• Luciano Dorochowicz 
• Mariluci Candioto Salvadori 
• Clair Jos6 Walter 
• Heliel Pedro Engel 
• Arlei Adair Bladt Renner 

Gabinete da Prefeita Municipal de Capanema, Estado do 
Parana, aos 28 dias do mess de janeiro de 20 

Lind • mir Maria de Lara Denardin 
Pref ita Municipal 

k?arli Luc 
Sec 	a de Administracao 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3352-1122 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema — PR 
Setor de Licitacoes 

Processo inexigibilidade: 002 	 CAPANEMA, 09/03/2015. 

PROTOCOLO NUMERO: 002 

DE: LIANA PAULA ROSA PASQUALI — SECRETARIA DA FAMILIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
PARA: LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN - PREFEITA MUNICIPAL 

Senhora LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizacao para 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE 
SERVICOS EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA 
MODALIDADE QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA - PR 

0 Custo Maximo global importa em R$15.087,00 (Quinze Mil e Oitenta e Sete 
Reais) 

Cordialmente 

LIANA PAULA ROSA PA *t,i— S CR TARIA DA FAMILIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Liana Pasquali 
Seer. Familia e Desenv. Social 

Decreto 5856/14 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Solicitagao 16/2015 

Paginal 

Solicitagdo 

NOrrero 	 Ti PO 

16 	Contratagao de Servigo 
Enitido em 	 Quantidade de itens 

09/03/2015 	 1 

Solicitante 	  Processo Gerado 
C adi go 	None 
	

Nanero 

46781-2 LIANA PAULA ROSA PASQUALI 
	

31/2015 
Local 	  
Cod go 	None 

55 	Programa Menor Aprendiz 
orgao 	  

  

Pagamento 	  
Pane 

PARCELAS DIVIDIDAS E 

  

    

None 

11 	Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social 

Entrega 	  
Local 

CONFORME SOLICFACOES 

   

 

Prazo 

3 Meses 

  

Descricaa.  

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS, 	NO PERfODO DE 
09/03/2015 A 29/05/2015, 	DA MODALIDADE QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA - PR 

001 Lote 001 

C6digo Nome Unidade Quantidade 	UnitArio Valor 

042833 	CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL - TURMA DE 20 ALUNOS - UN 1,00 	15.087,00 15.087,00 

CARGA HORARIA DE 180 HORAS 

TOTAL 15.087,00 

TOTAL GERAL 15.087,00 

1)0AK:kW)._ 
LIANA PAULA ROSA PASQUALI 

Secr. Municipal dae Deswvolvimenta Social 
Dana fasqualt 

Sec t. Familia e Desettv. Social 
Decreto 5856/14 

Emiticlo por: GABRIEL CIPRIANI, na wrsao: 5511 b 	 09/03/2015 17:55.42 



Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitacoes 

JUSTIFICATIVA PARA A INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 002/2015 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE 
SERVICOS EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA 
MODALIDADE QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA -
PR, em conformidade corn o Art. 25, inciso II e o artigo 13, inciso VI, da lei 8.666/93 
e suas posteriores alteragoes. 

Valor Total: R$ 15.087,00 (quinze mil e oitenta e sete reais). 

Justifica-se a Inexigibilidade de Licitagao para Contratagao do SERVIc0 
NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, em virtude de estar 
plenamente amparado pela Lei 8.666/93, Art. 25, inciso II e o artigo 13, inciso VI, da 
lei 8.666/93, devido a necessidade da aplicagao do curso para os Jovens Aprendizes 
contratados e demais individuos interessados no Municipio de Capanema — PR, 
visando ainda mais a capacitagao dos municipes. 

Art. 25.E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de competigao, em 
especial: 

II - para a contratagao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, corn profissionais ou empresas de notOria especializagdo, vedada 
a inexigibilidade para servicos de publicidade e divulgagao; 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servicos tecnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

VI - treinamento e aperfeigoamento de pessoal; 

Assim sendo, diante dos fatos acima citados, A Secretaria da Familia e 
Desenvolvimento Social do Municipio de Capanema — PR opina pela legalidade da 
Inexigibilidade de Licitacao, de forma que nao ha qualquer impedimento de ordem 
legal para o acolhimento da postulagao. 

Capanema-Pr, 09/03/2015. 

coAok„, 
Liana aula Rosa Pasqu&li  

Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Ediri 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

A/C: Marli Lucca 

Objeto da Proposta 

Qualificagao profissional basica — Eletricista Instalador Residencial C H 180h 

Area de atuack: CONSTRUO0 

Apresentacao da Proposta 

Conforme solicitado, encaminhamos proposta para prestagk dos servigos relacionados no 

campo "Objeto da Proposta" corn as correspondentes condigoes tecnico-financeiras. Em caso 

de aceitag5o dos termos apresentados neste documento, solicitamos a assinatura no campo 

"Autorizagao da Proposta", que permitira a geraga'o de urn contrato formal entre as panes. 

Descricao dos Servicos Propostos 

Compet8ncia geral: 

Executar e manter as instalagoes eletricas em edificagoes conforme projetos, normas tecnicas 

vigentes e procedimentos especificos, planejando o trabalho de forma limpa e organizada, 

assegurando o desenvolvimento do processo de execu(k das obras dentro dos prazos, corn 

seguranga, qualidade, economia e respeito ao meio ambiente. 

ConteCido Programatico 

INSTALAcOES ELETRICAS (160h): Teoria eletronica; Fontes de eletricidade; Corrente eletrica; 

Circuito eletrico; Resistencia eletrica; Associack de resistores em serie, em paralelo e mista; 

Tensk eletrica; Potencia eletrica; Lei de Ohm; Primeira e segunda leis de Kirchoff; 

Magnetismo; Eletromagnetismo; Projeto de instalagOes eletricas; Planejamento; Orgamento; 

Seguranga do trabalho; Meio ambiente; Qualidade; Ligagao a terra (aterramento); Fatores que 

influenciam no dimensionamento; ProtegAo das instalagoes eletricas; Dispositivos de proteck 

contra surtos; Circuito alimentador e de distribuick; Corrente alternada; Emenda de 

condutores; Instrumentos de medico; Leitura e interpretack de diagramas; Sistemas de 

iluminagk; Tecnicas de inspegk de sistemas de redes eletricas; Instalag5o de quadro; 

Materials, ferramentas, equipamentos, instrumentos. ATITUDES EMPREENDEDORAS PARA 0 

AVENIDA BOTUCARIS, 1030 I 85760-000 I CAPANEMA PR (46) 3520-4000 
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• Responsabilizar-se pelo pagamento integral dos servicos 

realizados dentro do prazo estipulado, mesmo nos casos de alteragao de cronograma e/ou 

desistencia por parte da empresa; 

• Avisar corn antecedencia minima de tres dias uteis qualquer alteracao nas datas e horarios 

previstos para a realizagao das atividades propostas. 

• Definir e disponibilizar pessoal capacitado para participar das reuni6es de orientacao e 

executar as atividades necessarias a consecugao do trabalho. 

Disposicoes Gerais 

Criterio: 

• Iniciagao, Qualificagao e Aperfeicoamento; 

Avaliagao e Frequencia: 

• Media 6.0 

• Frequencia 75% 

Investimentos e condicoes de Pagamento 

Numero de Parcelas: 3 

Valor total da proposta: 15.087,00 

Valor liquid() a ser pago pela empresa: 15.087,00 

Este valor sera parcelado em 3 parcelas mensais, sucessivas e de igual valor, através de 

documento habil. 

Observacoes 

Proposta elaborada para atendimento a 20 pessoas. 

Prazo Contratual 

09/03/2015 a 13/05/2015 

Validade da Proposta 

AVENIDA BOTUCARIS, 1030 I 85760-000 I CAPANEMA PR (46) 3520-4000 
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Nome Representante Legal da Empresa: 

Nome do contato na Empresa: 

Forma de Pagamento: Boleto Bancario 

CAPANEMA, 3 de marco de 2015 

AVENIDA BOTUCARIS, 1030 I 85760-000 I CAPANEMA PR (46) 3520-4000 
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CONTRATO DE PRESTAcik0 DE SERVIcOS EDUCACIONAIS N.° CTR_0025925_2015 
PROPOSTA COMERCIAL N° CRM02179/2015 
REVISAO DA PROPOSTA COMERCIAL N° 2 

Por este Instrumento Particular de Contrato de Prestageo de Servigos Educacionais, que entre si fazem, de um lado o Servigo 
Nacional de Aprendizagem Industrial, Departamento Regional do Parana, pessoa juridica de direito privado, corn sede na 
Avenida Botucaris, 1030 - Santa Cruz Capanema - PR 85760000, inscrito no CNPJ/MF sob n° 03.776.284/0055-93, doravante 
denominado CONTRATADO, por seu representante legal ao final assinado. 

De outro PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA, inscrito no CNPJ n° 75.972.760/0001-60, estabelecido na AV PARIGOT 
DE SOUZA, 1080 - CAPANEMA - PR 85760000, doravante denominado CONTRATANTE, tern justo e acordado entre si 
mediante termos, clausulas e condigoes que se comprometem e se obrigam a cumprir e fazer cumprir, por seus prepostos e 
sucessores, a qualquer titulo. 

O presente Contrato a celebrado sob a egide dos seguintes diplomas legais: artigos 6°, 205, 206, incisos II e III e 209 da 
Constituigeo Federal; artigo 104, 206, § 5°,inciso I, 389, 393, 408 a 416, 421, 427,472, 476,477, 594 e 927 da Lei n° 10.406/02 
(C6digo Civil); artigo 585 do C6digo de Processo Civil Lei n° 8.078/90 (COdigo de Defesa do Consumidor); Lei n° 9.394/96 
(LDB); Lei n° 9870/99 (Lei das anuidades escolares) , Decreto Lei n° 5154/0; Lei Estadual n° 17485/2013 e demais 
LegislagOes Educacionais em vigor, alem do disposto no regimento escolar, regimento interno e nas normas do 
CONTRATADO. 

CLAUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

O objeto do presente contrato e a prestagao de servigos educacionais, conforme Proposta Comercial n° CRM02179/2015, a 
qual e parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrigeo, para fins de informe e garantia vinculadas as 
partes ao seu fiel cumprimento. 

O CONTRATADO prestara ao CONTRATANTE, servigos educacionais, ministrando aulas e demais atividades curriculares, 
conforme calenclario escolar, referente ao(s) curso(s), descritos abaixo: 

SN_199972, Eletricista Instalador Residencial C H 180h no period() de 09/03/2015 a 14/05/2015 

Paragrafo Unico - 0 CONTRATANTE e os alunos matriculados no curso devem ter conhecimento do regimento escolar, 
regimento interno e das normas, disponiveis no site, secretaria e na coordenageo de educagao profissional, as quais se 
submete e acata, bem como as demais obngagoes ditadas pela legislageo educacional e as emanadas de outras fontes legais 
que regulam supletivamente a materia. 

CLAUSULA SEGUNDA: PREgO E CONDOES DE PAGAMENTO 

Fica estabelecido valor total de R$ 15.087,00 (Quinze mil e oitenta e sete reais), que devera ser pago ao CONTRATADO pelo 
CONTRATANTE, em 3 vez(es), conforme tabela abaixo: 

PARCELA VENCIMENTO VALOR 

1 31/03/2015 5.029,00 

2 30/04/2015 5.029,00 

3  29/05/2015  5.029,00  

Paragrafo Primeiro - 0 pagamento de cada parcela devera ser efetuado exclusivamente através de boleto, na data de 
vencimento constante nestes, em qualquer estabelecimento bancario ou casas lotericas e, apos o vencimento, somente nas 
agencies da Caixa Economica Federal. Qualquer outra forma de pagamento sera desconsiderada. Em caso de pagamento do 
boleto via Internet, a parcela somente sera considerada quitada observada rigorosamente a data do vencimento. 

Paragrafo Segundo - 0 atraso no pagamento acarretara a aplicagao de multa equivalente a 2% (dois por cento) mais juros de 
mora de 0,033% (zero virgule zero trinta e tres por cento) ao dia e corregao monetaria pelo INPC. 

Paragrafo Terceiro - 0 inadimplemento acarretara a perda do direito de renovageo da matricula dos alunos vinculados a esse 
contrato por parte do CONTRATANTE, nos termos da legislageo vigente, bem como sujeita o inadimplente a protesto em 
cartOrio por falta de pagamento e incluse° do nome do CONTRATANTE no banco de dados dos Orgaos de Protege° ao 
Credito. 

Paragrafo Quarto - Em caso de cancelamento do curso, com antecedencia minima de 07 (sete) dias antes do inicio das 
aulas, o CONTRATADO devolvera 90% (noventa por cento) do valor je pago, sendo 10% retidos a titulo de despesas 
administrativas. 0 pagamento sere realizado através de depOsito bancario em ate 15 (quinze) dias a contar da data da entrega 
da solicitagao. 

Paragrafo Quinto - Caso o curso seja cancelado por parte do CONTRATADO, os valores que o mesmo tenha ate entao 
recebido sera() devolvidos integralmente ao CONTRATANTE. 
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e/ou Academica desde que nao possua debitos relacionados a prestagao do servigo ofertado pelo SENAI. 

- Pelo CONTRATADO, por deliberagao de seu Conselho de Classe e/ou Conselho de Cursos diante da quebra de ordem 
disciplinar corn atos de vandalismo, ou outras situagOes previstas no regimento escolar, regimento interno e nas normas 
internas. 

CLAUSULA SETIMA: DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Pertencem exclusivamente ao CONTRATADO os materiais, metodologias e outras por ele disponibilizados e/ou aplicados na 
execugao e desenvolvimento das atividades, objeto do presente Contrato, bem como o fruto econ6mico dos direitos autorais e 
propriedade industrial de eventuais resultados decorrentes da prestagao de servigos. 

CLAUSULA OITAVA: DISPOSIOES GERAIS 

I - 0 presente contrato sera respeitado nas condigoes por ele impostas, e os servigos por ele prestados obedecerao ao 
regimento escolar, regimento interno e as normativas internas do CONTRATADO, pelos quaffs as partes se comprometem a 
atender seus direitos, deveres e obrigagoes. 

II - Fica vedado a utilizagao do logotipo do contratado pelo CONTRATANTE para todos e quaisquer tipos de materiais 
promocionais (camisetas, bones, bolsas escolares, entre outros), bem como em eventos realizados fora das dependencias da 
instituicao, salvo corn autorizagao expressa do CONTRATADO. 

III - Ficam excluidas do presente contrato quaisquer despesas corn alimentagao, transporte, estacionamento e estadas, sendo 
essas obrigagoes exclusivas e facultativas do CONTRATANTE. 

IV - Fica consignado que a nao utilizagao de alguma das clausulas ou faculdades do presente contrato por quaisquer partes 
contratantes nao implicara em renuncia, extingao ou modificacao dessas. 

V - Se qualquer disposigao deste contrato nao se aplicar ao objeto do presente instrumento ou for considerada nula, anulavel, 
invalida ou inoperante, as demais permanecerao em pleno vigor, validas e exequiveis, como se a disposicao inaplicavel, nula, 
anulavel, invalida ou inoperante nao estivesse contida neste instrumento. 

VI - Caso algum impedimento da realizacao de aulas nos locais, datas e horarios estabelecidos nas respectivas grades 
horarias, por nnotivo de caso fortuito ou forga maior, e, que, o Contratado nao tenha tempo habil para avisar o 
CONTRATANTE, ficara isento de responsabilidade da reparagao de danos ou de reembolso de despesas que esse tenha tido 
para deslocar-se ate o local das aulas. 

VII - 0 presente contrato constitui titulo executivo extrajudicial, podendo qualquer das partes ser instada a cumprir as 
obrigagoes aqui estabelecidas a qualquer tempo, para fins e efeitos do artigo 585, II, do Codigo de Processo Civil. 

VIII - 0 perclao ou eventual tolerancia por uma das partes, quanto ao inadimplemento ou omissao da outra parte no 
cumprimento de seus deveres e obrigagoes, nao implicara em novagao ou renuncia de seus direitos, mais sim em ato de mera 
liberalidade. 

IX - Fica como responsavel pelo gerenciamento deste contrato, Rosevete Marta Marcello Tesser, funcionario(a) do 
CONTRATADO". 

CLAUSULA NONA: FORO 

As partes contratantes elegem o Foro Central da Comarca da Regiao Metropolitana de Curitiba cujo foro 6 o &lido 
competente, corn renuncia expressa de qualquer outra por mais privilegiada que seja para dirimir as questoes que por ventura 
surgirem na execugao da presente contratagao. 

Por estarem a mt stas e contratadas, firma-se em 2 (duas) vias de igual teor. 

a, 03/03/2015 

CONTRATAN E: PREFEITURA M NICIPAL DE CAPANEMA 
CNPJ: 75.972 r60/0001-60 

-a) 
CONTRATADO: Servigo Nacional e Aprendizagem Industrial 
REPRESENTANTE: Rose te M rta Marcello Tesser 

   

tar 	tr0  
Testem v 

LOdia Ferronato Nunes 
Nome: Analista Administrativo 

Junior 
SENAI - CAPANEMA 

   

  

Testemunha 
Nome: 
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Receita Federal 
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Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificacao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIcA0 

03.776.284/0055-93 
FILIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIcA0 E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

23/09/2013 

NOME EMPRESARIAL 

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

SENA! CAPANEMA 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

85.99-6-99 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente 

CODIGO E DESCRIcA0 DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CODIGO E DESCRIcA0 DA NATUREZAJURIDICA 

307-7 - SERVICO SOCIAL AUTONOMO 

LOGRADOURO 

AV BOTUCARIS 
NOMERO 

1030 
COMPLEMENTO 

CEP 

85.760-000 
BAIRR 0/DISTRITO 

SANTA CRUZ 
MUNICIPIO 

CAPANEMA 
OF 

PR 

ENDERECO ELETRONICO 

cassio.alves@fiepr.org.br  
TELEFONE 

(41) 3271-9000 / (41) 3271-97 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
•,t*ee 

SITUAQA0 CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAQA0 CADASTRAL 

23/09/2013 

MOTIVO DE SITUAQA0 CADASTRAL 

SITUAQA.0 ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAQA0 ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrucao Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 10/03/2015 as 09:37:10 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 

Voltar 

1 de 2 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 
CNPJ: 03.776.284/0001-09 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), corn a 

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 

C6digo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideracao para fins de certificagao da regularidade fiscal; e 

2. nao constam inscricOes em Divida Ativa da Uniao na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao, emitida em nome da matriz e valida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente a situagao do sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as 
contribuicoes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Onico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 
24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida as 14:59:02 do dia 04/03/2015 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 31/08/2015. 
C6digo de controle da certidao: 3439.CC47.B6A9.0519 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1 de 1 	 10/03/2015 09:39 



CAIXA ECONONVCA FEDEF FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 	03776284/0055-93 

Razio Social: SENAI CAPANEMA 

ErlderecO: 	AV BOTUCARIS / SANTA CRUZ / CASTRO / PR / 85760-000 

A Caixa Econ6mica Federal, no use da atribuigao que lhe 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 Servigo - FGTS. 

presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 02/03/2015 a 31/03/2015 

Certificacao Numero: 2015030205324487749721 

Informagao obtida em 10/03/2015, as 09:39:44. 

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://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirP...  

00012 
1=111111V-12111 

1 de 1 	 10/03/2015 09:39 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenacao da Receita do Estado 

IMO 3 

GOVERN() DO E5TADO 
Secretarle da Fazenda 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 012941733-84 

 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 03.776.284/0055-93 
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 obrigacoes tributarias acessorias. 

Valicla ate 08/07/2015 - Fornecimento Gratuito 

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

Pagina 1 de 1 
Emitido via Internet POblica (10/03/2015 09:40:14) 
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PODER jUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 03.776.284/0055-93 
Certidao n°: 85441788/2015 
Expedigao: 10/03/2015, as 09:37:45 
Validade: 05/09/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao. 

Certifica-se que SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 03.776.284/0055-93, 
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 responsabilidade dos 
Tribunais 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 verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

numagAo IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridical 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacoes 
estabelecidas em sentenca condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarias, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucao de acordos firmados perante o Ministerio Public° do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

Devidas e sugestoes: cndtatst.jus.br  
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DECRETO Na 494 — DE 10 DE JANEIRO DE 1962 
Aprova a Regimento do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial 

0 Presidente do Conselho de Ministros, usando das atibuicOes que the 
confere o art. 18, item LLI do Ato Adicional Constituicao, decreta: 

Art. lo Flea aproLad© o Regiment° do Servico Nacional de Aprendi2agern 
Industrial (SENAI), que corn este baixa, assinado pelo Ministro de Estado da 
Edueaclio e Cultura. 

Art. 2*2  0 presence decreto entrara em vigor na data de sua publicacao. 

BrasGia, em 10 de Janeiro de 1962 
1410  da Independ6ncia e 741° da Reptiblica 

TANCREDO NEVES 
Antonio de Oliveira Brim 

Prafeitura Muni-cipai de Capanema 
Cectifico qua este document° é cOpla fiel 
do original. 
Ceparrema, 
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d) conceder bolsas de estudo e 
de aperfeicoamento a pessoal de 
direigio e a ernpregados de excep-
clonal valor das empresas con-
tribuintes, bem como a professores, 

rdo.alaorigteit:sis munt,..:,pal de Capaneme 

Gattiflo0 quo ate 
docuMento 6 cOia Uel 

Cspanema, 

REGIMENTO 

• 
(Aprovado pelo Decreto N¢ 484, de 10 de Janeiro de 1962, publicado no 
Died° Oficial, Selo 1— Parte 1, de 11-1-62, tie. 351 a 354) 

CAPiTULO I 
Dos Objetivos 

Art, P — 0 Servico Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), 
organizado e administrado pela 
Confederacao Nacional da Inch:Is-
tria, nos termos do Decreto-lei nQ  
4.048, de 22 de janeiro de 1942, 
tern por objedvo: 

a) realize; em escolas instaladas 
e mantidas pela 	ou sob 
forma de cobperacao, a aprendiza-
gem industrtal a que esti° obri-
gadas as empresas de categorias 
econtanicas sob sua furisdiplio, nos 
termos de ciispositivo constitu-
clonal e da legislacao ordinAria, 

b) assistir aos empregadores na 
elaborate() e execucto de pro-
gramas gerais de treirramento do 
pessoal dos diversos niveis de qua-
lificacrto, e na realiznio de apren-
dizagern metddica ministrada no 
proprio emprego; 

c) proporcionar, aos trabalbado-
res malores de 18 anon, a oporru-
nitbde de completar, ern cursos de 
curia duracko, a formacio profes-
sional parcialmente adquiricla no 
local de trabalho; 



Art. 17 - 0 Conselho Nacional 

Pt afeitura IMuntcloal de Capanema 
Crtifico que este document° e cOpia fiei 

 

do original. 
Cepanerna,  

intrutores, administradores c semi-
dotes do proprio SENAI; 

e) cooperar no desenvolvirnento 
de pesquisas tecnologicas de ince-
tease para a Mc:Muria e atividades 
assetneihadas. 

Art. 22  - fl SENAI funcionari 
come orgla consultivo do Governo 
Federal em assuntos relaciona-
dos coin a formacio de trabalha-
dores da inddstria e atividades 
assemelhadas. 

CAPITULO II  
Das Caracteristicas Civic 

Art. 32  -- 0 Servico Nacional de 
Aprendizagem Industrial 6 tuna 
entidade de direito privado, nos 
termos da lei civil, corn sede e foro 
juridic° na Capital da Repeiblica, 
cabendo a ma organizacla e di-
recio a. Confederacio Nacional da 
InchIstria. 

Parigrafo Unica - Os dirigentes 
e prepostos do SENAI, embora res-
ponsdveis, administrative e ethic"-
nalrnente, pelas malversapfies que 
cometerem, ndo respondem indlyi-
dualmente pelas obrigaceies da 
entidade. 

Art 42  - A entidade inscreveri 
no mgistro prIblico competente os 
seas atos consdrutivos, pars roclos 
as efeitos de direito. 

Art. 5' - As despesas do SENAI 
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seri° cusreadas pot urns con-
tribuicio mensal the empresas das 
categorias economic= da inddstria, 
dos tmnsportes, das comunicacoes 
e da pesca, nos termos; da lei.' 

Art. 62  - A divida ativa do 
Servico Nacional de Aprendizagem 
Industrial, decorrente de contri-
buicoes, mukas ou obrigagoes con-
tratuais quaisquer, poder ser co-
brada judicialmente pelas institui-
gOes arrecadadoraz, segundo o rho 
processual dos executivos fiscais. 

Parigrafo Calico - No case de co-
branca &eta pela entidade, a clivi-
da considerar-se-a suficienternente 
instituida corn o levant:arrive° do 
Mgt° junto a empresa, ou corn os 
comprovantes fornecidos pelos 
eagles arrecaciadores, 

Art. 72  - As noes em que o 
Servico Nacional de Aprendizagem 
Industrial for actor, feu ou interve-
niente correria no juin) privative 
da Fazenda PdbLica. 

Art. $2  - 0 SENAI seri represen-
ted°, em julzo ou fora dole, pelo 
presidente do Conselho Nacional, 
que, pars esse fun, podera consd-
tuft' ataildatatiOS e procuradores. 

Art. 911  - Os bens e setvipos do 
SENAI gozarn da inais ampla isen-
olio fiscal. 

Art 10 - No que concerns a 
orpiment° e prestacio de contas 
da genie financeira, a entidade,  

atm des tndgeriCiaS <12 sua regula-
mentaeito especifica, esti adstrita 
ao disposto nos arrigos 11 e 13 da 
14;02.613, de 23 de dezembro de 
1955. 

Parignifo Wilco - A execucao 
orounentiria dos engios 112.CiOrkSiS 

e regionals seri 'de responsabili-
dade de cads um doles. 

Art. 11 - Em ma condicto de 
entidade de ensino, o SENAI seri 
fiscalizado pelo Ministerio da 
Educacio a Cultura.' 

Art. 12 	SENAI, slam os casos 
de dissolucio em virtude de lei, 
podera cessar a ma atividade pox 
deliberacio da Confederacio Na-
cional da Indtistria, remade por tree 
quattts panes dos votos do seu 
Conselho de Representantes, em 
reunilio especialmente convocada 
para esse fir. 

§ 	- 0 aro extintivo, a reque- 
rimer= da Confederacito Nacional 
da Inchistna, sera inscrito no regis-
tro pUblica competente, pars as 
delves legals. 

I - Na hip6tese de dissolucao, 
o patrimemia do SENAI reverters 
em favor da Confederacia Nacio-
nal da Inch-AMR. 

Art 13 - 0.  SENAI, sob o regime 
de unidade normative e de descen- 
ualizariva executive, atuari 	inti- 
ma ealaborapio e ardculacio corn 
os estabelecimentos coraribuintes, 

através dos respectrvos Orgies de 
dasse, visando ao estabeledmento 
de urn sinew. na donal de apren-
dizagem, corn uniformidacie de 
objetivos e de pianos gerais, adap-
tivels aos melos peculiares as 
virias regietes do pals. 

cAptrui.o in 
Da Orpnbacito 

Art. 14 - 0 SENAI, para a rea-
lizacio das seas finalidades, car-
porifica Orgies nottaativos e Orgies 
de achninisuapito, de ambito natio-
nal e de ambito regional. 

Art. 15 - Sao orgios normativos: 

a) o Conselho Nacional, corn 
jurisdicao em todo o pais; 

b) Os Conselhos Regionals, corn 
jurisdicao nal bases territorials 
correspondences. 

Art. i6 - Saa orgies de adminis-
tracio: 

a) o Departamento Nacional, 
corn jurisdicio em todo o pais; 

b) os Departarnentos Regionals, 
corn jurisdicio nal bases territorials 
correspondentes. 

CAPITULO IV 
Do Conselho Nacional 



tern a seguinte cornposicao: 

a) o presidente da Confederacio 
Nacional da Inddstda, que seri seu 
presidents nato; 

b) os presidentes dos Conselhos 
Regionais, na qualidade de presi-
dentes das federates industriais, 
representando as categodas econee 
micas da indestria; 

c) urn representante das catego-
ries economic/as dos nansportes, 
des comunimeees e dor pesca, de-
signado pelo drgio sindical de grau 
superior de maior hierarquia e 
antiguiciade, no ambito nacional; 

d) o diretor do Departamento 
Nacional do SENAI; 

e) a diretor da Diretoria de 
Ensino Industrial do Ministerio da 
Educacao e Cukura; 

f.) urn representante do Masted° 
do Trabalho e Previdencia 
designado por seu titular. 

substitute estatutano no orgao de 
classes 

b) o presidente do Conselho 
Regional, pelo suplente designado 
por este dirgio, entre- seus mem- 
bras; 

c) os demais, peias fames gem-
dorms do mandato efetivo. 

— 0 mandato dos conselhei-
ros indlcados nas alineas c e f do 
artigo 17 sera de dais anos, poden-
do ser renovado. 

3° — 0 veto, em planed°, dos 
delegados dos Conselhos Regip- 
nais, coma representantes cias ca-
tegories econemicas da inddstria, 
seri contado a raze° de urn por 
duzentos mil operados ou frac o, 
existences na base territorial respec-
tive, enquanto que o dos denials 
tern peso unitirio. 

Art. 19 — Compete so Conselho 
Nacional: 

a) estabelecer as &writes gerals 
que devem ser seguidas pefa adrai-
nistracio nacional e pelas adminis-
tracties regionals na aprendlzagem 
industrial em todo a pats; 

b) votary em verbas globals, o mat-
memo do Depattamento Nacional; 

c) autorizar as transferendas e as 
suplemenractes de dotacOes solici-
tadas pee diretor do Depanamento 
Nacional, submetendo a materia  

autoridade conipetente, Trend° .a 
altentelo for superior a 25% (vitae 
e circa por`eento) tie cada verbs; 

d) autorizar a comps, ou recebi-
mento pot doacito, dos ImOveis, no 
Depart:ammo Nacional; 

e) autorizar a alienapio on grew-
me dos iradveis do SENAI; 

f) autorizar a alienacao dos bens 
:novels patritnonias que estejam 
sob a resporteabtlidade da adatinis-
track,  nacional; 

g) hornologar as pianos de con-
ras do Department° Nacional e 
dos Departamento Regionais, de-
cidindo sabre quaisquer propostas 
de sues alteraeoes; 

h) deliberar sobre prestacaes de 
comas annals do diretor do Depar-
temente Nacional, as quals <leveret) 
ser previamente submetidas ao 
exame da Comissio tie Contas a 
que se referern os artigos 22 e 23; 

i) determinar, depois de verifica-
eao realizada por comissio especial 
que designer, a intervenclo na 
adutinistmcio regional que des-
cumprir disposicao legal, regula-
mentar, regimental on resolucio 
*aria, ou 	torso de tomprova- 
da ineficienoli; 

j) estabelecer a desionacao e a 
forma de funcionamento de dele-
gacia.s pare admires= os services 
da instituisao nas unidades politi- 

eas onde 1110 haja federacio de 
indastria reconbeeida; 

k) mediame proposta do diretor 
do Departamento Nacional, apro-
var os quadros tie pessoal. Saar as 
padrees de vencimentos, o cited° 
e a epoca de promotbes, bem co-
mo examiner quaisquer reajusta-
memo de salidos do Departamen-
to Nacional; 

I) fixer a reniuneracio do diretor 
do Depanamento Nacional; 

in) Mar as percentagens de 
aprendizes a serem rnatriculados 
pelas empresas, bem come a dura-
cito dos cursos; 

autorizar a realizatio ou anu-
lacie de convenes que impliquem 
na cencessio de isencio de con-
tribuicao devida ao SENAI; 

o) autorizar a realizacio tie acce-
des com os argeos internationals 
de assisancia tecnica, visando 
formacao de mao-de-obra c ao 
aperfeicoamento do pessoal do-
cente tecnice do SENAI e das 
empresas toruribuintes; 

p) decidir sabre estudos c plane-
jamentos da format* ou do aper-
feicoamento do pessoal latino-ame-
ricano ou de outra procedencia, 
quando decorrentes de acordos 
corn entidades internadormis: 

q) autorizar a exectican de pia-
nos de balsas de escudo, no pais ou 

Piefeiture Parr` 4a1 
de C,apdeerne 

°Wien quo este documents) é conia 
fief 

do original. 
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Art. le — Os rnembros do Conse-
lho ere:cello suss fences indivii-
duahmente, nao lhes sendo pertniti-
do faze-lo attaves de procuradores. 

§ 1° — Nos casos de ausencia 
ou impedimentos, as conselhos 
serio representados, rnedlante 
convocacice 

a) o presidente da Confederacao 
Nacional da Inddstria, pelo seu 
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no estrangeiro, para rdenicos das 
empresas contribuintes ou do 
SENAI, a serem custesdos, parcial 
ou totalmente, pela institukao; 

r) autorizar a realizacia de con-
venios entre o SENA! e entidades 
ou escolas de codas os niveis, 
visando a formacio ou ao aper-
feicoamento de mao-de-obra in-
dustrial; 

s) julgar, em instancia final, os 
recursos das elects:les das adadnis-
tracoes regionais que aplicarem 
multas e penalidades as empresas 
infratoras das leis pertinentes ao 
SENAI; 

t) fixar a ajuda de costa e as did-
ries de seus mernbros; 

u) deliberar sabre a relatorio 
anual das atividades da institukia 
eat coda o !ALS; 

v) expedir as norms interns de 
seu funcionamento, alterando-as 
quando juigar convenlentes; 

x) decidir, em f1tima instancia, as 
quests es de ordem geral do into- 
resse do SENAI, ex-q, 	on clue 
the foreat submaidas'peto Depar-
tamento Nacional e piles adult/cis-
tracees regionais;' 

z) dar sotuOes aos casos =Issas. 

Art. 20 - As despesas corn o fun-
cionamento do Conselho Nacional 
sears autorizadas pelo seu presi- 

dente e coned° a coma de verbas 
destacadas no orcamento do 
Departamento Nacional. 

Art. 21 - 0 Conseliva Nacional, 
pars o desempenho 	suas atri- 
buicaes especificas,, dispord de 
urn secretario, de um consultor 
geral e de um consultor juridic°, 
alkm dos assessores tdcnicos que 
form necessirios, a juizo do pre-
sidente. 

Art. 22 - 0 Conseiho Nacional 
designari tres (3) dos seus mern-
bras para conscitufrern uma CO-
1013510 de Contas, que red a in-
cumbenda de fiscalizar a execucia 
orcamentaria, bern coma a mold-
men cacao de fundos do Depar-
tunento Nacional e das Delegacias 
Regionals. 

Art. 23 - Para o desen3penho de 
SUSS atribuicaes, a COMISSiO de 
Comas dispori de auditores quo 
devertio ser contracados oda prazo 
de 18 meats. 

§ I* - Os auditores nAo pedalo 
ser contratados par outro period° 
antes de transcorrido a prazcAe 2. 
(dais) anos do terrain do fiitibuo  

20  - Alden das anibulpfle.s sue 
then forem deterrainadas pela 
Comissio, deverao os auditores en-
outdraw' a esta um Icertificado de 
revisio e de exacta° das comas do 
Department° Nacional e das Dole-
pcias Regionals. 

Art. 24 - Compete ao presidente 
do Conselho Nacional: 

a) later cumptir, sob sus respon-
sabilidade administrativa, codas as 
resolus5es eraanadas do Conselho 
Nacional; 

b) fixar as nlveis mixirnos de 
vencimentos dos diretores e dele-
gados regionals; 

c) deliberar, media= proposta 
do dhetor do Departamento Nacio-
nal, sobre a escolha dos names dos 
botsistas da indfisula e do SENAI 
cora pianos de estudo no estran-
geiro; 

d) exercer, no interregna das 
sessoes, ad-referendum do Con-
selho Nacional, as atribuicOes in-
dicadas 023 allneas, G a, p e r do 
ardigo 19 

Art.25 0 Conseiho teurtir-se-d, 
ordinariamente, duas vezes par ano 
e, e,xtraordinariamente, sempre que 
convocado polo presidente ou par 
dots tacos de seus membros. 

La" - 0 Conselho se instalart 
corn a presena de um terco dos 
sens'inembros, scrub, pordm, ne-
cessido a coraparecintento da 
malaria absotuta pars as detibe- 
mac,. 

21 - As decisaes serlo tomartas 
par malaria de sufitglos, cabendo 
ao presidente o voto de qualidade 
nos =pates verittcados. 

Art. 26 - 0 Conseiho, no exerci-
do de was atribuicoes, seri coadju-
vado, no quo for precis°, polo De-
partamento Nacional, que the 

durante as sesst5es, a assis-
ancia tdenica necessaria. 

Art. 27 - 0 Conselho roamed 
cantata permanence corn a Conk-
deracio Nacional da Indtistria, na 
troca e coleta de elementos rela-
tives ao ensino industrial, autori-
zando, quando necessdrio, a cele-
bracao de acardos e =Yentas. 

CAPfTULO V 
Do Department° Nacional 

Art. 28 - Compete ao Departa, 
memo Nacional: 

a) promover e realizar estudos e 
levantamentos de mio-de-obra; 

b) calaborar cam os Departa-
memos Regionais na elaboracio de 
pianos de escolas e cursos; 

c) assistir aos Departamentos Re-
gionals am implantaeao de cursos 
novos e a aperfeicoamento dos 
existenteg 

cD elaborar programs, Std.= me-
todicas, livms e material didAtico, 
diretamente ou em colaboracto 
corn as Deparementos Regionals, 
e edita-los quando conveniente; 

e) estabelecer critdrios e meios pa-
ra availacto do renclimento escalar-, 
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assistir aos Departamentos Re- 
gionais.no planejamento de Min-
cacnes, bem coma no exame e 
esaolha de equipantentos escalates; 

g) cb1aborar earn as emprems ocar 
tribuintes no estucio de pianos de 
trelnamento de mao-de-obra no 
proprio emprego, promovendo en-
tendimenvos entre as Departamenias 
Regionais e as empregadores, pare a 
sua realizacao; 

h) oriental as servicos orcamen-
tidos e contibeis dos Departs-
memos Regionals, visando 1 sua 
uniformidade; 

O verificar, quando determinado 
pelo Conseil° Nacional, a execu-
can orcantenaria c as comas dos 
Departamentos Regionais; 

i) submeter ao Conseiho Nacional 
o plan° de contas do Departa-
mento Nacional e dos Departamen-
tos Regionals; 

k) fins as diretrizes pare a esta-
tistica relativa a aprendizagem mi-
nisttada pelo SENAI e pelas empre-
sas, receber os dados coletados 
pelos Departamentos Regionals e 
realizar as analises necessaries; 

1) promover reunites de direto-
res;  chefes de servico, professores, 
instrumres, supervisores e ttcnicos 
dos Departamentos Regionals e das 
empresas, pare exame de proble-
mas de fortnacao e treinamento de 
mao-de-obra; 
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in) elaborar rektor/a virtual sabre 
a formacio e treinamenro de miler 
de-obra no SENAI e nas empresas; 

n) organizer ou sealiZar cursos de 
aperfeicoamento e de especiallza-
cio do pessoal decease, tecnico e 
administmtivo do SENAI; 

o) realizes estudos e pesqulsas de 
natureza tecnica e administrative, 
de interesse da install*); 

opinar sobre os recursos inter-
postos sabre penas aplicadas pelos 
Departamentos Regionals aos infra-
tores das leis pertinentes ao SENAL 

Art. 29 - 0 Departamento 
Nacional sera dkigido por urn dire-
tor nomeado e &missive ad-nuturn 
pelo presidente do Conselho Na-
cional, devendo a escoiha recair 
em pessoa corn formaeio univer-
skirts e conhecimentos especializa-
dos do ensino industrial. 

Paragrafo 'Unica - 0 diretor do 
Departamento Nacional sera 
substituido, em setts impedimentos, 
por pessoa designada pelo presidente 
do Conseiho Nacional. 

Art. 30 - Ao diretor do Depar-
tamento Nacional compete: 

a) fazer cumprir, sob sua respon-
sabilidadc funcional, todas as reso-
lucbes emanadas do Conselho e 
encaminhadas pelo seu presidente; 

b) organizar, superintender e fis- 

calizar, direta ou indiretamente, 
todos os servicos a cargo do 
Department° Nacional, expedindo 
ordens, instrucoes de servico e por-
tari2S, praticando rodos os etas 
necesserios ao !steno exercicio de 
suns fumes; 

c) apresentar ao Conselho Nacio-
nal as propostas orcamentirias, as 
balangos e as prestactes de comas 
annals do Department° Nacional, 
encaminhando, posteriormente, essa 
documentanloao drgao corapetente; 

d) apresentar, anualmenre, ao Con-
selho Nacional, o I-dart:Sri° das ativi-
dades do Departamento Nacional; 

e) organizer e submeter a aprova-
Oa do Conseiho Nacional o qua-
dro do pessoal do Departamento 
Nacional, dentro dos /latices arc-a-
mmo:trios; 

f) admitir, promover e demists 
as serventuddos do Departamento 
Nacional, mediante aprovainlo do 
presidente do Conseiho Nadonal; 

g) fixar as ajudas de custo e 
diaries de seus servidores, niedi-
ante aprovacilo do presidente do 
Conselho Nacional; 

h) conceder ferias, licencas e 
aplicar penas disciplinares aos set-
s/ennui:los do Departamento Nacio-
nal, maim coma resolver sabre a 
movimentacio do pessoal, dentin 
dos quadros funclonais, inclusive 
no que respeita ao ptavintento dos  

cargos e funches de conflanc.s; 

submeter a apreciacio do 
Conselho Nacional proposicdes 
sabre assumes que, fora da alcada 
da decislo do diretor, sejana de 
interesse da institulinto; 

abtir corms em bancos e movi-
raentar os fundos do Departamento 
Nacional, assinando os cheques 
corn o presidente do Conselho Na-
cional, ou corn pessoa par este 
designada, respeitadas as normas 
previstas no anigo 54; 

k) cumprir qualquer missao de 
natureza tecnica ou funcional que 
the seja atribuida pelo Conselho 
Nacional ou pelo seu presidents; 

1) conceder balsas de escudo, 
respeitado o disposto na letra q do 
artlgo 19 e m letra c do amigo 24; 

in) delegar competencia a chefes 
de service do Departamento Na-
cional, medIante aprovacio do 
presidente do Conselho Nacional. 

cArtruto VI  
Dos °spas Regions& 

Art- 31 - No Distrito Federal, 
nos Estados e nos Territdrios em 
que houver federagla de indtis-
trias oficialmente reconhedda e 
fiIiada ao orgio superior da 
classe, seri constitufdo urn Con-
setho Regional e instalado um 
Departamento Regional do SENA', 
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corn jurisdicao na base territorial 
respective. 

SECIO 
Dos C.onselbos Regionals 

Art. 32 — Os Conseihos Regio-
nals se comport° dos seguintes 
merribros: 

a) do presidente da federacto de 
inddstrias, que seri seu presidente 
mats), ou seu representante; 

b) de nes delegados das ativi-
dades industrials, escolinclos pelo 
Conselho de Representantes da 
entidade federative; 

c) de urn delegado das categories 
econornicas dos transportes, das 
comunicacbes e da pesca, escolhi-
do pela associacio sindical de 
maior hierarquia e antiguidade exis-
tente na base Territorial respectiva; 

d) do diretor do Departamento 
Regional; 

e) de urn representante do Mi-
nisterio do Trabaiho e Previdencia 
Social,,  designado pelo titular da 
pasta; 

f) de urn representante do Minis-
terio da Educed ° e Cultura, desig-
ned° pelo seu titular; 

Parigrafo dnico -• Os represen-
tames a -que, se referem as alineas b 
e r exercerto o mandato par dors  

anos, sendo perrnitida a recondu-
orm de 2/3 da represeruaelo. 

Art. 33 — Ocaparao os lugares 
dos conselheiros regionals, nas sues 
fakes e impedimentos, os substi-
rutos estatutirios, ou os suplentes 
desitmados. 

Art. 34 — Compete a cada Con-
selho Regional: 

a) voter, em verbas globais, 
orcamento do Departamento Re-
gional, e submete-lo ao poder 
corapetente: 

b) autorizar as transferencias e as 
suplementacoes de dotacbes solid-
radas pelo diretor do Departamento 
Regional, encanainhando o assunto 

aprovatto da autoridade compe-
tente (panda as alteracOes exce-
derern de 25% (vinte e cinco por 
cento) de cada verba; 

c) apreciar periodicarnente a exe-
arca° orounentaria na regilo; 

d) Maria= anualmente o haven-
tido de bens a cargo da adminis-
traco regional; 

e) dellberas sabre a prestacAo de 
comas anual do Departamento Re-
gional, a qual deveri ser previa-
mente subtnetida ao exame de urns 
Counsel° de Coates a que se refe-
rem os artigos 35 e 36; 

0 resolver sabre os contratos de 
construcao de escolas na regito; 

g) autorizar a compra ou o re-
cebimento, por cloaca°, de bens 
inidveis; 

h) dar parecer sobre a aliennao 
ou grarame de bens irnovels e en-
caminhi-lo A decisao do Conselho 
Nacional; 

i) autorizar a alienagao de bens 
mdveispatrimoniais que estejam 
sob a responsabilidade da adminis-
used° regional; 

j) clellberar sabre o relatdrio anual 
do Departamento Regional, rerne-
tendo uma via dele ao Depar-
tamento Nacional, em tempo tint 
para o preparo do relatorio anual 
deste Orgao; 

k) deseinpenhar as incumbencias 
que Ihes forern delegadas pelo 
Caseate Nacional; 

medninte propose/ do diretor do 
Departamento Regional, delibe-
rar sabre os (pathos de pessoal„ 
Rear os padn5e.s de vencimentos, 
determiner a criteria e a epoca das 
promocOes, bem coma examiner 
quaisquer reajustamentos de Wings; 

fttar a remunemeito do dire-
tor do Departamento Regonal den-
ts° dos niveis estabelecidas pelo 
presidente do Conselho Nacional; 

rt.) autorizar o Depanamento Re-
gional a splicer as perms previstas 
na legislacao vlgente aos empre-
gadores que nao cumprirem os  

dispositivos legais, regulamentares 
e regimentals relative's ao SEMI; 

o) estabelecer as normas intemas 
do seu fundonamento; 

p) estabetecer a cedula de pre-
sence dos conselheiros, nio po-
dendo ego exceder, mensalmenre, 
a valor do Wino minima mensal 
da regiao; 

q) autorizar a concessao de 
contribuicdes I federacao de instils-
tries tie sua base territorial ate o 
Waite de urn por cento da receita 
kgional. 

Art. 55 — 0 Consent° Regional 
designari 3 (tees) dos seus mem-
bras para constitufrern uma 
Comissao de Contas que test a 
incumbencia de fiscalizar a exe-
meta oreamentiria, bent coma a 
movimentacio de (undo do 
Departamento Regional. 

Art. 36 — Para o desempenho de 
sues abibuicoes, a Comissio de 
Comas dispora de audItores qua 
deverao ser contratados pelo prazo 
alai= de 18 (dezoito) meses. 

la — Os audismes tato poderao 
ser contratados por outro perfodo 
antes de traosamido o pram de 2 
(dais) anos do termino do illthno 
contrato. 

— Alem das atrianictes qua 
Ihes form deterrninadas pela 
Comissao de Contas, deverao os 
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auditores encaminhar a este urn 
certificado de revisit° e de exedra° 
das contras. 

Art. 37 - Compete aos presi-
dentes dos CenseRios Regionals: 

a) dirigir o plentrio do Conselho 
Regional; 

b) fazer cumprie sob suss res-
ponsabilidades admInistrativas, to-
das as resoluenes emanadas do 
Conselho Regional. 

Art. 38 - Os Conselhos Regio-
nals reurtiose-io, ordinariantente, 
uma vez par mes e. extraordi-
nariamente, quando convocados 
pelo presidente ou por dois tercos 
de seus membros, aplicancia-se-
lhes, quando ao funcionamento, o 
disposto no amigo 25 e seus park-
grafos 1 e 2. 

SECA.° II 
Dos Departamentos Regionals 

Art. 39 - Cada Departamen-
to Regional sera clirigido por urn dire- 
tar 	mediante entendi- 
memo coin o presidente do Con-
selho Regional, pelo presidente do  
Conselho Nacional e por este de-
missivel ad-nutum, devendo a es-
colha recair em pessoa que, ahem de 
ter formacSo universitdria, possua 
conhecimentos especializados de 
ensino industrial, corn experiencia 
no =geed° ou na aciministro 
dessa modalidade de ensino. 

Parigrafe tinier) - 0 diretor 
regional serf subsdruldo, nos seus 
impedimentos, pot quern for de-
signa.do pelo presidente do Con-
seiho Regional, dentro do quadro 
de setventuatios do Departarnento 
Regional. 

Art. 40 - Compete a sada De-
partamerao Regional: 

a) submeter ao Conseiho Regio-
nal o piano pare a realizacia da 
aprendizagem na regiao; 

b) estabelecer; mediante aprova-
eto do Conselho Regional, a leas-
lizae%o e os pianos de instalacao tie 
escolas, comas de aprendizagem e 
cursos extraordinerios para opera-
Hos maiores de 18 anos; 

c) cooperar, corn as empresas con-
tribuintes, na realizacio da apren-
dizagem e treinamento de macs-de-
ohm no pn5prio emprego, elaborate 
do pianos e prograrnas; 

d) complernentar, quando conve-
niente, o treinamento de pessoal rea-
lize:10 rens empresas connibuintes; 

e) elaborar programas, sdries me-
teclicas, Livros e material didatico, 
sempre que possivel em colabora-
cao corn o Departamento Nacional; 

f) cuidar do aperfeicoamerno 
do seu pessoal docente, tecnico 
e administrative, articulando-se, 
para isso, corn o Departamento 
Nacional; 

g) verificar o rendimento escoiar 
dos, diversos cursos c adorer meth- 
das para o seu aprimoramento, de 
maneira a assegurar a efic:lencia do 
ensino ministrado nas escolas do 
SENA!, na regilo; 

fazer realms as provas de ha- 
biiitardo 	a concessao de cer- 
tificados de aprendizagem e de 
cartes de offcio: 

0 expedir certificados de apro-
veitarnento, certificados de apren-
di7agem e caress de officio; 

j) elaborar a proposta orcamen-
sada, em verbas globais, e preparar 
a prestacao de comas anual do 
Depanarnento Regional; 

k) water em dia e em ordem a 
escrituratto contabil, adotando 
piano de contas aprovado pelo 
Conselho Nacional; 

1) appear as penes previstas na 
legislaceo vigente aos emprega-
dotes que nia cumprirem as (Hs-
positivos legais, regulamentares e 
regimentals relativos ao SEMI, 
obecieddo o disposto na lees na Iena n 
doartgo 

14) elaborar o relatdrio anual das 
atividades do Department° Regional. 

Azt. 41 - Compete ao diretor de 
oath Departamento Regional: 

a) fazer cur:sink, sob sua respon-
sabiliciade funcional, sodas as reso- 

lucoes emanadas do Conselho 
Regional e encarninhadas pelo seu 
presidente; 

b) organizar, superintender e fis-
calizar, direta ou indiretamente, 
sodas as Serslic0.5 do Departamento 
Regional, expedindo ordens, ins-
trucees de servicos e portarias, e 
praticando todos os atos neces-
sirios ao pleno exercicio de suas 
funcdes; 

c) apresentar ao Conseil's° Regio-
nal as propostas orcamentirias e as 
prestagnes de contas anuais do 
Depanainento Regional, encansi-
nhadolas, posteriomsente, ao arg5o 
competente; 

d) apresentar, anualmente, ao 
Conselho Regional, a related° das 
atividades do Department° Regional; 

e) organizer e submeteeio Con-
selho Regional, o quadro de pes-
soal do Departamento Regional, 
dentro dos &Rites oreamentfirios; 

I) admitio pronaover e dewier on 
serventudrios do Departamento 
Regional, mediante aprovacao do 
presidenre do Conselho Regional; 

g) conceder Mrias, licencas e 
apllear penas disdplinares aos set-
venturuios do Departamento Re-
gional, assim coma resolver sabre a 
movimentacAo do pessoal, dentro 
dos quadros funcionals, Inclusive 
no que respell ao provimenta dos 
cargos e funcees de confianca; 
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h) fixar as ajudas de custo e dia-
ries de seus servidores, raediante 
aprovacao do presidente do Con-
seil° Regional; 

abrir comas e movimentat os 
fundos do Departamento Regional, 
assinando as cheques corn o pre-
siderite do Conseiho Regional ou 
pessoa per este designed*, res-
peitadas as normas ptevistas no 
artigo 54. 

CAPITULO VIII 
Dos Rularsos do SENAI 

Art. 45 - Constituent receita do 
SENAI: 

a) as ocatribuicees previstas em 
Lek 

b) as donetes e legados; 

c) as subvenctes; 

a) 1% (uni per cento), nos reco-
Lithnentos por via administrativa; 

b) impottancia a set' fixada em 
converdo, quando se tornar neces-
sada a cobranca judiriel. 

Parlgrafo tinico - Os erglos arre-
cadadores se reentboisarta, abide, 
dos genes efetuados cora irnpres-
sos e corn servicos de terceiros, na 
efetivacio dos recollunientos desti-
nados ao SENAI. 

§14— De tees em tr€s meses, pro-
ceder-se-4 a acertos, entregando-se 
ao Department° Nadonel a impor-
*Ida correspondente its diferencas 
entre a arrecadacto efetivamente 
reaRzada e 03 duode=cimos entre-
sues aos diversos Departamentos. 

ir— Feitas as necessaries dedu-
cees, a Departamento Nacional dis-
tribuirt aos Departamentos Regio-
nals as saldos que ihes couberem 
em conseqtiencia dos acertos inde 
cados no pat-egret° anterior. 

CAPITULO VII 
Do Pessoal do SENAI 

Art. 42 - 0 exercicio de todas 
as funcoes do Service Nacional de 
Aprendizagetr. industrial depen-
dere de proves tie habilitacao ou 
de seleceo, salvo os contratos 
especiais. 

Art. 43 - 0 Estatuto dos Servi-
dares do SENAI estabelecera os di- 
reitos e deveres dos funcionArios da 
entidade, em todo a pais. 

Art. 44 - Os servidores do SENAI 
sujeitos A legislaceto do tra-

balho e da previdencia social, con-
siderando-se o Service Nacional de 
Aprendizagem Industrial, na sua 
qualidade de entidade civil de 
direito privado, como empresa 
erapregadora. 

Paragrafo tinier) - Os servidores 
do SENAI serao segurados °belga-
terios do Institute de Aposenta-
doria e Pensoes dos Industieriose 
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d) as multas arrecadadas per 
infracito de dis' positivos legais e re-
gulamentares; 

e) rendes rotundas de prestacoes 
de services e mutactes patrimo-
nial=, inclusive as de locaceo de 
bens de qualquer natureza; 

0 as rendes eventuais. 

Art. 46 - A anecaciacao das con-
tribuicoes devidas ao SENAI sera 
feita pelo Institute ou Caeca de Apo-
sentadoria c PertsOes' a que estiver 
filiada a empresa came:sulfite, con-
comitantemente corn as das con-
tribuicOes de previdencia social, 
quer na Ease de cobranca adminis-
trative, quer na de cobranca judicial, 
correndo as acees dal porventura 
resultantes no mesmo faro da esti-
tuicle arrecadadora. 

Art 47 - A dello de indenizageo 
pelas despesas corn a arrecada0o 
felts em favor do SENAI, as institui- 
ceies de previdencia 	dedu- 
zirlio do montante arrecadado: 

Art. 48 - Deduzidas as cornis-
saes a que se refere a artigo an-
tecedente, as instituicOes de pre-
videncia• entregarao so SENAI, ate 
a die .20 de calla rtes, as importin-
cias arrecadadas no nes anterior, 
de acordo corn a seguinte distri-
burgle: 

a) ao Departamento Nateonal serf 
entregue a importlincia carrespon-
dente I contribuicto adicional e 
quota de 15% sabre a contribuicao 
Pak 

b) aos Departamentos Regionals 
seri entregue a Import :lade cones-
pondente a 85% di ctintribuicio 

. - 
Art. 49 - A entrega direta da 

arreoadacio ao Department° Na-
clonal e aos Depart: mentos  Rem..
alsser feita pelas instil:Woes de 

previdencie mediante duoddcimos, 
que deverito ser reajustados pedo-
dicer:mate pelo Depanamento Na-
cional do SENA!). 

Art. 50 - Visando ao atenditnen--
to de situates especiais, determi-
nadas empresas poderao recolher 
as sung contribuictes diretamente 
aos cofres do SENAI. 

Paragrafo Alnico - 0 Departamen-
to a cujos cokes forem recolhldas 
essas contribuicdes providenciari, 
ate a die 20 do mes subseq0ente, a 
sun distribeicao de =mire Wend-
ca ao que estipularn as tetras a e b 
do artigo 48. 

Art. 51 - A quota destinada as 
despesas de cariter geral, prevista 
naelegislacto Amite c calm/lade 
sabre a receita geral do SENAI, seri 
assim distribuldat 

a) 596 da recut da cow:tuts:it> 
geral pare as despesas de custeio 
da Administracao Nacional do 
SEMI; 

b) 4% da receita da contributed° 
geral para auxilio as escobrs ou cur- 
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sos em regiOes onde a armada-
c.to seja insuficiente pate a menu-
tencio do minima de ensino juiga-
do necessitio; 

c) 4% destinados a pianos de am-
pliacia de escoias a cuzsos ou cria-
cao de cenuos de neinamenro, nes 
reglOes Norte e liordeste do pais, 
ou ainda a concessao de balsas 
de escudos a alums desses centros, 
mediente aprovacto do Conseiho 
Nacional; 

d) 2% para a administracto su-
perior, a cargo da Coniederacto 
Nacional da Indust ria.  

Art. 52 - Os recursos previstos 
na alinea b do amigo 51 serto dis-
tribuidos as regibes interessadas, 
levando-se em coma a ndmero de 
opera los de cede urea e a media 
dos salarios minimos das series 
das escoias, por urns comissio 
de cinco membros do Conseibo 
Nacional, 

An. 53 - A contribuicao adicio-
nal prevista em lei destina-se; 

a) a formes°, aperfeicoarnento 
ou especializacao, inclusive par 
meio de balsas de escudo, do pes-
soal das empresas que pagam esta 
contribuicto; 

b) ao aperfeicoamento ou espe-
cialiiacto de pessoal theme°, do-
cente e administradores de ensino 
do SENA', sob a forma de balsas, 
de cursos e estagios; 

c) a montagem de labaratdrios de 
pesqulsa pare fins de ensino. 

Art. 54 - 0 depOsito dos recur-
sos do SENA1 sera obrigatoriamente 
felt() no Banco do Brasil on em 
bancos particulares aprovados pe-
los Conselhos Regionals, no oasts dos 
Depanamentos Regionals." 

§ 19  Nenhum dePosito pcideri 
ser feito em esnibelecimento ban-
dela com capital realized° inferior 
a dez mil vezes o valor do maim 
'[Aria minim° em vigor no pais. 

§ - Os deprisitas em aide ema-
belecimento banctrio 010 podetto 
exceder a 1% (um pot cento) do 
valor dos depdsitos, a vista e a 
prazo, constante dos respectivos 
balancetes. 

CAPITULO IX  
Do Orcamento e da Prestanito 

de Cosmos 

Art. 55 - 0 orcamento dos De-
partamentos Regionals, devidamen-
te aprovado pelos Conselhos Regio-
nals e as orcamentos do Depar-
tamento Nacional e das Delegacias 
Regionais aprovados pelo Conseiho 
Nacional, acompanhadas do resu-
rno geral dos orcamentos cia enti-
dade, seri° encaininhados, pelo 
presidente do Conseiho Nacional, 
a Presidencia da Repdblica, nos 
termos dos artigos 11 e 13 da Lei 
n9  2.613, de 23 de setembro de 
1955." 

§ 	Os Departainemos Regio- 
nals deverto ter os seus oreamen-
tos aprovados pelos Conselhos 
Regionals em praza que pennita a 
sua entrega, ate o dia 30 de Setern-
Ix° de cada sea, ao Departamento 
Nacional, pant que possam ser 
remetidos 1 Presidencia da Re-
publica. 

29  - 0 orcamento devera apre-
sentar as previsees da receita e as 
antic:aeries da despesa, em verbas 
globais. 

§ 39  - Ate 31 de agasto de cada 
ano, o Department° Nacional dare 
conhecimento as administracOes 
regionals des previsees de receiras 
que Ihes serio atribuidas para a 
earrcicio futuro. 

§ 49  - 0 Departamento Nacional 
organized, ate 30 de setembro de 
cads ano, o seu proprio orcamen-
to e o des Delegadas Regionals e, 
ate 31 de outubro de cads ano, um 
resumo geral dos °Kamen= da 
entidade, referentes ao exerdcio 
futuro, pare screen submeddos, as 
primeiros, a aprovacto do Conse-
lho Nadonal, e as dos Regionals, 
para simples conhecimento dew. 
Conselha, no cotter do rues de 
novembro, 

Art. 56 - Os balancos finan-
ceiros, econ6mico e patrimonial, 
been coma a execucao °Kamen-
aria do Depanamento Nadonal e 
das Delegacies Regionals, pare 
efeitos de prestacia de comas,  

deverio ser submetidos ao Con-
seiho Nacional. orgto prOprio de 
connote e tomada de comas do 
Departamento Nacional e das De-
legacias Regionals, na primeira 
quinzena de mazy°, para see pro-
nunciamento e encaminhados, em 
seguida, ao Tribunal de Comas da 
Unita, ate 31 Besse rues, de acor-
do com as artigos 11 e 13 da Lei 
cicada. 

19  - As prestacbes de comas dos 
Departarnentos Regionais, sob a 
responsabilidade de seus titulares, 
devidamente aprovadas pelos res-
pectivos Conselhos Regionals, or-
Otos praprios de controle e tomada 
de comas regionals, deverao ser en-
caminhalias ao Tribunal de Caritas 
da Unita, pelos presidentes dos 
respectivos Conselhos Regionais, 
ate o dia 31 de moo. 

22- As prestactes de comas dos 
Departamentas e Delegacies Regio-
nais e a do Departamento Nacional 
deverao observar as instruc6es do 
Tribunal de Conies da Unita. 

Art 57 - 0 Departamento Na-
cional complemented cora instru-
coes prdprlas a organizacio dos 
mementos e a prestacio de corn 
las, no ambito nacional, coma no  
regional. 

Art. 5111 - As retificacoes arca-
menearias, no carter do exerdcio, 
se processed°, se necessirio, no 
segundo .semestre, ate o mes de 
setembro, e obedecerto aos rues- 

25 

Profeitui-a MurticIpal de Capanems 
Corti loo quo este docurnento 6 cOpla 
do °Minal. 
Cepanema, 

24 



mos principios da elaboractio do 
orcaruemo. 

CAPITULO X 
Das DIsposicties Gerads 

Art. 59 — 0 Servico Nacional de 
Aprendizagern Industrial Bunted 
relacOes permanentes corn a Con-
federagic> Nacional da inddstria, no 
ambito national, e corn as fede-
racbes de inchistrias, no ambito 
regional, colimando urn =lima 
rendimento dos objetivos commis 
do ensino industrial, da ordem e da 
paz social. 

Art. 60 — Igual procedimento 
mantera o SENAI corn a Servico 
Social da Inch-Istria CSESD, no 
atendimento de identicas finali-
dades. 

Art. 61 — 0 disposto nos dois 
artigos anteriores poderA regular-se 
em convenio entre as entidades 
interessadas. 

Art 62 — Cabe 3 Confederagao 
Nacional da Inastria encanainhar 
ao Ministerio da Educacio e Cultura 
proposta de alteracia do presente 
Regimento." 

CAPITULO XI 
Das Disposicbes Transit6rias 

Art. 63 — 0 pessoal lotado 
quadro do Conselho Nacional, corn 
exce9to dos servidores aludidos no  

artigo 21, sera distribuido pelos 
orgios do Departamento Nacional. 

Art. 64 - 0 orsimento e a escd-
ta do Consellto Nacional reference 
ao exestido de 1962 Beam incor-
porados ao orpunento e escrint 
do Departatnento Nadonal. 

Art. 63 — As alteracbes adminis-
trativa.s, orcamentarias e contabeis 
decorrentes da entrada em vigor 
deste Regularnento seri° procedi-
das imediatamente ap6s a sua 
aprovacao. 

Art. 66 - Flea autorizada a udli-
zadio de recursos dos diversos de-
partamentos e delegacias do SENAI 
ate o halite de Cr$200.000.000,00 
(duaentos milhOes tie cruzeiros), 
dentro do prazo de 3 ales) arms, 
para a realizacao dos pianos de 
construCio e instalacao dos centros 
de treinamento previstos na Ian c 
do artigo 51. 

Art 67 — A sedo do SENAI per-
manecera, eta carater provisdrio, 
na Cidade do Rio de Janeiro, trans-
ferindo-se para Brasilia, Distrito 
Federal, em epoca a set fixada 
pela Confederacio Nacional da 
Indastria." 

Antonio de Otiveira Brit°, 
Ministro da Educacao e Cultura 
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NOTAS 

Ixotto as mendonadas no Dec.-Le 1305 de 8-14974 amino Profissional Aeronautic°, na 
Lei 5461 di 24.1968 (Disko Prolitsional Maritime) e no Dec.-Lei 1146, de 31-12-1970 
ancta.). 

2  0 dem II do an. 4° do Dscrato 74 296 de 16/7/74, mato/sac 
'art. 40  Sao tinculadas ao dfinistirio do Thetalbo as Arvin:es entidador 
17 Paraiba * art 183 Vier.-Ist n'204 ds 25,2/1967.7  
1- Stfilif0 Madan& Apendissagem lndrarNal asm4.01 
Dec.-lid n°200 - art 183 - As entidadine organism:4es en gera4 dotadas de personaliciade 
jurldica de dimity priori:44 quo receptors contrtbuicde s Dame:cats e prestant services * Ma-
mas pablko ou socia4 sada 1u/dumb fticadracdo cia Estado, nos ramose condic6es estabe-
leridar na kgislacdo pertinente a sada tune. 

pardr de 25.6.74, pela Lei n" 6.062, passou a ser denomtnado MinkuOrio do Trabalbo afrlb) 

431714. 

5  aims attempt° eauada polo Dechno 99350 * 2706.90, que crlou o Institute Nacional 
de Segura Social para promoter a arrscadaclio,ftscauracao e cobreinca day conirtbuicior 
swims deitinadas a Prune/bras So sat. 

INSS. 

Idem. 

!team. 

a 1NSS. 

0 Dec. lel 1.861, do 25.02.84 corn redacclo °item*: psloDec.-des no 1.867, de 25.03.81, 
estipulon em mu an, 2', o mass* ausoindlico do monsustecornaparalente a Cada eruidade 
Creadiado dodgie,* da nopertitaailquota sabre Osaktnio ccauribuicdoatd 10 Ma 0101).  
Dscreto-Let no 151, de 9 deletiondm do 1967  
WI. 1° - iitdisoon ibilteidad se do Serum Sadal dafruisistria(SESIX.ServicoSocial dO Comilreto 
(Sac), Seroiso Nacional de Apryndisagsni Industrial (SEW, Soweto Nacional de 
Aprendbwerri Comrade (Saws)* dosSindicaros ledentokseOstfaismitros dm =of:arras 
ecorrilndcas eprd, onals *undo set mantidas em depdsko avolusivamenta no Banco do Brasil S.A. arias Coteas Boindaticas /decals. 
Pardgmfo deka.lbeoatene.eeda aimfgasoriedade de quit frau o ardgi loos depdtaas dos 
Sputa:arse soliadot ine badidadss on* ado waste Agincia dr urn ekussarbelsctraeritos ad 
nossitdorra*O, au* coma *palm qua. stcycrutafaratak fir asebpsnales4 a qualquer das 
onliaddet reiretidas argga master mutat localidads; porpsefook detirminado, pan: 
warder ao patentors* de obrus vn maitascAo ou de serrafosprasadoe. 

ar Peia mita 16  do Doom 62.412 de 153/684 *Ma doilladd ao Minium de  arad° do Picniejamsnio • Caorriatacdo Gra compobscia proving nos onto: 11 e da Lot no 2613, de 23,3Y5X rafatftammued aprenescao dos orcananstosgerais do Scruff* Social da buidares (STA doServigo Social do COMired0 aesa do SavicoNacional do Aprendiragem 
Industrial (301A13 41 do Simko Malone! deAprerwitzsigetni annercfal (Sbriarf. 

a Mit recta do art 2. 
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SENA11-== 
Obe - it; 

RESOLUCAO 	DO CONSELHO REGIONAL DO PARANA 	 r,o 

SFTb 
0"r. 0 Conselho kogional do Service Nacional de Apiendizagem Industrial - SENAI - Departamento ‘,0 ,„;.4  frerr  

Regional do Parana, no use das atribuicOes quo !he sac) conferidas pelo Re.gimento aprovado 

através do Decreto N° 494, de 10 de janeiro de 1962, e em cumprimento ao disposto no Artigo 
50, do Regiment° do Conselho Regional do SENAI/PR, de 22 de agosto de 1973, 

Considerando os argumentos apresentados pelo Sr, Marco Antonio Areias Secco, Diretor 
Regional do SENAI/PR; 

RESOLVE: 

Autorizar a criacao da Unidade do SENAI em Capanema, a ser denominada SENAI 
Capanema. Com  localizacao na Avenida Botucaris, 1030, Bairro Santa Cruz, CEP: 85760-000, 
Capanema-PR, Natureza Juridica 307-7 (Servico Social Autenomo), corn as atividades 
economicas discriminadas abaixo: 

• Atividade Principal: 8599-6/99 - Outras Atividades de Ensino nao Especificadas 
Anteriormente 

• Atividade Secundaria: 8599-6/04 Treinamento em Desenvolvimento Profissional e 
Gerencial 

0 processo interno que instrui este assunto é ode numero 3851/13. 

TESPm  
DCNAI  

AFC  

N°  142/2013 
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FEDERAcA0 DAS INDOSTRIAS DO ESTADO PARANA 

ASSEMBLER GERAL ORDINARIA PARA POSSE DA DIRETORIA ELEITA EM TRES DE 
AGOSTO DE DOES MIL E ONZE. 

Aos trinta dlas do mos de setembro de dois mil a onze, em segunda convocagao, as 

dezenove horas e trinta minutos, no Centro de Inovagao, Educagao, Tecnologia e 

Empreendedorismo do Parana, sito na Avenida Comendador Franco, mil trezentos e 

quarenta e urn, em Curitiba, Estado do Parana, reunlu-se o Conselho de Representantes 

da Entidade, com o objetivo de dar posse a Diretoria, ao Conselho Fiscal e aos Delegados 

Representantes junto a Confederacao Nacional da IndUstria, efetivos e suplentes, eleitos 

em tree de agosto do corrente ano, de acordo com as assinaturas no Iivro prOprio. 

Iniciando os trabalhos, o Presidente, Doutor Rodrigo Costa da Rocha Loures, solicitou ao 

Secret.Arlo, senhor Fredy Henrique Chevalier, que fosse lido o edital de convocacao 

destarte redigido: "ASSEMBLER GERAL ORDINARIA. Pelo presente edital, convoco o 

Conselho de Representantes desta Federagao, para participar da Assemblela Geral 

Ordinaria (AGO) que se reallzara no Centro de Inovacao, Educagao, Tecnologia e 

Empreendedorismo do Parana (Cietep), localizado na Avenida Comendador Franco 

(Avenida das Torres), n.°1341, Curitiba, Estado do Parana, no prOximo dia 30  de setembro  

do corrente ano, as 18:30 horas, em primeira convocacao, se houver ntimero legal, ou as 

19:30 horas, em segunda convocacao, corn qualquer numero, a fim de ser deliberada a 

seguinte ordem do Dia: a) dar posse a Diretoria, ao Conselho Fiscal e a Delegacao 

Representativa junto a Confederacao Nacional da Indastria — CNI para o quadrienio 

2011/2015. Curitiba, 27 de setembro de 2011. Rodrigo Costa da Rocha Loures, Presidente 

da Federacao das indiostrias do Estado do Parana • FIEP." Ato continuo procedeu-se a 

solenidade de posse da nova Diretoria, do Conselho Fiscal e dos Delegados 

Representantes, efetivos e suplentes, eleitos em fres de agosto de dois mil e onze, 

componentes da Chapa FIEP Independente, corn mandato para o quadrienio dois mil e 

ssim constituida 

untlio Sant'Anna, 
• F3 t  
ado Kosters, dello  

cirRi 

1.82 9, 

FT.-.ReFLna 

onze a dois mll a quinze. Os novos dirige 

a nova diretorla: Presidents: Edson Luiz 

Carlos Vatter Martins Pedro, Claudio Pet 
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Bampi, Jorge Szabli Junior, Marco Antonio Galassini da Silva, Nelson Roberto Hubner, Osmar 

Ceolin Alves, Ramon Andres Doria, Rommel Barion, Roni Junior Marini, Sidney Paciornick, 

Valter Luiz Orsi; Secretarlos; 1° Secretario: Marcelo Ivan Melek, 2° Secretario: Claudio 

Grochowicz, 3° Secretario: Marcos Tadeu Koslovski; Tesoureiros: 1° Tesoureiro: Adilson 

Cozendey Filipaki, 2° Tesoureiro: Jose Georgevan Gomes de Araujo, 3° Tesoureiro: !tamer 

Carlos Ferreira; Dlretores Suplentes: Joaquim Cancela Gongaives, Nelson Arnaldo Kowalski, 

Sebastiao Ferreira Martins Junior, Rafael Liston, Waldomiro Wanderley Luersen, Estanislau 

Fillus, Daniel Wosniak, Juliano Langowski, Rodrigo Rafael de Medeiros Martins, Joice Marla 

Nervis Roncaglio, Salete Gauginski, Marcos Aurelio Tudino, Edson Jose de Vasconcelos, 

Samuel Leiner, Fabio Pires Leal, Joao Alberto Soares de Andrade, Paulo Roberto Pupo, Sueli 

de Souza Baptisaco, Jose Carlos de Godoi, Rui Londero Benetti, fvlarcio Strapasson, Maria 

:.kise do Nascimento; Conselhd'Fiscal Efetivos: Nilo Cini Junior, Josafat Kubrak, Maria Abigail 

Beira Fortuna; Suplentes: Antonio Di Rienzo, Fabricio Antonio Moreira Neto, Roberto 

Biesemeyer. Delegados Representantes junto ao Conseiho da Confederagao Nacional da 

Indastria: Efetivos: Edson Luiz Campagnolo e Rodrigo Costa da Rocha Loures; Suplentes: 

Birata Higino Almeida Giacomoni e Paulo Eduardo Rodrigues Ceschin. Sendo que neste ato 

to-dos os empossados presentes prestam o compromisso solene de respeitar o exercicio 

do mandato, a Constituicao, as Leis vigentes e ao Estatuto da Entidade. A seguir fol 

declarada encerrada a sessao. Do que tudo, para constar, foi lavrada esta ata que, Ilda e 

achada conforme, val assinada pelos Presidentes, Secretarios, Tesoureiros atuais e 
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do Estado do Parana 

PORTARIA N° 50104 

0 Diretor do Service Nacional de Aprendizagem Industrial - 

Departamento Regional do Parana, usando da cornpetencia que the é conferida pela tetra 

"b", do artigo 41, do Regiment° do SENA', aprovado pelo Decreto n° 494, de 10 de Janeiro 

de 1962, 

RESOLVE: 

1° - Designar a Sra. Rosevete Marta Marcelo lesser, para o cargo 

de Gerente de Unidade do SENA! — UET Francisco Beltrao. 

Efeitos a partir desta data. 

Registre-se, de-se ciencia e cumpra-se. 

Curitiba, 1° de Novembro de 2004. 

ergio Asinelli 
etor Regional 

CIENTE: 

Rosevete Marta Marcello lesser 
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Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitaceies 

Contratante: 
NOME: MUNICiPIO DE CAPANEMA - PR 
CNPJ: 75.972.760/0001-60 
ENDEREcO: AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA — N° 1080 
BAIRRO CENTRO — CAPANEMA — PR 
CEP: 85.760-000. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSRTRIAL - 
SENAI 
CNPJ: 03.776.284/0055-93 
ENDEREcO: AV BOTUCARIS, N° 1030 — BAIRRO CENTRO — CAPANEMA — PR 
CEP: 85.760-000. 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO 
SERVICOS EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, 
MODALIDADE QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA - PR, em 
conformidade com o Art. 25, inciso II e o artigo 13, inciso VI, da lei 8.666/93  

ITEM SERVIc0 QUANTIDADE VALOR 
1 CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR 

RESIDENCIAL • TURMA DE 20 ALUNOS - 
CARGA HORARIA DE 180 HORAS. 

1,00 15.087,00 

Data da Assinatura: 09/03/2015. 

Data do Inicio da Vigencia: 09/03/2015. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema — PR 
Setor de Licitacoes 

Processo de Inexigibilidade: 002 
	

Capanema - PR, 09/03/2015. 

PROTOCOLO NUMERO: 002 

DE: PREFEITA MUNICIPAL 

PARA: DEPTO. DE CONTABILIDADE; 
DEPTO. JURfDICO; 

COMISSAO LICITACAO. 

Preliminarmente a autorizacao solicitada mediante oficio numero 002 o 
presente processo devera tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

1-  a indicagdo de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - a elaboragao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatOrio; 

3- a elaboragdo da minuta da dispensa de licitagao e da minuta do contrato; 

4- ao exame e aprovagdo das minutas indicadas no item 03 acima. 

Cordialmente, 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitacoes 

Processo inexigibilidade: 002 	 CAPANEMA, 09/03/2015. 

PROTOCOLO NUMERO: 002 

DE: DEPTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITA MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio numero 002 expedido em, 09/03/2015 informamos a 
existencia de previsao de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento das 
obrigacoes decorrentes da contratagao constante no oficio supra, sendo que o 
pagamento sera efetuado através da Dota ao Or amentaria; 
DOTAcOES 
Exercicio da despesa Conta da despesa Funcional prograrnatica Fonte de recurso 
2015 2790 11.003.08.243.0802.06055 000 

Cordialmente, 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone.46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Prefeita Municipal 
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Municipio de Capanema — PR 

Setor de LicitacOes 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 002/2015 

Fica Inexigivel de licitagao na forma do Art. 25, inciso II e o artigo 13, inciso 
VI, da lei 8.666/93, e suas alteracoes posteriores as despesas abaixo especificadas, 
conforme Parecer Juridico da Assessoria Juridica do Municipio. 

A Inexigibilidade de Licitacao para CONTRATACAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS EDUCACIONAIS, NO 
PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA MODALIDADE QUALIFICA00 
PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA — PR. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 
INDUSRTRIAL - SENAI 
CNPJ: 03.776.284/0055-93 
ENDEREcO: AV BOTUCARIS, N° 1030 — BAIRRO CENTRO — CAPANEMA — 
PR 
CEP: 85.760-000. 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO 
DE SERVICOS EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA 
MODALIDADE QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA -
PR, em conformidade cora o Art. 25, inciso II e o artigo 13, inciso VI, da lei 8.666/93  
VALOR: R$ 15.087,00. 

Capanema-Pr, 09/03/2015. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080- Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



 

Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitacoes 

0037 

RATIFICAcA0 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 002/2015 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de Licitagdo para 
a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE 
SERVICOS EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA 
MODALIDADE QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA -
PR, conforme parecer juridic° fundamentado no Art. 25, inciso II e o artigo 13, inciso 
VI, da lei 8.666/93, e suas alteragoes posteriores. 

Art. 25.E inexigivel a licitagdo quando houver inviabilidade de competigao, em 
especial: 

II - para a contratagdo de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de 
natureza singular, coin profissionais ou empresas de not6ria especializagdo, vedada 
a inexigibilidade para servigos de publicidade e divulgagdo; 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos tecnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 

VI - treinamento e aperfeigoamento de pessoal; 

VALOR TOTAL: R$ 15.087,00 (quinze mil e oitenta e sete reais). 

Capanema-Pr, 09/03/2015 

Lind mir Maria de Lara Denardin 
Prefeita Municipal 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema — PR 

Setor de Licitacoes 

CONTRATO N° 016/2015 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVICOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA 

E 0 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - SENAI. 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestag-do de Servicos, sem vinculo 

empregaticio, de um lado o MUNICiPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura 

Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob 

o n° 75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

pela Prefeita Municipal, Sra. LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN, de outro lado 

o SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.° 03.776.284/0055-93, situada a AV BOTUCARIS, 1030 - CEP: 

85760000 - BAIRRO: SANTA CRUZ, Capanema/PR, neste ato representada pelo(a) 

Sr(a) ROSEVETE MARTA MARCELLO TESSER, inscrita no CPF n°575.069.499- 20, 

residente e domiciliada em Francisco Behr-do/PR, doravante denominada 

CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 

de junho de 1993 e legislagdo pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas na 

licitagao realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° 002/2015, que fazem parte 

integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condicoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE 

SERVICOS EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA 

MODALIDADE QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA - PR. 
Item Descricao do produto/servigo Unidade 

de medida 
Quantida 
de 

Preto 
unitario 

1 CURSO DE ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL - 
TURMA DE 20 ALUNOS - CARGA HORARIA DE 180 HORAS 

UN 1,00 15.087,00 

1.2 Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 

obrigando as partes em todos os seus termos, as condigoes expressas no Edital de 

Processo inexigibilidade N° 002/2015, juntamente com seus anexos e a proposta da 

CONTRATADA. 

2. CLAUSULA SEGUNDA- DO REGIME DE EXECUcA0  

2.1. Os servicos sera° realizados por execugdo indireta, sob o regime de empreitada 
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3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL E FORMA DE EXECUCAO  

3.1. Os servigos sera() executados nos locais e na forma definidos pela Secretaria da 
Familia e Desenvolvimento Social, bem como de acordo corn as especificagoes que 

acompanham o edital. 

3.2. 0 prazo de execugdo dos servigos tera inicio a partir da data de assinatura deste 

instrumento contratual. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, alem do fornecimento dos instrutores para realizagdo do curso, 
obriga-se a: 

4.1.1. Ter postura etica e manter em sigilo eventuais informagoes que sejam necessarias 

para execugao do projeto; 

4.1.2. Disponibilizar tecnico(s) capacitado(s) para o trabalho; 

4.1.3. Definir, em comum acordo corn o responsavel da empresa, as datas e horarios para 
a realizagdo das atividades propostas; 

4.1.4. Cumprir o cronograma acordado com a Contratante, de acordo corn o desempenho 
das tarefas executadas; 

4.1.5. Realizar as atividades propostas; 

4.1.6. Fornecer material didatico e certificado aos participantes que obtiverem 

aproveitamento e assiduidade superior a 75%; 

4.1.7. Fornecer os recursos fisicos, materiais e humanos necessarios ao desenvolvimento 

dos trabalhos; 

4.1.8. Promover a organizagdo tecnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-

los eficaz e eficientemente, de acordo corn os documentos e especificagoes que integram o 

Contrato, no prazo determinado. 
4.1.9. Conduzir os trabalhos corn estrita observancia as normas da legislagdo 
pertinente, cumprindo as determinagoes dos Poderes Palicos, mantendo o local dos 

servigos sempre limpo e nas melhores condigOes de seguranga, higiene e disciplina. 

4.1.10. Submeter previamente, por escrito, a CONTRATANTE, para andlise e 
aprovagdo, quaisquer mudangas nos metodos executivos que fujam as especificagoes do 

contrato. 

4.1.11. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo corn o 

estabelecido neste instrumento e as especificagoes, no prazo de 05 (cinco) dias, contado 

da data de qualquer tempo se constatado pelo fiscal da CONTRATANTE. 
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4.1.12. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por use 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso 

fortuito ou de forga maior, por qualquer causa de destruigao, danificagao, defeitos ou 

incorregoes dos servigos ou dos bens da CONTRATANTE, de seus funcionarios ou de 

terceiros, ainda que ocorridos em via palica. 

4.1.13. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrencia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos. 

4.1.14. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela CONTRATANTE ou 

por seus prepostos, garantindo•lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos servigos, bem 

como aos documentos relativos a execugao. 

4.1.15. Paralisar, por determinagao da CONTRATANTE, qualquer trabalho que nao 

esteja sendo executado de acordo com a boa tecnica ou que ponha em risco a seguranga 

de pessoas ou bens de terceiros. 

4.1.16. Responsabilizar se pelos encargos previdenciarios, fiscais e comerciais 

resultantes da execugdo do contrato. 

4.1.17. Responder pelo pagamento dos salarios devidos aos empregados e encargos 

trabalhistas, bem como pelos registros, seguros contra riscos de acidentes de trabalho e 

outras obrigagoes inerentes a execugao dos servigos ora contratados. 

4.1.18. Arcar com todos os tributos incidentes sobre este Contrato, bem como sobre a sua 

atividade, devendo efetuar os respectivos pagamentos na forma e nos prazos 

determinados por lei. 

4.1.19. Manter sediado junto a Administragao, durante os turnos de trabalho, preposto 

capaz de tomar decisoes compativeis com os compromissos assumidos; 

4.1.20. Cumprir, alem dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou 

municipal, as normas de seguranga da Administragdo; 

4.1.21. Regularizar, quando notificada pela CONTRATANTE, sob pena de sofrer as 

penalidades estabelecidas no contrato, as eventuais falhas na execugdo dos servigos fora 

das suas especificagOes; 

4.1.22. Responder por qualquer prejuizo ou danos causados diretamente 

Administragao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, 

procedendo imediatamente aos reparos ou indenizagoes cabiveis e assumindo o onus 

decorrente; 

4.1.23. Comunicar ao CONTRATANTE, quaisquer fatos ou circunstancias detectadas 

por seus empregados quando da execugdo dos servigos, que prejudiquem ou possam vir a 

prejudicar a qualidade dos servigos ou comprometer a integridade do patrimonio pUblico; 

4.1.24. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
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obrigagoes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada. 

4.1.25. Manter, durante o periodo de vigencia do contrato, todas as condigoes que 

ensejaram a sua habilitagao e qualificagao no certame licitatorio; 

4.1.26. Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela CONTRATANTE, os 

comprovantes do cumprimento das obrigagoes previdenciarias, do Fundo de Garantia por 

Tempo de Servigo — FGTS, e do pagamento dos salarios e beneficios dos empregados 

utilizados na execugao dos servigos. 

5. CLAUSULA QUINTA -DO PRAZO E DA DISCRIMINACAO DO SERVIc0  

5.1. A data para o inicio e conclusan do curso sera em 09/03/2015 e 14/05/2015, 

respectivamente, sendo que o contrato ficard vigente ate o dia 29/05/2015, para fins de 

recebimento definitivo dos servigos e posterior pagamento. 

5.2. Os servigos sera.° executados pela CONTRATADA na forma descrita no presente 

contrato e constante na proposta da Contratada. 

5.3. 0 local de realizagao do curso sera na sede do SENAI — Capanema. 

5.4. A carga horaria de cada curso sera de 180 horas. 

5.5. 0 curso sera ministrado em dias liteis entre as 18h3Omin. e as 22h3Omin. 

5.6. Quanto ao curso; 

5.7. CONTEUDO PROGRAMATICO — INSTALAcOES ELETRICOS (160 HORAS): 

a) Teoria eletronica; Fontes de eletricidade; Corrente Eletrica; Circuito Eletrico; 

Resistencia eletrica; Associagao de resistores em serie, em paralelo e mista; Tensao 

eletrica; Potencia eletrica; Lei de Ohm; Primeira e segunda leis de Kirchoff; Magnetismo; 

Eletromagnetismo; Projeto de instalagoes eletricas; Planejamento; Orgamento; 

Seguranga do trabalho; Meio ambiente; Qualidade; Ligagao a terra (aterramento); 

Fatores que influenciam no dimensionamento; Protegao das instalagoes eletricas; 

Dispositivos de protegao contra surtos; Circuito alimentador e de distribuig5.o; Corrente 

alternada; Emenda de condutores; Instrumentos de medigao; Leitura e interpretagao de 

diagramas; Sistema de iluminagao; Tecnicas de inspegao de sistemas de redes eletricas; 

Instalagao de quadro; Materiais, ferramentas, equipamentos, instrumentos. 

5.8. CONTEUDO PROGRAMATICO — ATITUDES EMPREENDEDORAS PARA 0 

MERCADO DE TRABALHO (20 HORAS): 

a) Empreendedorismo; Etica e cidadania; 0 mundo do trabalho; Plano de vida e 

carreira; Nogoes de comunicagao. 

6. .CLAUSULA SEXTA— DAS VEDAcOES 

6.1. E vedado a CONTRATADA: 
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6.1.1. A subcontratagdo total ou parcial do objeto do contrato. 

6.1.2. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira; 

6.1.3. Interromper a execugdo dos servicos sob alegagdo de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

7. CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE  

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Indicar as pessoas para participar do curso; 

7.1.2. Fornecer antecipadamente (tres dias antes da data de inicio do curso) os dados 

cadastrais dos participantes, conforme ficha cadastral SENAI; 

7.1.3.Definir e obedecer, em comum acordo corn o SENAI, as datas e horarios para a 

realizagdo das reunioes e os prazos definidos para o cumprimento das atividades 

definidas; 

7.1.4. Fornecer e indicar o local adequado para a realizagao do curso; 

7.1.5. Cumprir fielmente as disposigoes do Contrato; 

7.1.6. Exercer a fiscalizagdo dos servicos por servidores especialmente designados, na 

forma prevista na Lei n° 8.666/93; 

7.1.7.Responsabilizar-se pela comunicagdo, em tempo habil, de qualquer fato que 

acarrete em interrupgdo na execugdo do Contrato; 

7.1.8. Efetuar o pagamento nas condicoes e pregos pactuados no Contrato; 

7.1.9. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou 

irregularidades constatadas na execugdo do servico para que sejam adotadas as medidas 

corretivas necessarias; 

7.1.10. Fornecer por escrito as informagoes necessarias para o desenvolvimento dos 

servicos objeto do contrato; 

7.1.11. Exigir o cumprimento de todas as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

7.1.12. Zelar pelo cumprimento das obrigagOes da CONTRATADA relativas 

observancia das normas ambientais vigentes; 

7.1.13. Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servicos de acordo corn as determinagoes do Contrato, do Edital, e seus anexos; 

7.1.14. Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 

compatibilidade corn as obrigagoes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicoes 

de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO 
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8.1. 0 valor do contrato e de R$ 15.087,00 (Quinze mil e oitenta e sete reais). 

8.1.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, 

seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 03 (tees) meses a partir da data da 

assinatura deste instrumento contratual, podendo tal prazo ser prorrogado nas hipOteses 

elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 26/09/2014 e 

encerramento em 25/12/2014. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. Os pagamentos serdo efetuados em tees parcelas mensais, de acordo cora o 

estipulado abaixo: 

PARCELA VENCIMENTO VALOR 

01 31/03/2015 5.029,00 

02 30/04/2015 5.029,00 

03 29/05/2015 5.029,00 

10.2. Condiciona-se o pagamento nas datas acima previstas a apresentagdo da Nota 

FiscallFatura ate o quinto dia 6til antecedente, a qual sera emitida pela CONTRATADA 

de acordo corn os seguintes procedimentos: 

10.2.1. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da 

data da apresentagao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a 

conformidade dos servigos executados. 

10.2.1.1. No caso de aulas nao concluidas ou nao ministradas, sera() pagos apenas os 

servicos efetivamente executados. 

10.2.1.2. A aprovagao da Nota Fiscal previa apresentada pela CONTRATADA nao a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva 

dos servicos executados. 

10.3. 	0 pagamento somente sera efetuado ap6s o "atesto", pelo servidor competente, 

da Nota FiscallFatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais 

documentos exigidos neste 

10.3.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da conformidade 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos efetivamente 
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executados. 

10.4. Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execugdo dos servicos identificada pela Secretaria de Administragao 

ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento ficard pendente ate 

que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para 

pagamento iniciar sea apOs a comprovagao da regularizacao da situagdo, nao 

acarretando qualquer onus para a Contratante. 

10.5. Antes do pagamento, a CONTRATANTE podera verificar, por meio de consulta 

eletrOnica, a regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites 

oficiais, devendo seu resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de 

pagamento. 

10.6. Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagdo 

aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.6.1. Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 

observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal 

aplicavel. 

10.6.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 

Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos 

e contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara 

condicionado a apresentagao de comprovagao por meio de documento official de que faz 

jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.7. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante 

depOsito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela 

CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislagdo vigente. 

10.8. E vedada expressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada 

neste Edital, em especial a cobranca bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de 

titulo, sob pena de aplicagao das sangoes previstas no edital e indenizagdo pelos Banos 

decorrentes. 

10.9. Seth considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancaria para pagamento. 

10.10. A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a 

ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

10.11. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos 

moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 
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11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1.Mensalmente, cabera a CONTRATADA apresentar comunicagao escrita 

fiscalizagao da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo de ate 5 (cinco) dias, a 

verificagao dos servigos executados, para fins de recebimento. 

11.2. 0 recebimento tambem ficara suieito a apresentagao da nota fiscal 

correspondente e de relaterio, devidamente assinado pelos profissionais envolvidos, 

constando a quantidade de aulas ministradas, local da prestacao de servigos e alunos 

atendidos naquele mes. 

11.3. ApOs a inspegao no Municipio se os servigos estao sendo prestados 

adequadamente e a entrega do relatOrio mencionado acima, sera lavrado Termo de 

Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela 

fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias verificadas. 

11.4. A CONTRATADA fica obrigada a prestar novamente os servigos, as suas 

expensas, no todo ou em parte, quando se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes 

resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao atestar 

a prestacao de servigos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento. 

11.5. Na hipotese de a verificagao a que se refere o item 11.1 nao ser procedida 

tempestivamente, reputar-se-6 como realizada, consumando-se o recebimento 

definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado 

Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 

11.6. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 

qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 

contrato e por forga das disposigoes legais em vigor. 

Municipio de Capanema — PR 	 114 
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o pagamento ate a data do efetivo pagamento, h taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte formula: 

EM= xNxVP 

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 100) 1- 
365 

N = Niunero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 

pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 
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12. •CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRKOS 

12.1. Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DOTACAO OKAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos 

especificos consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagdo 

abaixo discriminada: 
DOTACOES 
Exercicio da despesa Conta da 

despesa 
Funcional programatica Fonte de recurso 

2015 2790 11.003.08.243.0802.06055 000 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do 

exercicio subsequente correrao a conta das dotagoes orgamentarias indicadas em termo 

aditivo ou apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO  

14.1. A execugao dos servicos ora contratados sera objeto de acompanhamento, controle, 

fiscalizacao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este fim 

especialmente designado, corn as atribuigoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, 

de 1993, conforme detalhado no contrato. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser professional habilitado e corn a 

experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos 

servicos. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item 

nao excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE 

responsabilidade solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou 

danos na execugao dos servicos contratados. 

14.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos 

ora contratados, prestados em desacordo corn o presente Edital e seus Anexos e corn o 

contrato. 

14.4. As determinagoes e as solicitagoes formuladas pelo representante da 

CONTRATANTE encarregado da fiscalizacao do contrato deverdo ser prontamente 

atendidas pela CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

15.1. Eventuais alteragiies contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 
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15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais, os 

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderdo 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogagdo contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 8.666/93, 

quando acordado pelas partes e nas hipOteses em que a Contratada nao deu causa 

prorrogacdo, Pica assegurado o reajuste do valor pactuado inicialmente pelo indice 

INPC/IBGE. 

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA DAS INFRAc OES E DAS SANCOES 

ADMINISTRATIVAS  

16.1-Comete infraedo administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer do 

contrato: 

a) Ndo retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada 

dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagdo falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Ndo mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inid6neo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugdo do certame. 

16.2- A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragOes discriminadas no 

subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as 

seguintes sangoes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

16.3- Em caso de inexecugdo do contrato, erro de execugdo, execugdo imperfeita, mora de 

execugdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a 

Contratada estard sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa; 

I-Advertencia por escrito; 

IF Multas: 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Setor de Licitagoes 

a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na execugdo dos servigos, calculada sobre o 

valor total do contrato, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor total da 

contratagdo, a partir do qual estara configurada a sua inexecugdo total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecugao parcial do 

contrato; 

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infragdo a qualquer 

clausula ou condigao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, 

aplicada em dobro na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisdo do contrato 

por ato unilateral da Administragdo, motivado por culpa da Contratada, havendo a 

possibilidade de cumulagdo cora as demais sancties cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a 

inexecucao total do contrato. 

III- Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 

contratar corn a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo 

Pablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja 

promovida a reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes 

e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

16.4- As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 

contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao 

poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em 

virtude de atos ilicitos praticados. 

16.5- As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes 

sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 

subsidiariamente na Lei n° 9.784/99. 

16.6-  A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragao. 

16.7- A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 

Administragao Pablica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Setor de LicitacOes 

16.8- As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 

Permanente de Licitagdo. 

16.9- A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levara em consideragdo a 

gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 

a Administragan, observado o principio da proporcionalidade. 

16.10- As multas seran recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade 

competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas 

judicialmente. 

16.11- As penalidades sera° obrigatoriamente registradas no SICAF. 

16.12- As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas 

cabiveis. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 

17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragdo Pnblica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como 

forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagdo. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISA 0 CONTRATUAL 

18.1-Constituem motivo para rescisdo do contrato: 

a) 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagOes, projetos ou 

prazos; 

b) 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e 

prazos; 

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao do servigo, nos prazos estipulados; 

d) 0 atraso injustificado no inicio do servigo; 

e) A paralisagan do servigo, sem justa causa e previa comunicagdo 

Administragdo; 

0 A subcontratagan total do seu objeto, a associacao do contratado corn outrem, a 

cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagdo, ndo 

admitidas neste edital e no contrato; 

a) A subcontratagdo parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administragan e autorizagdo em contrato. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 
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Setor de Licitacoes 

b) 0 desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

c) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° 

do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

d) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 

e) A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

£ A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, 

que prejudique a execugao do contrato; 

g) Razoes de interesse pablico de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta 

subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 

contrato; 

h) A supressao, por parte da Administracao, dos servicos, acarretando 

modificagao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei 

n° 8.666/93; 

0 A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pablica, grave 

perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que 

totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigaterio de indenizagoes 

pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagoes e outras 

previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do 

cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situagao; 

j) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 

Administracao decorrentes do servico, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 

calamidade pablica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao 

contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que 

seja normalizada a situacao; 

k) A nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para 

execugao do servico, nos prazos contratuais; 

1) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execugao do contrato; 

m) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 

prejuizo das sangoes penais cabiveis. 

18.2- A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contraditOrio e a ampla defesa. 

18.3 - Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Centro — 85760-000 
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Setor de Licitgoes 

assegurado o contraditorio e a ampla defesa. 

18.4 - A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita 

e fundamentada da autoridade competente. 

18.5 - Quando a rescisdo ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta 

ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 

direito a: 

a) devolugdo da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execugdo do Contrato ate a data da rescisdo. 

18.6 -A rescisdo por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a execugdo da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 

indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, 

ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste 

instrumento. 

18.7 — Caso o curso seja canelado por parte da CONTRATADA, os valores que o mesmo 

tenha ate entdo recebidos, sera° devolvidos integralmente a CONTRATANTE. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situagoes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato sera° 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 

- COdigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar 

n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas 

administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, 

independentemente de suas transcrigOes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA PUBLICAcA0 

20.1. A publicaedo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 

sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, contados 

do quinto dia iatil do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA- DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS  

21.1. A troca eventual de documentos e correspondencias entre o CONTRATANTE e a 

CONTRATADA, deverdo ser protocolizados junto ao Protocolo da Prefeitura Municipal 

de Capanema, ou remetida via postal, endereeada a Divisdo de Licitagoes do Municipio, 

considerando-se a data de recebimento da correspondencia para verificaedo da 

tempestividade dos atos. 
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IR MARIA DE LARA DENARDIN 	ROSE TE . M. TESSER 

SERVIC S C. DE APREND. 

INDUSTRIAL - SENAI 

Municipio de Capanema — PR 
Setor de Licitacoes 

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO  

22.1. As questoes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nao puderem 

ser dirimidas administrativamente, sera° processadas e julgadas na Justica Estadual, 

Comarca de Capanema - PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apps lido e achado conforme, as 

partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para 

urn so efeito, na presenga de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. 

CAPA MA, 09/03/2015. 

Testemunhas: 

   

  

Gils /a' Huber 
G 3.35 .513-8 

F 566.119.969-04 

 

110:_ 
CPF 084.726.089-56  
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:Informasoes Gerais 	 

   

     

 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

nirpos-lcno7N° e-Madalidade-devein-ser-igua 

  

	as-tkinformarj-ntrSI-Witti 	 

 

    

 

Ano* 2015 

     

Modalidade* [Processo inexigibilidade — 

N° licitagao/dispensa/inexigibilidade* 2 

     

N6mero edital/processo 

Descri0o do Objeto CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS 

EDUCACIONAIS, NO PERIODO DE 09/03/2015 A 29/05/2015, DA MODALIDADE 

QUALIFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPANEMA - PR, em em 

conformidade corn o Art. 25, inciso II e o artigo 13, inciso VI, da lei 8.666/93 

Forma de Avalicao {: Selecionar - 	 • 

Dote* Orcamentaria* 1100308243080260552790339039 

Preco maximo/Referencia de preco 15.087,00 

R$ 

Data Publicaga'o Termo ratificack 17/03/2015 

Confirms 

CPF: 8472608956 (Logo t) 

http://servi  cos .tce.pr .gov.br/TC EPR/M unici pal/AM URegi strar Pr ocess oC om pr a.as px 
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Municipio de Capanema - PR 

Setor de Liritacoes 

Munierpio de Capanema - Estado do Parana 

Av. Parigor de Souza. 1080- Capanema - Parana - Centro. 

PUBLICACAO TRIMESTRAL REF.: FREDA° PRESENCI4LN°043/2014 

OBJETO: RECISTRO DE PRECOS PARA AqUISICAO DE CAS ILQUEFEITO DE 

PETROLE0 • GLP PARA USO EM INAS' AS SF,CRETARIAS DA ADNIINISTRACAO 

INDILICA DE CAPANEMA • 1'11 Permanocem inalierados os preos homologados em 17 dr 

Set Nairn de 2014. 

Gabriel Frllpe Cipriani 

Progneiro 

NOT 1FIC ADA 0 

PrezadoralSenhortal 

Em rumpnmento a Lei Federal n° 9 452 de 20 de maro de 1997, a Prater° Municipal de 
Capons, Estado do Parana. vem atraves dote NOTIFICAR V Vs , que nas datas a sego relacionadas 
foram efeevolo as IMerarees de Recursos FeCerms ao Municipio de Capanema.ronforme segue: 

FUNDEB-FUNDOMANUT DESENV EDUC.BASICA- 191444 17.03,15 33.65322 
18.0815 105.07985 

PM CAPANEMA- MANUT - 260104 090315 85.70988 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 
PREFEITA MUNICIPAL 

!! 	 Prefeitura Nunicipai de 
Capanema 

INEXIGIBILIDEDE DE LICITACAO N.003/2015 

CONIRATAO0 DE 0190E50 ESPERALIRADA PARA PREMACAO DE SERVICOS EDUCACICORIS, NO PERIODO DE 
09/93/2015 A 2910512015, DA 110001E1AR QUAUFIEACAO PRORSSIONAL BASICA, EM CAPANEMA • PR, 5958 
CONFORMIDADE COM 0 ART. 25,19050 IIE 0 AMIGO 13, INCISO VI, DA LEI 8.006193, 

Corneae rD Leach 

EURATOM CONTRAPO PA 01642015 
Process° merigibilidate R.0117.12615 

Data ea Ascinatura, 	091031201S 
Co:notate: 	Modica ee Capanema-D, 
Cantratera: 	50001(0 NACIONAL DE APRENDIZAGEN INDUSTRIAL • SENA!. 
Objeto:CO0TRATAAA0 DE EMPRE5A E5PECIAL39011 PARA MEMO DE SERVICOS ECOCACIONAIS, NO PERIODO DE 
09103/3015A 29105/2015, 00 MODAUDADE QUAUFICACAO PROFISSIONAL BASICA, EM CAPRON -PR, 
Data I nidal tle riganda 59103/2015, data final de vigen0a 29101/2015. 
Valor total: RS 15.087,00 (Queue Mile Otenta e Sete Real. 

Andaner Mira de Lara Denardin 
Prefeita Musloipal 

AVISO DE LicrrAcAo - PREGAO PRESENC1AL N°007'2015 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, Ionia public° quo realizara 

PTOCeStO Lamar)°, DOR ICIDIDS a seguir: 

Modalidade, Pregkr Proemial nn 00712015. 

Tipo de Julgamento: Manor preco poi ITEM 

Objeto REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICA() DE MATERIALS DF, 

EXPEDIENTE PARA US0 DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRA(AO 

PUBLICA DE CAPANEMA - PR. 

Abertura das propostas: 1400 horn do dm 06 de Aril de 2015 

Local: Seeor de LiertacOes da Prefeitura Municipal de Opulent!, Av. Parigor de  

Souza. 1080- Capanema - Priori - Centro. 

Denials infonnacoes poderAo set-  obudas nu endereco mum egad° ear hothrio 

normal de expediente. 

Capanema-Pr, 20 de Marco de 2015. 

Gabriel Felipe Cipriani - Pregoeiro 

  

• , 

04000S- E3IVECADOS NO COMERCIO DEFRANCISCO BELTRAO 
Amon.. peo Sr Minion clo Rabb> em 28)05/86, Cdeligo budarle, VIS.158.841,12•2 

• Home-page: WmcieMootk. 	 A1521.1113 
otatl:....;...k5.1AteltsmOuto ILL Centro de rnntlm°&Inaw MCP 85.N1.30) 

 

  

EDITAL REFERENTE A 
CONTRIBUICAO SINDICAL 

0 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO OE FRANCISCO BELTRAO, 

comunicam aos senhores empresario do cornermo das Wades de Ampere, Barracks, 

Bela Vista da Combo, Boa Esperano do Immo°, Bom Jesus do Sul, Capanema. 

Couzerro do !guano Dors Vonhos, Eneas Marques, Flor da Serra do Sul, Francisco 

Beltreo, Mardnnopobs, Marmeleiro, Nova Esperano do Sudoeste, Nova Prata do 

130030. Perola do Oesle, Pinhal de Seto Bento, Planalto, Pranchila, Realeza, 

Renascenca, Salgado Rho, Salto do Contra, Santa Izabal do Oeste, Santo Antonio do 

Sudoeste, Sao Jorge do Oeste, Vera, a obrigacao de descontar da folha de pagamento 

de seus empregados retativa ao mes de MARCO de 2015 a CONTRIBUICAO 

SINDICALdevbia pales empregados, cortespondente a urn dia da respectiva 

remuneracao, e recolhe•la em estabelecimento bancano, em coma especifica do 

Stnercato obreiro, ale o dia 30 de abnl de 2015, confotme o disposlo nos amigos 578 a 

610 Ca Consoticlacao das Leo do Trabalho, 

    

Para mmores esclarecimentos, permanecemos 6 disposicao. 

  

            

            

  

LA.tt. Tt/ItRarlaRAmpht/PR, 9antatio/5111, Capanema/PR, Doh VI:inks/PR, Nan Ilarques/PR, Franclitt; 
Beltran/PR Martneleko/PR, Nova Prata do Igato/PR, Parola <Mesta/PR, Planalto/PR, Pranthlta/PR, 
Pastaza/PR, Ranawanta/PR,  Salgado FdRopR, Salto do LontraPR, Santa Izabal do Oeste/PR, Santo 
Antonio do Sudoeste/PR, Sao Jorge d'Oeste/PR a VerEPR, 

             

            

      

Municipio de Capanema - PR 

    

     

DECRETO Di° 5933, DE 13 DE MARCO DE 2015. 

  

       

Are Credito klicional Especial nu valor dr 

RS51.000,00. 

  

A Prefriin do A luniripio dr Capanema, Estado do Parini, no uso de suas 

=Curries legnis e ronfonne Osposto na Lei Municipal rr. I 547, de 12 de Immo de 2015. e 
na Ler Federal n° 4 320. de 17 de mare° de 1964, 

  

    

SECRET/: 

      

  

Art. I° Eica abenu o Credit() Adiconal Especial no valor de RI 51.000,00(ninquenta 

e um nut rears), confonne clessificacao funcional programitica abaixo: 

  

00040, 0a - SI-J.1E1AM DE SADDE 

NIDADE 001-111,1410 MUNICIPAL DI, SAI,Rti 

ATIVIDADE 111 1011001 0208 I - A FIVIDADLS DO FUNIN) AD NICIPAL Ili. MUM: 

ELEtIENTO 11 10 01 n1- AUXILIC) A PiN.SOAS FISICA.% 

PONTA DE RACCOON. - 	RECEITAS V1NCIJIADAS 	Sans- 

VALOR RS 51 001010 

  

 

Art. 2° Os MUMS Necessarios pan abettors do Nato de qua tiara o arngo 
anterior, Reran oriundos do saperivil tionceiro aDatodo no °ord.° anterior, conform o 

pr cost° tin paragralo 1° do ad. 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de marro de 1904. 

Art. 3' Este Decreto entre em vigor na data de sun publicacao, licando revogadas as 
dispokers em contrano. 

   

Capaneina 13 de marco de 2015 

[Admit Marra de Lam Denardm 

/*AIN UNHIllpol 
	

Marl: Lucca 

     

        

Secreldna Ad Admirusiwito 

             

Municipio de Capanema - PR 

Setor de lacitacees 

Munieipio de Comma - Estado do Pawn 

As. Pariuot de Souza, 1000- Capanema - Parana - Centro. 

PUBLICACAO 77IIMESTRAL REF. TRECAO PRESENCIAL M 011/2014 

OBJETD:RECISTRO DE MAW PARA CONTRATA00 DE EMPRENA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTA(A0 DE SERVOS DE REDARADEM, VUITANIZACAO. CONSERTO, 

MONTAN! E DESMONTAGF,M DE PNEUS UA ROTA DE VElCUI,08 E ://AQUINAS DE  

CAPANEMA PR. Pormaneoem inalterados o, pros bernologados em 19 de Dezembru de 

21114. 

Gabriel Prime Cipriani 

Pregoeire 

Municipio de Capanema - PR 

Setor de Lidtacks 

Municipio de Capanema- Estado do Parana 

Ac. Parigot. de Souza, 1080-Capanema - Parana - Centro. 

PUBLICA00 TRIMESTRAL RH: PREGAD PRFSENCIAL N°072/2014 

OBJETOREIVITO DE PRECOS PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 

PRESTO() DC SERVICUS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL 

DO MUNICIPIO DE COMMA • 111, AIR AS ESCOLAS UA ZONA URBANA Ii 

IA/COLAS NUMEARNADAS. PP1111311P0111 inalteradus os nrecus romusrados ern 02 de 

Marco de 2015. 

(labriel PelipnCitnani 

Pregoviro 

Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE REVOGA00 

0 Municipio de Capanema, Estado do Parana, representado poi LINDAMIR MARIA 

DA LAM DENARDIN, CPF: 990,254,189-53, no use de suss atribuigles legais, em 

conformidade coin a Lei Federal no 8,666/93, 10.520/02 e complementares, revoga a 

licitaqk na Modalidade PREGA0 PRESENCIAL No 003/2015, que /rata da AQUISICAO DE 

UM AUTOMOVEL NOVO, GPO HATCH POPULAR, PARA USO DA SECRETARIA DE 

AGRICULTURA E ME10 AMBIENTE, EM INCENINO A AGROINDUSTRIA E FRUTICULTURA 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, observando que no dia e hora marcada para 

abertura dos envelopes de documentacao e julgamento nio houve nenhuma empresa 

interessada em participar do process° hcitatono, ficando assim deserts. 

Capanema, 17 de Marco de 2015. 

LINDAMIR MARIA DE LARA DENARDIN 

Prefeita Munidpal 
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