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Munic:ipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.279, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018. 

Nomeia Comisstio Permanente de Abertura e 
Julgamento de Licitacdes. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de suas 
atribuicOes legais, 

RESOLVE 

Art. 1° Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidencia da primeira, para 

constituirem a Comisstio Permanente de Abertura e Julgamento de Licitacres, realizadas pela 

Secretaria Municipal de Financas, da Prefeitura Municipal de Capanema, para o periodo de 

01/01/2019 a 31/12/2019. 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Maicon Douglas de Castro Coito 
Caroline Pilati 

Art. 2° A presente portaria entrara em vigor na data de 01/01/20r , icando nessa data 

revogada a Portaria n° 6.905/2018 e7.195/2018. 
binete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, aos sete dial do 

Ines de dezem ode fR18. 

) 	\ 

Araerivrl3 e 11 e 
Prefeito Municipal 

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 

Capanema, 31 de julho de 2019 

DE: Raquel Santana Belchior Szimanski 
PARA: AMERICO BELLE 

Senhor AMERICO BELLE 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizagdo para 
`CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICA.00, SELEcA0 E 
ELABORAcA0 DE AcOES DO PLANO DE APLICAcA0 PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE 
CONSERVAQA0 MUNICIPAL - UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE 

INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICtPIO DE CAPANEMA PR.. 

0 custo maximo global importa em R$ 53.245,00 (Cinqiienta e Tres Mil, Dtztos e 
Quarenta e Cinco Reais). 

Cordialmente 

-s-y-k 

Raq el Santana B chior Szimanski 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A INEXIGIBILIDADE DE LicrrAcAo 
CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICA00, SELEcA0 E 
ELABORAcA0 DE AcOES DO PLANO DE APLICAcA0 PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE 
CONSERVAQA0 MUNICIPAL - UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE 
INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.., em conformidade corn 
o inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 
VALOR TOTAL: R$ 53.245,00 (Cinquenta e tres mil, duzentos e quarenta e cinco reais) 

Item Codigo do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maxim() 

Prego maximo 
total 

1 56992 EXECUcA0 DE ESTUDO DE 
IDENTIFICAcAO, SELKAO E 
ELABORAcA0 DE PLANO DE 
APLICAcA0 PARA CRIAcA0 
DE UCM E CRIAcA0 DE 
INFRAESTRUTURA DE 
ACESSO E EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUcOES. 

1,00 UN 53.245,00 53.245,00 

Corn o DiagnOstico dos Remanescentes de Areas Verdes se fara a identificagao de remanescentes 

e de areas verdes potenciais e relevantes para converter em areas de conservagdo o criagao 

de UC-s para acessar maior Indice Ambiental (ICMS EcolOgico). 

A Revisao do ICMS EcolOgico, estudara os valores no repasse de recebimento dess n ice. 

"Art. 25.E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, em especial: 
I - para aquisicao de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos 
por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de 

• marca, devendo a comprovacao de exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo orgao de registro do comercio do local em que se realizaria a licitacao ou a obra ou o 
servico, pelo Sindicato, Federacao ou Confederacao Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes 
II - para a contratacao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notoria especializacio, vedada a 
inexigibilidade para servicos de publicidade e divulgacao; " 

Assim sendo, diante dos fatos acima citados a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente 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, 31 de julho de 2019 

RaZfWaritan 	ior Sz
•  
manski 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 

S 



Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

2. OBJETO: 

	

2.1. 	CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICAcAO, SELEcA0 
E ELABORAcA0 DE /WOES DO PLANO DE APLICAcA0 PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE 
CONSERVAQA0 MUNICIPAL - UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE 
INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 

• 3.1. Raquel Santana Belchior Szimanski 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQuisicAo 

	

4.1. 	0 municipio de Capanema encontra-se numa regiao privilegiada corn cerca de 60 

Km de divisa corn o Parque Nacional Iguagu, e é urn dos municipios corn maior potencial para 

desenvolver o Ecoturismo no Estado do Parana. 

	

4.2. 	A divisa corn o Parque Nacional do Iguagu ester contemplada corn urn dos Ultimos 

trechos de corredeira do rio Iguagu, e metade da lamina d'agua pertence ao municipio de 

Capanema, ampliando assim a area do Parque Nacional que pertence ao municipio. 

	

4.3. 	E urn polo da agricultura familiar e corn destacado potencial na p 	ao de 

melado, dentre outros diversos alimentos produzidos na area rural. 

	

4.4. 	Por outro lado, tornou-se um municipio produtor de energia, corn a implantagdo 

da Usina Baixo Iguagu. 

4.5. A implantagao da Usina gerou urn impacto no desenvolvimento e no dia a dia da 

populagao capanemense, e desta forma, a necessidade do municipio ser contemplado corn 

medida compensatOria em valor financeiro para compensar os impactos socio-economicos e 

ambientais que alteraram a rotina do municipio. 

	

4.6. 	Objetiva-se corn Contratagao da FUPEF - Fundagdo de Pesquisas Florestais do 

Parana, para elaboragao do Plano de Aplicagao do recurso financeiro a ser efetuado como 

Compensagdo pela implantagdo do empreendimento que causou alto impacto e alteragao na 

estrutura fisico-econOmica e a dinamica do histOrico das demandas do municipio no ambito do 

desenvolvimento sustentavel. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(4.6)3552-1321 
CAPANEMA- PR 



Municipio de Capanema - PR 

4.7.Desta forma, a FUPEF - Fundagao de Pesquisas Florestais do Parana, que é uma 

instituicao estatutariamente de pesquisa e de notoria especializacao, fundada em 1.971 e 

declarada de Utilidade Pablica no Estado do Parana. desde 1.973, sendo ainda uma Fundagdo 

de Apoio da UFPR - Universidade Federal do Parana, presta servicos profissionais especializados 

na area ambiental e outras segmentos afins, é a instituicao essencial e indiscutivelmente a mais 

adequada a plena satisfacao do objeto proposto, em consonancia corn o Paragrafo 1° do Artigo 

n° 25 da Lei n° 8.666 de 1.993 e alteracOes. 

4.8. Objeto: Identificacao, selegao e elaboragao de awes para para o piano de aplicagdo 

para criagao de unidade de conservagao municipal - UCM, corn diagnostico documental e de 

infraestrutura necessaria e de acessos, estradas e de benfeitorias de acesso viario e de melhoria 

• ambiental. 

4.9. Corn o DiagnOstico dos Remanescentes de Areas Verdes se farce a identificagao de 

remanescentes e de areas verdes potenciais e relevantes para converter em areas de conservagao 

e/ou criagao de UC-s para acessar maior indice Ambiental (ICMS EcolOgico). 

4.10. A Revisao do ICMS EcolOgico, estudard os valores no repasse de recebimento desse 

indice. 

5. DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item COdigo do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maximo- 

Pre 	" 	mo 

otal 

1 56992 EXECUO0 DE ESTUDO DE 
IDENTIFICA00, SELE00 E 
ELABORA00 DE PLANO DE 
APLICA00 PARA CRIA00 DE 
UCM E CRIAcA0 DE 
INFRAESTRUTURA DE ACESSO 
E EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUcOES. 

1,00 UN 53.245,00 53.245,00 

TOTAL 53.245,00 

6. DA PRESTAcAO DO SERVIc0: 
6.1. 	A elaboragao do Plano de Aplicagao de recursos financeiros de Compensacao 

implantagao da Usina Baixo Iguacu no municipio de Capanema, devera ser elaborado e 

protocolado na Secretaria de Desenvolvimento Sustentavel e Turismo do Governo do Estado do 

Parana.. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Produto 	 Valor Orcamentario 

Plano de Aplicacao de Compensacao 

Criacd o de UCM e infraestrutura de acesso 

e equipamentos e construcoes 
	

R$ 53.245,00 

• Relatorio tecnico documental contendo a situacao atual do municipio - area urbana e 

rural, estudo de identificacao, selecao e elaboracao de piano de aplicacao para criacao de 

unidade de conservacao municipal em Capanema-PR e infraestrutura de acesso e de 

equipamentos e construcOes. 

• 0 Plano de Aplicacao para criacao de uma UCM em Capanema-PR e de infraestrutura 

necessaria devera estar acompanhado de mapeamentos e de documentacao fotografica e 

imagens, pertinentes ao estudo. 

6.2. 	A empresa contratada tera o prazo de 45 dial iiteis apOs assinatura do contrato 

para entregar o servico. 

7. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 
7.1. 0 Contrato tera validade de 6 (seis) meses. 

8. GERENCIA E FISCALIZAcA0 DO CONTRATO 
8.1. A do Contrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por 

Lucir Rupulo. 

Capanema - PR, 31 de julho de 2019 

1-2,a92.4,et9.37.,4  
Raquel Santana Belchar Szimanski 

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



ITEM UN. QTDE. 

UN 1 .245,00 

53.245,00 

000007 

ORCAMENTO 

OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICAcAO, SELKAO E ELABORAcA0 DE AcOES DO PLANO DE 

APLICAcA0 PARA CRIAcAO DE UNIDADE DE CONSERVAcA0 MUNICIPAL - UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE 

INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO 

DE CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITA00. 

PRAZO DE INICIO DOS TRABALHOS: 5 (CINCO) DIAS APOS A SOLICITAcAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL/ 90 DIAS PARA 

CONCLUSAO DO TRABALHO. 

PRAZO DE PAGAMENTO: TRINTA DIAS APOS ENTREGA DOS ESTUDOS E DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 6 MESES. 

DESCRICAO DO PRODUTO 

56992- EXECUCAO DE ESTUDO DE IDENTIFICACAO, SELECAO 

E ELABORACAO DE PLANO DE APLICACAO PARA CRIACAO 

DE UCM E CRIACAO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO E 

EQUIPAMENTOS E CONSTRUcOES. 

MENOR PREcO 

DOS 

OFKAMENTOS 

TOTAL 

53.245,00 

TOTAL 

DATA 23/07/2019 

• 
Luiz Alberto  Letti 

Dec. 6.256/2017 
Sec. Municipal de Finanfas 



44-fupef 
Fundaoao de Pesquisas Florestais do Parana 

Fundagao de Pesquisas Florestais do Parara!) ga-0 8 
FUPEF do Parana 

Declarada de Utilidade Publica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09/08/73 
Declarada de Utilidade Publica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 

CNPJ 75.045.104/0001-11 

Of.: 2019-FUPEF 	 Curitiba, 18 de junho de 2019. 

PROPOSTA TECNICA-FINANCEIRA: 

IDENTIFICA00, sELEcAo E ELABORAgA0 DE AgOEs PARA PLANO DE APLICAcA0 

PARA cmAcAo DE UNIDADE DE CONSERVAcA0 MUNICIPAL — UCM COM DIAGN6STICO 

DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS. 

Prefeito Municipal Americo Belle 
CAPANEMA - PR 

1. DESCRIcA0 DA SOLICITAcAO: 

Apresentacao de proposta tecnica-financeira para o estudo de identificagao, setecao e eI 6oracao 

de piano de aplicacao para criacao de unidade de conservacao municipal em Capanema-PR e 

infraestrutura de acesso e de equipamentos e construceies. 

2. PROPOSTA FINANCEIRA DO TRABALHO: 

Produto Valor 

• Plano 	de 	aplicagao 	para 
infraestrutura 	de 	acesso 
constructies. 

criacao 	de 	UCM 
e 	equipamentos 

e 
e 

R$ 53.245,00 

3. Produto Final: 

• Plano de Aplicacao para criacao de UCM em Capanema-PR e infraestrurura necessaria de 

acesso e de equipamentos e constructies. 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupef.ufpr.br  - e-mail: fupef@ufpnbr;  fupefpr@gmail.com  



fupef 
Foodocao de Prdigio,d, Florestois do Porno 

r  
Fundagdo de Pesquisas Florestais do Parana

0  
FUPEF do Parana 

Declarada de Utilidade Publica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09/08/73 
Declarada de Utilidade Publica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 

CNPJ 75.045.104/0001-11 

4. Prazo de Execucao: 

• 60 a 90 dias a partir da assinatura do contrato. 

5. Contatos 

• Eng. Marcelo Lubas: (41) 3121-4222 e/ou (41) 9 9637-8863 

• E-mail:  fupeteducaflorestal@gmail.com  

Atenciosamente, 

Prof. Dr. Jorge Luis Monteiro de Matos 
Diretor Cientifico - FUPEF do Parana 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupef.ufpr.br  - e-mail: fupef@ufpr.br;  fupefpr@gmail.com  



Fundagao de Pesquisas Florestais do Parana 
_I / ..-5 FUPEF do Parana 

arit'fuipef 	Declarada de UUlidade Pubitica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09 	 0-7;4- 42 
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A I A DA NONAGESIMA SEXTA REUNIA0 D ea 
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... 	 CONSULTIVO DA FUNDAcA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS 
,-, 

	

3 	 DO PARANA. 

	

4 	 PR3aT(.;C:01.0 

- 

	

5 	No diatIrcre-novembTode2018, as 14h00, no auditoria do Predio da DirecSo do Setor de Ciencias Agrarias 

	

6 	da Universidade Federal do Parana, na Rua Dos Funcionarios, sin°, reuniu-se o Conselho Consultivo da 

	

7 	PUPEf, corn a presenc.a dos seguintes Conselheiros: Prof. AILSON AUGUSTO LOPER, representante da 0
.r. (I) 

CI 
: ,  

	

8 	Associac5o Paranaense dos Engenheiros Horestais - APEF e Presidente do Conselho Consuftivo; Prof. ALAN - --- '2-27:2 co A.  

	

9 	SULATO DE ANDRADE, representante do curso de Engenharia Industrial Madeireira da UFPR; Prof. CARLOS ':- z rt ; 

	

10 	FIRKOWSKI, representante do Centro de Esta95es Experimentais do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR; , cc 0 . I 
.:. 

	

11 	Profa. EVA CRISTINA RODRIGUES AVEIAR DALMOUN, representante suplente do Conseiho Universitario - v o 0 
- 2" Ypi c.,-  

12 COUN da UFPR; MOACIR JOSE SALES MEDRADO, representante da empresa parceira (contribuinte) MCA • ct) :, v 

14
,..:i 

Consultores Agroflorestais; NILTO MELQUIADES DA SILVA, representante do Institute Brasileiro do Meio 0 a. 6  
Ambiente e dos Recursos Naturals Renovaveis (IBAMA); Prof, NIVALDO EDUARDO RIZZI, representante , :_-: .

1/46 -0  
').' 

	

15 	suplente da Direci'3° do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR.; SANDOR SOHN, representante do institute -: :, „?. pc' 

	

16 	ikrnbiental do Parana , 1AP; Prof. UMBERTO KLOCK, representante da Coordenaccio do Curse de Engenharia - :, ,.-•, -...t: .., 

	

17 	Florestal da UFPR; e dernais presentes: Dartagnan Baggio Emerenciarro, Diretor Administrativo da FUPEF; -) :t'.• 7 > , 
&,-- &, (v, ''' 

	

18 	Jorge Luis Monteiro de Matos, Diretor Cientifico da FUPEF; Sandro José Andrioli Bittencourt, Diretor cl) x 7  ' 
''.: rt. (T. t: 

	

19 	Financeiro da FUPEF; Claudia Aparecida Kelly Kuroski, Assessora Juridica da FUPEF; Joeicio Leiria 
20 Gov/valves, Gerente Administrativo e Gestor de Proietos da FUPEF e Biruna Ribas de lima, Analista 

	

21 	Administrativa da FUPEF. Havendo quorum o Presidente declarou aberta a sessaa. Com  a palavra o 

	

22 	Presidente do Conseiho Consultive, Prof. Ailson Augusto Loper iniciou a reuniao agradecendo a prese 

	

23 	dos Conselheiros e curnprimentou a todos Os presentes e faz a leitura da pauta: DEUBERACOES: E 
24 DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA - bienio 2019/2020; APRESENTAC.A0 DO RELATORIO DE A 
25 GESTAO DA FUPEF ano 2017; HOMOLOGACAO DA ATA DO CONSELHO FISCAL DE APROVA 
26 CONTAS DA FUPEF DO EXERCICIO DE 2017; OUTROS ASSUNTOS. 0 Presidente passa a palavra 

	

27 	Cientifico, Prof. Jorge Matos que fara a apresentacao do Relatorio de Atividades e Gestao 	PEF-2017. 

28 41.1 APRESENTAQ3ES DO RELATORIO DE ATIVIDADES E GESTAO DA FUPEF ANO 2017 e 12 
29 HOIVIOLOGACAO DA ATA DO CONSELHO FISCAL: Corn a palavra o Prof. Jorge inicia a apresentacab do 

	

30 	Relatorio por slides, de forma resumida coloca itens selecionados do Relatorio completo enviado por e- 
mail a todos os Conselheiros antes da reuni4o. Ao encerrar a apresentaCao o Diretor Cientifico relata como 

1.12 um importante fato, que em 2018 a FUPEF foi credenciada pelo CNPq, wmo entidade apta a receber 

	

33 	recursos para projetos de P&DI (pesquisa, desenvolvimento e inova45o tecnologica), fol a Unica fundacao 

	

34 	da UFPR credenciada pelo CNPq. 0 Diretor Gentifico ressalta que decorrente das noticias que envotveram a 

	

35 	UFPR e suas Fundacoes (divulgadas pela midia), alguns professores manifestaram interesse em sair do 

	

36 	Corpo Gentifico da FUPEF, mas que essa questo sera trabalhada corn as professores da Universidade 

	

37: 	visando agregar mais rnembros, fortalecendo assim a capacidade cientifica da fundacAo para atendirnent 

	

38 	de futuras demandas. 0 Prot. Jorge faia que nos cantata's corn empresas privadas para o desenvoivimento 

	

39 	de projetos em parceria corn a FUPEF, a qtiestSo do compliance tern silo fortemente solicitada a FUPEF. 

	

40 	Maas que tambem isso sera trabathado em conversas nas visitas as empresas, visando o resgate da 

	

41 	confianca e o restabelecimento de parcerias. Quanta a parte do balanco contabil do ano de 2017 e o 	\ 

	

42 	Parecer da Auditoria contabil independente, o Diretor Cientifico pede. ao Diretor Administrativo que faca 

	

43 	suas colocacees sobre a tema. Corn a palavra o Diretor Administrativo passa a esdarecer que o deficit 
44 acumulado em 2017, que gerou a conolus,lo no parecer do Auditor de "incerteza signific.ativa que node( 

	

45 	levantar dOvida quanto a capacidade da entidade manter sua continuidade operacional". Nesse ponto o '''''''' 

	

46 	Prof. Dartagnan, esclarece que contatou o Prof. Blenio Cezar Severn Peixe, professor do Curse de Ciencias 
\/. 

	

47 	Contabeis da UFPR, e que ja participou de diversos cargos dentro da Universidade e que acumula muita 	k  

	

48 	experiencia em atividades corigeneres, a qual a explicou a situa4.5o retratada no baianco 2017 da FUPEF e' \, 

	

49 	respectivo relatario de auditoria. 0 professor Blenio comentou que o auditor nao poderia ter chegado a tal  

a. 

anarroare. 1995 -- Juveve. Curitiba - Parana CEP 5040,110. 
.1,1•, 3121-4222 (411 3121 4221 

rail ipef,:;ipifpr r2r: ftifx,tprp;,ridi COM 

.1 A i P.ria 



11(' f !lief 1 6  lecci  

i  Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana 

de Utilidade Ptiblica Estaduai pela Lei n°6.443 de 09 	3 

	

5 	 FUPEF do Parana 

de Utilidade P6blica Municipal pela Lei n°14.597 de 16/01 5 
irmilmae 	 TOCOLO 	 CNPJ 75.045.104/0001-11 

04-1111. " 

66 	ser resoivida juntamente corn a Universidade, pois decorre de problemas corn projetos em que a 
, 

67 	Universidade e a executora e a H.JPEf- 6 a gestora dos recursos. Assim, a providencia imediata sera negociar • ='0 *--; t= 

68 	corn a Reitoria uma reducao dos repasses dos percentuais (ressarcimentos institucionais) da UFPR, para '. ? (1?) :.. 
69 	reduzir grande parte do deficit. 0 Prof. Jorge completa dizendo que por outro lado a Diretoria este --2-  — 77-  

.,  
70 	desenvolvendo novas projetos corn a iniciativa privada, entre outros. Acrescenta que ainda nao foi c

,J 
 p Ti: .7.,-, : 

71 	concluido o piano de contas de 2018, e que certamente o proximo Relatorio de Gestao apresentara uma , g ii,5.? 

72 	situacao em que o deficit, se nao coberto, estara bem menor. Complementando, o Conselheir• -rvtr 'E.' 

73 	Melqufades, representante do IBAMA, pergunta se a FUPEF tern urn piano de acao para o dese • iii   
Ito • -  

74 	de projetos que possam reduzir esse passivo da Fundacao equal a previsao para regularizacao da 	ace 

75 	financeira da Fundacao. 0 Diretor Administrativo relata que estao sendo realizadas diversas pro 	ci3es 
76 	para o ano seguinte e a Diretoria Executiva da FUPEF acredita que ate meados de 2019 a situa - • financeira 

77 	esteja regularizada, pois ha inclusive a previsao de projetos internacionais, co • • 	projeto corn 
78 	Mocambique envolvendo financiamentos do Japao. 0 Prof. Jorge complementa e informa que, a esse 
79 	respeito, tambem a nova Resolucao 41/17-COPLAD/UFPR veto flexibilizar a participacao dos Professores da 

80 	UFPR em projetos, inclusive corn as empresas privadas e fixou limites para pagamentos de diarias, balsas e .2 

retribuicties pecuniarias o que torna as relaceies mais eficazes e mais transparentes. 0 Presidente, Prof. 

Ailson, corn relacao ao comentado sabre os projetos, pergunta se houve apenas atraso nos repasses a 

83 	Fundacdo ou outro tipo de prejuizos. 0 Diretor Administrativo esciarece que os atrasos nos repasses de 
84 	recursos para os projetos e a necessidade de manter a continuidade dos trabalhos, evitando danos 
85 	irreparaveis a conclusa'o destes projetos corn recursos pUblicos, levaram a Fundag5o a trabaihar utilizando 
86 	recursos prOprios, na expectativa de ressarcimento futuro. Sem contar corn os recursos devidos de suas 
87 	DOAs, necessarias a manutencao da gestao destes projetos, o que gerou prejuizos que se estenderam ate a f 
88 	necessaria regularizacao da entrada dos recursos. Relembrando o caso em que houve tambem o torte de 

89 	recursos de um dos projetos da UFPR corn o DNIT (Rodovia BR-116), corn supressao de metas e recursos 
90 	financeiros. 0 prof. Jorge explica que alem disso, em alguns projetos ha a situacao de aditivos de prazo corn 1- 

91 	a UFPR, sem o devido ressarcimento das despesas operacionais administrativas da FUPEF relativas a((PitAt  ) 
92 	ampliacao do period() de gestao dos projetos. Assim sendo, urn custo operational estimado, por exempla, 
93 	para uma vigencia de 12 meses, chegou a ter mais de 36 meses em aditivos de prazo, sem nenhuma 

94 	compensacao financeira correspondente a DOA para a fundac5o. Esclareceu que a Res. 41/17-COPLAD, que 
95 	substituiu a Res. n9  17/11 -COPLAD (regularnenta a relac5o UFPR e suas fundaceres de apoio), agora preve a 

96 	possibilidade de regularizacao desta distorcao. 0 Gerente administrativo da FUPEF, Sr. Joelcio, por 

97 	solicitacao do Prof. Jorge, confirma as boas perspectivas para 2019 e anuncia que a FUPEF este investindo 
98 	na aquisicao de urn sistema de gestao de projetos, corn muitas funcOes especificas para fundaceses de apoi 

99 	na gestao administrativa e financeira dos projetos. Explica que o sistema alem de promover maio 
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A111  50 	conclucao, uma vez que para 2018 havia recursos financeiros a ingressar na FUPEF e que este p. .: D°  :7;17eAr1a 

51 	tambem ter sido base para analise da situacao e conclus5o da Auditoria. Sendo assim, conforme 

52 	demonstrado na apresentac5o (slides 27, 28 e 29), em que pese o balanco de 2017 ter fechado corn deficit 

53 	de R$ 1.409.164,71, havia a receber em 2018 o valor de R$ 1.833.687,37, dos projetos em execucao. 0 

54 	Conselheiro Dr. Moacir Medrado informa que mesmo assim ye corn preocupac5o o valor do deficit restante 

55 	da Fundacao que aumentou do exercicio anterior (2016) para este (2017). 0 Prof. Dartagnan explica que 

56 	essa preocupacao e partilhada pela Diretoria, a qual tern empenhado todos os esforcos para reverter tal 

57 	situacao, e que a FUPEF por suas caracteristicas nao pode ser considerada como empresa. Explica que o 

58 	fato de haver urn deficit correspondente a arrecadacSo administrativa da Fundacao nao implica em 

59 	falencia, pois a mesma movimenta recursos financeiros de projetos que esrao corn a situacao financeira 

60 	dentro do previsto nos pianos de aplicacao, o que nao pode ser confundido corn a situacao Institutional. 	com c 

61 	Por outro lado, por estarem de acordo e em execucao, a FUPEF nao pode simplesmente paralisar as .") c a C 

62 	atividades por eventual faita de recursos em funcao de atrasos nos repasses previstos uma vez que sera() 	E 
repassados oportunamente. 0 Professor Dartagnan comentou o caso especifico do projeto da BR 116 que 8 
teve o contrato modificado e corn o custo reduzido significativamente, gerando urn prejuizo na DOA 	o c ,;) 	CN 

65 	(Despesa Operational Administrativa) inicialmente prevista. 0 Prof. Jorge, explica que essa situacao devera 
tr,  
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100 	eficiancia nos fluxes a reducao de custos, nao so sera muito utilizado na gestao de projetos, mas tambem 

101 	atendera a novas imposicoes do TCU sobre a divulgacao e disponibilizacao de informacoes do Portal da 
102 	Transparancia da FUPEF. Feitos todos os esciarecimentos referentes ao RelatOrio de Atividades e Gestao 

103 	pertinentes ao Exercicio do ano de 2017 0 Presidente pede a palavra e coloca em deliberacao: Aprovacao 

104 	do Relaterio de Atividades e Gestao da FUPEF, ano 2017 e a homologacao da Ata da 12.2  Reuniao Conselho 
105 	Fiscal qua aprova as contas da FUPEF do ano de 2017. Sem qualquer outra manifestacSo, colocado em 

106 	deliberacao: foi Aprovado por unanimidade o Relatorio de Atividades 2017 e homologada a Ata da 122  

107 	Reuniao Conselho Fiscal de aprovacao das contas da FUPEF, ano 2017/Ainda corn a palavra o Presidente 
108 	solicita a Assessora Juridica da FUPEF, Dra. Claudia Kuroski que relate sobre o processo de eleicao da 

109 	Diretoria Executiva da FUPEF, para o bienio 2019/2020. 2. ELEIcAO DA DIRETORIA EXECUTIVA — BIENIO 
110 	2019/2020: Fazendo 

111 	procedimentos legais do 

112 	ainda mais ampla, sendo enviado o Edital corn todas as informacoes para todos os Setores da UFPR, e 

11  fp tambem para os campi fora da cidade de Curitiba. Foi solicitado o empenho dos Setores em dar ampla , 

divulgacao ao Edital, inclusive via correio eletrOnico, dentro dos Setores e que os mesmos fossem tambem ...) 

115 	afixados em locals de grande circulac5o e/ou quadro de anuncios. No entanto, apesar de toda divulgacao, t 

116 	ate a presente data nao houve nenhuma inscricao de chapa ou mesmo individual para eleicao e ' 

117 	composicAo de nova diretoria. Passado o prazo legal de inscricoes, e nao havendo inscricao de candidatos 

118 	interessadoy„ a ati.rai !)irr.,tori,t r,,uniu se a, compreendendo a situac5o, os diretores se disponibilizaram a 

119 	permanecer nos cargos por ma's urn mandato. a que é permitido pale Estatuto, no seu art. 20. No entanto, 

120 	para o caso do Prof. Dartagnan, verifica-se mais complicada a situacao uma vez que ele ja vem 

121 	permanecendo coma diretor de outros mandatos, mesmo nao sendo mandatos consecutivos no mes 

122 	cargo. 0 Prof. Jorge explica que 6 ate natural na atual conjuntura, que ninguem se interesse por c rgo 
123 	gestao, haja vista o receio que impera nos servidores rairblicos em comprometer-se corn a 

124 	responsabilidade de ser dirigente de uma Instituic5o que frequentemente tern que prestar informac 

125 	Orgaos de controle sabre suas decisoes, apesar de trabaihar corn seriedade e respeito aos princi 	s wis. 

126 	Fora isso, acrescenta que ha tambem a situacao de fragilidade financeira da FUPEF revel 	elos numeros 

127 	apresentados e nao devidamente esciarecida quanta as perspectivas futuras devido as incertezas politicas 

128 	no pais que ievaram o setor produtivo, outrora grandes parceiros da FUPEF, a retrair-se em investimentos 

129 	ern pesquisa. Novamente corn a palavra a Assessora Juridica informa que a opcao seria reconduzir a 

130 	Diretoria por mais urn mandato e por conta da situacao do Prof. Dartagnan, sugere que ao final de seis 

1 	FUPEF. Mas ressalta qua 6 somente uma sugestao e que cabe ao Conselho Consultivo decidir se aprova ou 
9 meses seja convocada nova elei45o, conforme prev'e o art. 12, inciso XVII, alineas "a" e "b", do Estatuto da 

•133 	apresenta outra soilic5o. 0 Presidente ent5o retuma a palavra e coloca em deliberacao, para que os 

134 	conselheiros se manifestem ',c aprovam a soiucno apresentada on n5o. A Assessora ainda complementa 

135 	qua podera ser dispensada a nova reuniao caso nao haja inscricao de candidates ou chapas, e que seja 

136 	rernarcada/prorrogada para o proximo period° de 6 (seis) meses subsequentes a primeira. A sugestao de 

137 	cancelamento da Reuni3o para eleicao caso nao haja candidatos inscritos, manifesta-se contrario o 
138 	Conselheiro, Dr. Moacir Medrado, afirmando que nao deve ser dispensada a reuniao, pois é necessario 
139 	acompanhar tambem a evolucao da situacao financeira da Fundacao. Afirma que se nao for constatada 
140 	alteracao oositiva da situacao financeira da FUPEF, nao ye mais motivos para permanecer como Membro 
141 	do Conselho. 0 Prof. Jorge Matas, afirma que compreende a posicao do Sr. Conselheiro e informa que.,  
142 	tambem essa sera a condicao de toda Diretoria. Porem, esclarece que devido a importancia da Fundacao, 

143 	que ele conhece motto bem por ja ter participado como dirigente ha alguns anos atras, considera que nao 

144 	se pode abandonar urn patrimonio coma a FUPEF por falta de perspectivas. Destaca que corn muito 

145 	trabalho, coma tern sido feito, certamente a atual situacao devera ser revertida. 0 Conselheiro Moacir 

146 	Medrado, indaga como tern sido a relacao da FUPEF corn as empresas associadas (contribuintes). 0 Prof. 

147 	Dartagnan relata que s5o poucas empresas que contribuem na forma associativa e que por isso se tem 
148 	buscado novas empresas, n5o coma contribuintes financeiros, como era praticado no modelo de 

149 	associacao iniciai, rnas para novas parceria. a oportunidades que beneficiem ambas as partes. 0 Prof. Jorge 
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150 	relata que planeja atuar no fortalecimento dessas parcerias e resgatar as relacoes antigas, urn podirdziehAuFTgF'r6rclA(13)c)  
151 	alijadas por conta de todas as mudancas havidas, principalmente na legislacao que tornou muito mais 

152 	burocraticos os relacionamentos corn a iniciativa privada. Informou ainda sobre o receio das empresas e de 
153 	seus executivos de envolvimento corn problemas corn orgaos de controle, etc,. Por isso a cada nova 
154 	negociacao de. projeto ha sempre urna constrangedora lista de exigencias de inforrnarAes e comprovacoes 

155 	sobre praticas e regras anticorrupcao praticadas pela fundae5o. 0 Prof. Dartagnan ressalta que o respaldo 
15(3 	do Conselho Consultivo cia 1=undac-5o junto a reitoria é muito importante para a continuidade da FUPEF. 0 
157 	Prof. Jorge complementa afirmando que Os problemas que acometem a FUPEF estao alem da possibilidade 

158 	de resolucila isolada pela Diretaria e que e necessario urn apoio maim da Universidade. 0 Dr. Moacir diz 

159 	que essa situacao esta Clara no Relatorio de Atividades (Gestao 2017) apresentado. 0 Conselheiro Prof, 

160 	Nivaldo Rizzi afirma que a UFPR burocratiza muito as questoes relacionadas ao desenvolvimento de 

161 	projetos e que sao necessarias as padronizacoes nos pareceres dos Procuradores (Federais — AGU) que 

162 	avaliam Os processos para aprovacao dos projetos de interesse institutional. Informa que estao sendo 

1100 
 realizadas realizadas reuniOes para buscar meio de otimizar os fluxos internos dos tramites dos processos. Diz que 

externamente parece haver uma perseguicAo as Universidades impossibilitando a efetivac.5° de novas 

165 	projetos. 0 Prof. Carlos Firkowski diz que a causa da criacao da FUPEF era a burocracia existente na 

166 Universidade, epoca ern que se realizavam grandes projetos entre a Universidade e a setor privado e que 

167 	houve de la para ca urn retrocesso corn o excesso de burocracia e leis que impedem/dificultam a necessaria 

168 	celeridade na execucao dos projeto e que assim as fundacoes estao perdendo sua finalidade. 0 Conselheiro 

169 	Nilto Melquiades, completa afirmando que a FUPEF desenvolvia muitos projetos de irnportancia para a 

170 	ciencia fiorestal e da madeira, lembrando a epoca do 1130F (posteriorrnente 18AMA), pois nao havia tanta 

171 	burocracia e que muitos dosses trabalhos sao referencias ate hoje. A Dra. Claudia se manifesta no mesmo 
172 	sentido cornplernentandolintormando due desde 2013 a lei trouxe permissao aos professores/docen 

173 	federais, em regime de dedicacao exclusiva, para participar ern atividades de consultoria em sua - r-2. $ 

174 	especialidade, no limite, iniciairnente de 120 horas anuais e posteriormente ampliado para  

175 	anuais (Lei ne 12.772/2012, art. 21, incisos XI e XII; Lei n° 12863/2013 e Lei n2  13.243/2016). • 	sa 

176 	autorizacao legal (Lei n9 12.772/12) demanda uma simples regulamentacao interna pela Uni -r =acie 

177 	dando a forma de operacionalizatao individual, corn os controles e anuencias intemas, corn revis3o do 

178 	ressarcirnentos institucionais a Universidade, etc. No entanto, explica, que nao ha u 	regulamentactio 

179 	especffica, a qual poderia ser urn meio de ativar a antiga relacao de parceria corn empresas a qual, sem 

11  0 	haver uma regularnentacao, Pica sem efetividade, pois nao ha para as partes a necessaria seguran  
juridica. Entao, afirma a Assessora que o problema nao esta na captacao dos recursos pois a FUPEF o faz e 

182 existe demanda externa, rnas sem a existencia de normal tiaras e objetivas que regulamentem essa 

183 	relac3O, nao ha como ofertar servicos e projetos. Sem mais manifestaclies o Presidente coloca em 

184 deliberai;So corn a sugestao do Conselheiro Moacir Medrado, é aprovada por unanimidade a reconducao 

185 da atual Diretoria Executiva da FUPEF, por mais urn mandato — 2019/2020, devendo ser realizada nova 

186 eleicao a cada 6 (seise meses, nos termos do Estatuto. Como nao houve mais nenhurna manifestacao para 
187 	use da palavra, a Presidente agradeceu a presenca de todos, dando par encerrada a presente reuniao, da 

188 	qual eu, Bruna Ribas de Uma, Analista Administrativa da Fundacao, tavrei a presente ata que assinarei 
189 	juntamente corn as demais Diretores e present,!os noaFrefcunlica°_).:Dquels;_papri rovtiafrDamo. Curitiba, 12 de novembro 
190 	de 2018. 
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FUNDAcA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO 
(FUPEF DO PARANA) D -  t . 

ESTATUTO 	 1 1 0 9 4 3 

M_____ICROFILM 

DA FUNDACAO, FINALIDADE, FORO E DURACAO —  

E 

Art. 1". A Fundacao de Pesquisas Horestais do Parana - FUPEF do Parana, pessoa jurid.ica de 
direito privado, instituicao de pesquisa e educacao, sent fins lucrativos, constituida por Escritura 
Pt blica lavrada em 10 de novembro de 1971, no Carton° do 9° Oficio de Notas da Comarca de 

• CuntibalPR, as fls 094 a 097, do Livro 105-N, 10 de novembro de 1971, como sede e foro a 
cidade de Curitiba/PR, a seguir denominada FUPEF do Parana, rege-se pelo presence Estatuto, e 
pelas disposicoes legais que the forem aplic:siveis. 

Art. r. E vedado a FUPEF do Parana, distribuir direta ou indiretamente lucros, bonificacOes ou 
vantagens a dingentes, mantenedores ou membros. de modo que todo o supercivif eventualmente 
auferido seja revertido para a propria instituicAo na sua manutencAo e na consecucAo das suas 
finalidades. 

Art. 3°. A FUPEF do Parana tern por finalidade: 

a) desenvolver e aprimorar a ciencia forestal e areas correlatas, como: ambiental, 
biodiversidade, agrarias e da terra, através de pesquisas cientificas, desenvolvimento 
tecnolOgi co e inovacAo e 

b) apoiar projetos de ensino. pesq wsa, extensao e desenvolvtmento institucional 

Art. 4°. Para a consecucdo de sua finalidade a FUPEF do Parana: 

I- podera executar ou subsidiar pesquisas e emitir laudos no setor forestal, ambiental, 
biodiversidade, ciencias agrarias e da terra: 

II- podera conceder bolsas de estudo e pesquisa em nivel de graduacAo e pos-graduaeAn. em 
programas de ensino, extensAo_ desenvolvimento cientifico e tecnolOgico, 

III- podera subsidiar a criacao de cursos de pOs-gradualAo nas areas de Engenharia Florestal, 
Madeiretra. Ambcental, Btodiversidade, Ciencias Agrarias e da Terra: 

IV- podera adquirir equipamentos cientificos para a realizac,Ao de pesquisas nas areas 
constantes do inciso 1, que poderao ser cedidos em comodato as entidades executoras de 
convenios, 

V- podera editar. divulgar ou subsidiar a publicacAo de livros, periodicos e boletins, que 
versam sobre assuntos constantes do inciso 1, 
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VI- podera adquirir ou subsidiar a aquisicao de Livros, periodicos, impressos em geral, 
gravacoes, videos. CDs, DVDs e outros meios de armazenamento de informacOes, para equipar 
ou formar bibliotecas corn assuntos que constam do inciso I; 

VII- podera subsidiar pessoal de nivel tecnico para dar suporte ao desenvolvimento de pesquisas 
que versem sobre assuntos constantes do inciso I 

VIII- podera subsidiar cientistas para a partictpacdo em simposios. congressos e reunioes da area 
florestal, ambiental, biodiversidade, ciencias agrarias e da terra, no pais e exterior; 

IX- podera promover ou subsidiar simposios, cursos, conferencias, congressos ou reunieSes do 
setor Ilorestal, ambiental, biodiversidade, ciencias agrarias e da terra; 

X- podera patrocinar a vinda ao Parana de conferencistas, pesquisadores e academicos do pais 
e do exterior; 

XI- podera criar, manter ou administrar unidades de apoio e producAo de recursos tecnico-
cientifico-operacionais que forern essenciais ao cumprimento de sua finalidade; 

XII- podera colaborar corn pessoas juridicas, instituicoes e orgAos publicos e privados, em 
programas administrativos. cientificos e tecnolOgicos nas diversas areas do conhecimento; 

XIII- podera desenvolver atividades tecnicas. cientificas e administrativas as instituicOes 
pnblicas ou 	adas. podendo inclusi e. contratar pessoal (espectalizados ou ndo). para atender 
as finalidades propostas: 

XIV- podera viabilizar recursos tecnicos, gerenciais, e/ou financeiros para o desenvolvimento 
das atividades de ensino, pesquisa e extensAo de instituicoes de ensino e pesquisa; 

XV- podera apoiar e desenvolver woes e servicos para a defesa e elevacao do ser human°. 
desenvolvimento institucional e aprimorarnento da ciencia nas areas de pesquisa cientifica, 
cultura, educacao, ciencias e estudos tecnologicos. 

XVI- poderd operar como agente de integracAo e desenvolvimento de setores e regiOes, visando 
prornocAo do desenvolvimento social, cultural e e,conomico sustentavel e 

XVII- podera formular e executar woes, programas e pmjetos, inclusive os voltados a educacAo 
e capacitacdo de recursos humanos nas areas tecnica, cientifica e cultural, de modo a 
complementar as atividades d.iretamente executadas pelos govemos e no ambito privado, 
proem and° dar atendi memo aos seginenlos da popni acAo normal rnerne nAo produzidos polo 
Setor Pri vado. 

ParAgrafo unico. Todas as atividades realizadas pela entidade sera() desempenhadas em total 
conformidade corn os principios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
econornicidade e eficiencia 

Art. 5". 0 tempo de duracao da FUPEF do Parana e indeterminado. 
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Art. 6°. A FUPEF do Parana para a consecurlo de suas finalidades, podera celebrar convenios, 
ajustes, contratos ou outros instrumentos juridicos corn pessoas fisicas ou juridicas, de direito 
publico ou privado. nacionais ou estrangeiras. 

TiTULO II  

DOS MEMBROS DA FUPEF DO PARANA 

Art. 70. A FUPEF do Parana é constituida dos seguintes membros: 

I- 	Benfeitores: as pessoas fisicas ou juridicas que tenham contribuido financeirarnente, de 
forma sigtificativa, desde que indicados pela Diretoria Executiva e homologados pelo Conselho 

• 
Consultive, 

II- Contribuintes: as pessoas fisicas e juridicas que contribuam corn a quantia em dinheiro da 
anuidade fixada pela Diretoria Executiva e homologada pelo Conselho Consultive; 

III- Doadores: as pessoas fisicas que -411h= contribuido corn doacoes de qualquer quantia 
FUPEF do Parana: 

IV- Benemdritos: as pessoas fisicas ou juridicas que tenham prestado services relevantes a 
FUPEF do Parana e 

V- Corpo Cientifico: constituido pelos professores e/ou pesquisadores corn titulacao 
academica de pOs-graduac&, concluidos ou em andamento, que tenham atividades didaticas na 
Universidade Federal do Parana, ou outros especialistas de alto nivel, indicados pela Diretoria 
Executiva e homologados pelo Conselho Consultivo. 

TIT ULO III 

• DOS ORGAOS E DEMA IS FUNCOES ADMINISTRATIVAS 
E SUAS ATRIBUICOES 

Art. 8°. A estrutura da FUPEF do Parana compoe-se dos seguintes ergaos: 	RID - CURITIBA/PR 
1- 	Conselho Cons tali vo; 

II- Diretoria Executi 
	

1 1 0 9 4 3 5 
III- Conselho Fiscal e 

IV- Corpo Cienti rico 

Art. 9°. A estrutura da FUPEF do Parana, bem como a estrutura intema de cada urn de seus 
orgaos, sera organizada de mode a permitir uma gestito administrativa transparente, sujeita a 
controles intemos e  extemos, suficientes e necessarios a coibir a obtencao, de forma individual e  
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coletiva, de beneficios ou vantagens pessoais, em decorrencia da part cipaelio no seu processo 

deciserio. 

ParAgrafo Primeiro. Cada urn dos orgaos sera composto por membros encarregados de planeiar 

e executar os fins para os quais a FLIPEF do Parana foi criacla. 

Paragrafo Segundo. E vedada a investidura pela mesma pessoa em cargos de orgAos distintos 

da fundac,:do, exceto do Corpo 	 tondo em vista a natureza merarnente consultiva do 

orgao. 

CAPITULO I 

CONSELHO CONSULT1VO 

An. 10. 0 Conselho Consultive se constitui dos membros efetivos ou seus respectivos suplentes, 

indicados pelos respectivos Org5es, corn mandatos de tres anos, podendo ser reconduzidos por 

igual prazo por uma Unica vez e obedecendo ao seguinte criteria de representacto: 

I- dois representantes da Universidade Federal do Parana, indicados pelo seu argil° max mo, 

II- um representante indicado pela Direcao do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR; 

Ill- urn representante indicado pela Coordenacao do Curso de Ciraduacao em Engenharia 

Florestal do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR 

IV- urn representante indicado pela Coordenacao do Curso de Graduacko em Engenharia 

Industrial Ivladeireira do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR; 

V- urn representante indicado pela Coordenacao do Programa de Pos-Graduateao em 

Engenharia Florestal do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR: 

VI- urn representante da Associacao Paranaense dos Engenheiros Florestais (A.PEF).  

VII- um representante indicado pelo(s) orgdo(s) responsavel(is) pela atividade forestal no 

Estado do Parana, observando-se a alterna.'ncia de mandatos entre eles; 

VIII- urn representante do Institute Brasileiro do Meio Arnbiente e dos Recursos Naturais 

Renovaveis (IBAMA), da Superintendencia do Parana.; 

IX- dois representantes das empresas parceiras, observando-se o rodizio de mandatos entre as 

emp resas 

X- urn representante do Centro de Estactles Experimentais do Setor de Ciencias Agrarias da 
UFPR, indicado pelo E)iretor do Setor de Ciencias Agrarias e 

XI- urn representante da Associacao Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE). 

Parligrafo Primeiro: Havendo reconducao, fica vedada nova reconducao por urn period() 
minimo de urn mandato. 
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l'aragrato Segundo: No minimo 30 (trinta) dias antes de expirar o mandato. sera solicitado ao 
Orgao de competencia a indicacao de novo representante e respectivo suplente. 

Art. 11. 0 Conselho Consultivo sera presidido por urn de seus membros, eleito por maioria de 
votos. podendo ser reeleito uma vez. 

Paragrafo tinico. 0 Presidente do Conselho Consultivo tern o voto de qualidade. 

Art. 12. Ao Conselho Consultivo compete: 

1- 	Exercer fiscalizacao superior do patrimonio e dos recursos da Fundacao; 

II- colaborar na ampliacao do marnero de Contribuintes; 

III- pronunciar-se sobre estrategia de Ka° da Fundaeao, bem como os programas especificos a 
serem desen vol vi dos: 

• 
IV- aprovar o orcamento. as contas. os balancos. o Relatorio Anual da Fundacao: 

V- aprovar a alienacao a qualquer titulo, o arrendamento, a oneracao ou o gravame dos bens 
mOveis e imoveis da Fundacao; 

VI- deliberar sobre propostas de emprestimos a serem apresentadas a entidades de 
financiamento. que onerem os bens da Fundacao, 

VII- aprovar a participacao da fundacao no capital de outras empresas, cooperativas, 
condominio ou outras formas de a_ssociativismo, bem como organizar empresas cuja atividade 
interesse aos objetivos da Fundacao, 

VIII- aprovar o Regimento Interco da Fundacao e eventuais alteracoes deste Estatuto, observada 
a legislacao vigente; 

IX- deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da Fundacao que the forem submetidos pela,  
Diretori a Executiva. waves do Diretor Administrativo 

• 
X- hornologara contratacdo de auditoria extema para revisao da contabilidade; 

XI- decidir, pela dissolucao da Fundacao. observado o quorum minim° disposto no art. 41 
deste estatuto; 

XII- homologar a admissao de novos membros, pessoas fisicas ou juridicas, contribuintes ou 
rhio contribuintes, cujas razOes sociais estejam fundamentalmente ligadas as areas de atividades 
florestais, ambientais. biodiversidade. ciencias agrarias e da terra, 

XII I- deli berar e resolver os casos omissos neste Estatuto e no Regimento intern°. 

XIV- eleger, entre seus membros, o presidente e o vice-presidente: 

a) compete ao Vice-Presidente assumir a presidencia, em caso de ausencia temporaria, 
vacancia ou impediment° do Presidente, em qualquer epoca do mandato do Presidente 
eleito. 

0 1 1 0 9 4 3 5 
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XV- conceder titulos de membros Benfeitores, Doadores e Benemeritos da FUPEF do Parana 
mediante proposta de membros dente Conselho ou da Diretoria Executiva 

XV1- homologar Convenios, Contratos ou qualquer outra forma de interciu' nbio corn outras 

entidades, publicas ou privadas; 

XVII- eleger a Diretoria Executiva da FUPEF do Parana, obedecendo aos seguintes criterios: 

a) cada element() da Diretoria devera ser docente, em atividade ou aposentado, e 
componente do Corpo Cientifico, corn procedencia de uma day areas: Engenharia 
Florestal, Madeireira, Ambiental, Biodiversidade, Ciencias Agrari as e da Terra: 

b) na ausencia de candidatos inscritos para concorrer aos cargos da Diretoria Executiva, 
podera o Conselho Consultivo reconduzir a Diretoria, por uma Unica vez, determinando 
ao final de cada period() de 6 (seis) meses a data para realizacao de nova eleicao. 

XVIII- eleger os membros do Conselho Fiscal e seus respect' vos suplentes, 

XIX- homologar os membros do ('orpo Cientifico indicados pela Diretoria Executiva; 

Art. 13. 0 Conselho (..onsultivo dehberara somente, corn a presenca de pelo menos 2/3 dos seus 
membros integrantes, e suas decisoes serao tomadas pela maioria simples dos votos dos 
integrantes presentes, ressalvados os casos expressos em lei, neste Estatuto ou no Regimento 
Intern° da Ftmdacao. 

Paragrafo Primeiro: Cabe ao Presidente do Conselho Consultivo o voto de desempate. 

Paragralo Segundo: C) Conselho Consultivo reunir-se-a, ordinariamente, uma vez ao ano e 
extraordinanarnente, sempre que convocada pelo seu Presidente, por escrito, por meio eletrOnico 
corn confirmacao de recebimento. 

Art. 14. As funcoes de Presidente e Vice-Presidente do Conselho Consultivo nAo poderao ser 
ocupadas por qualquer membro da Diretoria Executiva da FUPEF do Parana. 

Art. 15. Somente o Conselho Consultivo podersi destituir urn ou mais diretores da Diretori 
Executiva da FUPEF do Parana, assim como o Presidente ou Vice-Presidente c c s. ono 

Conselho, por no rninimo 2/3 de seus conselheiros. 

Art. 16. As funcees de rnembro do Conselho Consultivo nao sdo remuneradas.  
- 

Art. 17. Compete ao Presidente do Conselho Consultivo: 

I- 	convocar e presidir as reunides do Conselho Consultivo e as reuniOes conjuntas entre o 
Conselho Consultivo e a Diretoria Executiva:, 
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U- zelar pelo fief cumprimento do Estatuto da FUPEF do Parana, assim como de seu 
Regimento Intern°, 

representar o Conselho Consultivo perante aos demais argAos da FUPEF do Parana, assim 
como de OrgAos ptiblicos e privados, 

Art. 18. E vedada a reeleicao do Presidente e do Vice-Presidente por mais de uma vez 
consecuti va. 

Art. 19. 0 Presidente e o Vice-Presidente do Conseiho Consultivo sera() eleitos entre seus pares, 
em reuniao deste Conselho. 

C4PiT11,0 III  • 	DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 20. A Diretoria Executiva d composta por tres Diretores: Diretor Cientifico; Diretor 
Administrativo e o Diretor Financeiro, eleitos pelo Conseiho Consultivo para mandato de dois 
anos, pemiitida uma Unica reconducao sucessiva. 

Paragrafo Printeiro: 0 Diretor Cientifico sera preferencialmente urn Engenheiro Florestal, 
professor da Universidade Federal do Parana, em atividade ou aposentado. 

Paragrafo Segundo: Os Diretores Administrativo e Financeiro, serAo docentes, em atividade ou 
aposentados, ou ainda profissionais de alto nivel oriundos do Corpo Cientifico da FUPEF. 

Art. 21. Compete ao Diretor Cientifico: 

1- 	t.'onvocar e presidir as reuniOes da Diretoria Executiva da FUPEF, 

II- minter contato e corn entidades pUblicas e privadas de qualquer natureza, visando 
melhorar ou aurnentar o nivel de intercambio, apoiado pelos demais Diretores; 

• Ill- representar a Diretoria Executiva em eventos tecnicos e cientifioos de interesse da 
FundacAo; 

IV- supervisionar a execucao dos trabalhos de pesquisas previstas em convenios, contratos ou 
qualquer outra forma de intercambio entre a 	e instituicoes pUblicas privadas de qualquer 
natureza. 

V- assinar cheques/autorizar pagamentos, na ausencia de qualquer um dos demais Diretores; 

VI- assinar, corn o Diretor Administrativo, convenios, contratos, acordos e demais formas de 
avencas em que a FUPEF seja parte; 

VII- convocar e presidir as Reunites do Corpo Cientifico da FUPEF: 

VIII- aprova o ingress° de not os projetos submetidos a FUPEF;  

IX- Nornear o Editor Chefe. ou outros representantes para publicacoes da FundacAo. 
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Art. 22. Compete ao Diretor Administrativo: 

I- 	representar a FUPEF do Parana olicialmente em juizo ou fora dele. 

H- assinar conv'enios, contratos, acordos ou avencas de qualquer natureza, juntamente corn o 

Diretor Cientifico, em que a FUPEF seja parte; 

III- supervisionar as atividades dos departamentos intemos da FUPEF; 

IV- autorizar pagamentos (assinar cheques, depositos. transferencias bancarias, etc) corn o 

Diretor Financeiro, das despesas necessaries ao born andamento da FUPEF e como ordenador de 

despesas, dos contratos„ convenios ou outras formas de avencas, quando na ausencia do Diretor 

Financeiro, 

V- assinar contratos de trabalho, caneira de trahaiho e rescisOes de contratos de trabalho. 

Art. 23. Compete ao Diretor Financeiro: 

1- 	Supervisionar as trabalhos dos departamentos financeiro e contabilidade; 

11- supervisionar a aplicacao dos recursos da FUPEF, conventos, contratos, fundos ou de 

qualquer forma de intercambio da FUPEF corn erg/los pirblicos de qualquer natureza e entidades 

privadas: 

III- autorizar expressamente pagamentos como ordenador de despesa, corn mais urn dos 

demais Diretores; 

IV- assinar relatonos financeiros c demais documentos de prestacdo de contas como ordenador 

de despesas; 

V- supervisionar 0 movimento financeiro do Conselho Editorial da FUPEF. 

Paragrafo Intim 0 movimento dos recursos de todas as fontes sera sempre efetuado em 

conjunto por dugs pessoas, conforme especificado no item Ill deste artigo, atraves de contas 

bancan as especi ficas 

Art. 24. Compete a Diretoria Executiva: 

• 1- 	Coordenar e executar as deciseies do Conselho Consultivo, 

II- aprovar Convenios, contratos termos de cooperac& ou outros instrumentos congeneres 
corn entidades pUblicas e privadas; 

III- informar ao Conselho Consultivo das aplicacaes dos recursos disponiveis dentro dos 

objetivos da Fundacao; 

IV- constituir Conselho Editorial, Para a avaliac4o e promocao de trabalhos cientificos; 

V- nomear comissao, contratar e demitir pessoal, fixando-Ihes as remuneracOs, regidos pela 
Consolidacao das Leis do Trabatho, corn salarios equivalentes aos niveis dos funcionarios de 

outras fundacOes assemelhadas de categorias iguais ou sernelhantes, bem como as tarefas a 

serem executad 
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VI- contribuir no aurnento de parcerias corn os setores pi blico e privado visando a captacao de 
recursos necessarios a manutencao e cumprimento de sua finalidade estatutaria da FUPEF; 

VII- autorizar transferencias de dotacOes orcamentarias, ouvido o Conselho Consultivo; 

VIII- apresentar o piano de atividades e sua respectiva proposta orcarnentaria; 

IX- praticar os atos necessarios a boa administracao da Fundacrlo, tais como: - organizar-lhe os 
servicos, admitir, promover, remover e dispensar empregados, conceder ferias e licencas, 
movimentar depOsitos em bancos, receber e pagar contas, delegar poderes a subordinados; 

X- apresentar ao Conselho Consultivo ate o mes de junho de cada ano a prestacAo anual de 
contas referente ao ano anterior, 

XI- divulgar no site da FUPEF o Estatuto, o Regimento Intemo, ResolucZes Intemas e o 
Relatario Anual de todas as atividades exercidas pela FUPEF do Parana, 

XII- indicar os membros do Corpo Cientifico. 

Art. 25. As reunioes da Diretoria Executiva serAo convocadas pelo Diretor Cientifico da FUPEF 
ou entdo. conjuntamente pelos seus outros dais Diretores. 

Art. 26. As funcOes da Diretoria Executiva poderao ser remuneradas, observada a legislacao 
apli cave!. 

CAPITULO IV 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 27. Ao Conselho Fiscal compete aprovar as propostas de orcamento anual da Fundacao, 
fiscalizar sua execticao_ emitir pareceres sobre contas e balancos e prestacAo de contas. 
apresentadas pela Diretoria.  

Art. 28. 0 Conselho Fiscal sera composto de 3 (tres) membros elenos peio Conselho Consultivo, 
hem como seus suplentes, corn mandato de 2 (dois) anos, permitida uma Unica reconducAo 
sucessiva. 

Art. 29. 0 Conselho Fiscal reunir-se-a pelo menos uma vez ao ano, corn urn quorum minimo de 
dors membros para instalacao e deliberacao 

Paragrafo Calico: As reuniOes do Conselho Fiscal serAo convocadas pelo Diretor Financeiro e 
em sua ausencia conjuntamente pelos outros dois Diretores. 

Art. 30. A funcAo de membro do Conselho Fiscal nAo sera remunerada. 
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CAPITULO V 

DO CORPO CIENTIFICO 

Art. 31. 0 Corpo Cientifico da FUPEF do Parana 6 formado por Docentes e outros especialistas 
de alto nivel, indicados pela Diretoria Executiva, e, homologados a cada 2 (dais) anos polo 
Conselho Consultivo. 

Art. 32, 0 Corpo Cienti rico da FUPEF do Parana tern por finalidade: 

I- 	atender as solicitacOes de formulacao e analise de projetos de pesquisa corn respectivos 
custos, das empresas, contribuintes ou nao da FUPEF do Parana, como de outros orgaos; 

11- coordenar e/ou executar as projetos de pesquisas aprovados em forma de contratos, 

• 
conv'6nios e demais formas de intercarnbio e 

Ill emitir parecer de ordem tecnica e cientifica que the forem solicitados polo Conselho 
Consu I ti vo ou pela Diretoria Executiva. 

Art. 33. SerAo oriundos do corpo Cientifico Os membros da Diretoria Executiva, do Conselho 
Cientifico, do Conselho Editorial, bem como os coordenadores de projetos, cursos e demais 
eventos executados ou apoiados pela FUPEF. 

Paragrato tinico. A func.ko de membro do Corpo Cientifico, por si so, nao sera remunerada, 
podera, no entanto, quando ocupar funcao na Diretoria Executiva, ter participacAo em projetos 
ou outra funcao em clue haja previsao de retribuicao pecuniaria e em conformidade cam a 
legislactdo aplicavel a cad a caso 

TiTULO IV 

CAPiTULO I 

DO PATRIMONIO 

Art 34. Constituem patrim&nio da FUPEF do Parana: 

I- os bens e direitos corn que foi instituida, os que ja adquiriu e os que venha a adquirir; 

II- os bens e direitos que a ela venham a ser incorporados pelos poderes pUblicas e 

III- as legados, doacOes e herancas que !he forem destinados. 

_ 
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CAPITULO II  

DO REGIME FINANCEIRO 

Art. 35. 0 exercicio financeiro coincidird corn o ano civil. 

Art. 36. Ate o dia 30 (trinta) de dezembro de cada ano, a Diretoria Executiva apresentard ao 

Conselho Consultivo a proposta orcamentaria do ano seguinte. 

Art. 37. A arrecadacao da FUPEF sera constituida de: 

I- contribuicao periodica de contribuintes, que sera arrecadada segundo ato da Diretoria 

Executiva e hornologad a pelo Conselho ('onsullivo: 

II- auxilios, subvencOes, doacoes espontaneas concedidas por pessoas fisicas ou juridicas, de 

di reito poblico ou privado, nacionais ou estrangetras; 

III receita de servicos e publicacoes e 

IV- recursos nacionais ou estrangeiros oriundos de convenios, contratos ou outra forma de 

instrumento juridic°, que visem a execucao de pesquisa ou a concretizacao dos demais objetivos 

desta entidade. 

Art. 38. 0 resultado de cada exercicio sera lancado em lundos patrimoniais ou em fundos 

especiais, de acordo corn a decisao da Diretoria Executiva, e, homologado pelo Conselho 

Consultivo. 

Art. 39. Durante o exercicio financeiro, poderao ser abertos creditos adicionais, a enteric, da 
Diretoria Executiva, desde que submetidos ao Conselho Consultivo e aprovado pelo Conselho 

Fiscal 

Art. 40. A prestacao de contas do exercicio financeiro vencido sera feita ate o dia 28 (vittle 

pito) de junho ao Conselho Consultivo, para aprovacao. 

• CAPITULO Ul 
	 1109 4 3 b 

EXTINC:A0 DA FUNDACAO 	 cR.OFIL E 

Art. 41. A fundacao extinguir-se-d por deliberacao fundamentada do Conselho Consultivo e da 

Diretoria Executiva, aprovada por 2/3 (dois tercos) de seas integrantes em reuniAo conjunta 
presidida pelo Presidente do Conselho Consultivo, quando se veriftcar, altemativamente: 

I- 	a impossihilidade ou inufilidade de sua mantenca; 

11- 	nocividade e ilicitude de seu objeto 

Parggrafo primeiro: A Ma da reuniao que decidir pela extincao sera encaminhada ao Orgao 

competente do Ministerio PUblico para aprovacao ou nao da deliberacao. 

Rua Almirante Tarnandare, 1995 - Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
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Parigrafo segundo: Na reunido conjunta. ja apreciadas as contras finals da fundacao, 

previamente aprovadas pelo orgao competence da Ministerio Public°. decidir-se-A acerca do 
patrimonio remanescente que devera ser destinado para a Universidade Federal do Parana na 

forma prevista no Art. 43 deste Estatuto. 

Art. 42. Podera ser extinta j udicialmente peio Ministerio PUblico. nos demais casos previstos em 

1.ei. 

Art. 43. No caso de dissolucao desta Fundacao, seu patrimanio, inclusive fundo, passara para a 

Universidade Federal do Parana, Curso de Engenharia Florestal e Curso de Engenharia Industrial 

Madeireira do Setor de Ciencias Agrarias. 

CAPITULO IV 

DAS ALTERACOES ESTATUTARIAS 

Art. 44. 0 estatuto da fundacAo podera ser alterado ou reformado por proposta do Presidente do 

Conselho Consultivo, da Diretoria Executiva, ou de pet() menos 4 (qualm) membros do Conselho 

Consultivo. desde que: 

I- a alteracAo ou reforma seja discutida em reuniAo conjunta dos integrantes do Conselho 

Consultivo e da Diretoria Executiva. presidida pelo Presidente do primeiro. e aprovada. no 

minimo, por 213 (dots tercos) dos votos da totalidade de seus integrantes; 

II- a alteracao ou reforma nAo contrarie ou desvirtue as finalidades da fundavio: 	) 

III- haja aprovacdo do Ministerio PUblico. 

3 
TITULO V 

ism',  ROMP/1E 
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 45. A Fundacao mantera estreito contato corn organizacOes congeneres no territorio 

nacional. 

Art. 46. As eleicOes da Diretoria Executiva. assim como as do Presidente e Vice-Presidente do 

Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal. deverao ser realiiadas no minim° 30 (trinta) dins 

antes do termitic) dos resptxtivos mandatos. 

Art. 47 0 Regimento Interne da fundacAo regulamentara o presente estatuto e Os cases omissos 
sera° resolvidos peio Conselho Consultivo. 

Art. 48 0 mandato dos cargos sera sempre prorrogado ate a posse dos sucessores escoihidos e 

nomeados na forma deste estatuto. 

Rua Alinirante Tamanclare, 1995 — Juveva. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 
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Art. 49. Ressalvadas a responsabilidade civil e criminal pelos atos que praticarem, os integrantes 
do Conselho Consultivo e da Diretoria Executiva nao sao solidariamente responsaveis pelas 
obrigacoes assumidas regularmente em nome da fundarcao. 

Art. SO. A entidade mantera devidarnente autenticados, escriturados, registrados (ou averbados), 
conforme for o caso. no Registro Civil das Pessoas Juridicas e em outros OrgAos competentes, os 
atos constitutivos da fundacAo, os livros, as alas de suas reuniOes e sess6es, pareceres de seus 
Orgaos colegiados, livros de contabilidade (e outros exigidos pela legislacao); alem dos pareceres 
e decisoes do Ministerio PUblico (quando de seus conteados constarem tal determinacao). 

Art. 51. A fundacao encarninhara ao Orgao competente do Ministerio Publico, imediatamente 
apps a sua edicao, copia do estatuto (e suas alterag5es), do regimento intern°, dos regulamentos 
basicos, das alteracCies cadastrais, dos atos normativos e regulamentares, bem como dos 
documentos comprobaterio dos principais atos de direcao e administracao, apps registrados, 
quando for o caso, junto ao Carterio de Registro Civil das Pessoas Juridicas. 

Art, 52. A mudanca de cede da fundacAo e a instalacSo de novos escritorios ou estabeleci mentos, 
born como a obtencao dos seus respectivos alvaras, dependerao de previa anuencia do airgao 
competente do Ministerio PUblico. 

Art. 53. 0 presente estatuto entrara em vigor a partir da data de seu registro junto ao CartOrio 
Civil de Pessoas Juridicas da Comarca de Curitiba-PR. 

Aliso 	gu o Ltlper 
Preside 	o Conselho Consultivo 
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Claudia Aparecida Kelly Kup6ski 
OAB/PR n° 52.627 

  

  

1/,',11,,I.U.11,4 VIVIr, 	otitaq, 

ZREC,1.S1 KO Dl i ULOS 
1. txx me.noi,r CA, 	 MOM,  

   

       

 

....... 
SELO NR pYwEM.yE0vY .fCiOvh -wYIFa .Ydp6c 	 •. !".0 \jon6 P E 

PO .6O 
Consulte esse selo ca-htpLI:// -funa-pen com, 	 r. 

	
,  

PROTO LO 435._ 	 • 0.° 	 I: 
4°00°  AVER BApQ AO REOiS 	 -,,DeilS8T 9703342 	, 

1N 00C1 cr." 	 ": 
'4, 

	

S 	0.00 	 .40.  5.• Curitiba-PR. 04 	ui 	 **) ,G 

	

	 I s..• 

..USISIO!Fill 0 - Frevente 	 o's  Vov v 	os r- 
svagoNiwool,..10.14  szro R$19 30 	100,00). Funrit.11, 	, 	e R.$0.67, Funerpct 

Fk $1 17, I SC Rt13.77 FADER' R$0 97 	 1447,2  , 	3%.1V• 
r 

R -fr itTD 

1 1 0 9 4  k  

M IC ROFILME 

Rua Almfrante Tamandare, 1995 - Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
For* (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.tupetuipf.br 	fupef@utpr.br:  tupefpr@gmailcorn 



 

101111111111111 111111 0°*8  CREA-PR 

Protocolo 2014/346934 

APEAM - ASSOC. PARANAENSE DOS ENG. AMBIENTAIS 

ASSUIV7OS D, VERSOS 
332 	 r040:4 000 5470 	 14/10/2014 17.C3 24  

APEAM 
Assad:Nib Paraasense 

dos Elsierdielros Arnblereals 

Curitiba, 14 de outubro de 2014 

Oficio APEAM 005/2014 

Ao Gerente do Departamento de RelagOes Institucionais — DRI 

CREA/PR 

REF: Atualizagao do valor da hora tecnica do profissional de Engenharia 

Ambiental 

Informamos que no dia 29 de abril de 2014 foi realizada a Assembleia Geral da 

APEAM em que, entre varios outros assuntos tratados, incluiu-se na pauta a 

definicao do novo valor da hora tecnica para o profissional de Engenharia 

Ambiental. Foi aprovado pela assembleia o valor de R$150,00 (canto e cinquen 

reals) como valor de referencia para os servicos de Engenharia Ambiental. D 

forma solicitamos a homologagao deste valor junto ao orgao 	que os 

profissionais da categoria possam utilizar-se do mesmo no calculo de seus 

honorarios. 

Atenciosamente, 

// 

14ELDER RAFAEL NOCKO 

Vice-Presidente da APEAM 

irtwando na 	Se.za.tio OicRnaria n.* 930 

ftulizmis ern  43  1  CI  1 204.c 

tiwt 
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APEAM 
Assoctasio Perartaense 

dos Erojenhelros Amble ntals 

Convocagao: 	 1  Sequencia: 
1 001 

Ano: 
2014 

ATA DE REUNIAO 

Tftulo do Projeto: la ASSEMBLEIA ORDINARIA APEAM 

DADOS GERAIS 

Tipo de Reuniao: Assembleia Ordinaria 	1
1 	

Referencia: Abril 

Data: 30/04/2014 	Local: Rua Dr. Zamenhof, 35, Alto da Gloria Horario: 19:00 

DECISOES 

A reuniao teve inicio as 19:00. 

Primeiramente o Presidente Renato Muzzolon Jr. apresentou a diretoria executiva eleita para o trienio 
2014-2016 através da eleiaao virtual do CREA e conforme edital Anexo. 

Diretoria Executiva 

Renato Muzzolon Jr. 	 Presidente 

Helder Rafael Nocko 	 Vice-presidente 

Fernanda Muzzolon Padilha 	Secretaria 

Mariana Schaedler 	 Vice-secretaria 

Luiz Guilherme Grein Vieira 	Tesoureiro 

Michael Busko 	 Vice-tesoureiro 	--- 

Conselho Fiscal 

Titular 	 Suplente 

Joao Gomes 	 Rafaela Mussi 

Arthur Kubiak 	 Joao Vitor Gala 

Guilherme Geronasso 	 Gislaine Letenski 

Em seguida o Presidente Renato fez a leitura da pauta da Assembleia. 

Posteriormente, foram apresentadas as principals conquistas da APEAM no ano de 2013, corn a 
explanagao de importancia da nomeacao de engenheiros ambientais como conseiheiros nas camaras 
especializadas junto ao CREA/PR; as conquistas no wokrshop de residuos, garantindo a atribuicao dos 
engenheiros ambientais em todas as areas de todos os residuos; a aprovacao de acervo tecnico de 
engenheiro ambiental em Plano Municipais de Saneamento; a participagao de engenheiros ambientais na 
Camara Monica de Saneamento do CREA/PR; registro da APEAM como entidade de classe para 
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recebimento de recursos de ART; realizacao do curso "Plano Municipal de Saneamento Basico”; e 
conquista do primeiro lugar no Premio CREA de Qualidade — PCQ na categoria de pequenas entidades. 

Ap6s esta explanagao, o engenheiro Luiz Guilherme, tesoureiro da APEAM, apresentou a prestacao de 
contas do ano de 2013 da APEAM. A prestacao de contas foi aprovada por unanimidade. 

Em seguida, o presidente Renato apresentou a proposta de criapao das gerencias na APEAM e detalhou 
as principais atribuicOes de cada uma delas, tendo sido colocadas em discussao e posterior votacao. A 
criagao das gerencias foi aprovada por unanimidade. Em seguida foram aprovados para Gerentes os 
engenheiros presentes: 

• Eng. Kenia Unfer Motta para Gerencia de Planejamento e Projetos; 
• Engenheiras Paula Fernanda Almeida Goncalves e Diana M. Cancelli para a Gerencia de 

Comunicapao e Eventos; 
• Engenheiros Amelia Bortoli e Igor Rayzel para a Gerencia Juridica. 

Foram ainda indicados e aprovados os engenheiros ausentes: 
• Bruno Tonel para Gerencia de Planejamento e Projetos; 
• Engenheiros Flavia Veronesi e Rafael Rosa para Gerencia Tecnica. 

Assim ficando composto o quadro de Gerentes da APEAM. 

Foi apresentada a renuncia da vice-secretaria Mariana Schaedler e indicacao do engenheiro Emilio 
Mercuri, formado na UFPR, corn doutorado em Engenharia e professor associado no departamento de 
Engenharia Ambiental da UFPR, atualmente ocupando o cargo de Coordenador do Curso de Engenharia 
Ambiental da UFPR para substituicao da engenheira Mariana. A indicagao foi aprovada por unanimidade. 

Foi apresentado o planejamento da APEAM para 2014: 
• Realizacao de 08 palestras em instituicoes de ensino; 
• Apoio no simplosio de recuperacao de areas degradas a ser realizado pelo SOBRADE; 
• Realizacao do workshop de saneamento no segundo semestre de 2014; 
• Fortalecimento da representatividade dos engenheiros ambientais junto ao CREA; 
• Aprovapao de alteragao do valor da hora tecnica; 
• Aprovacao dos novos campos de ART; 
• Realizacao de eventos sociais; 
• Participacao na diretoria da ANEAM. 

Colocado o planejamento de 2014 em discussao na plenaria, foi debatida a pequena participagao e 
conhecimento dos engenheiros ambientais da atuagao da APEAM e tambern das reuni5es e assembleias; 
a engenheira Amelia questionou sobre a alteracao do curso de engenharia ambiental para engenharia 
sanitaria e ambiental nas universidades e atribuicties profissionais dos engenheiros ambientais formados. 
Apos a discussao na plenaria foram inseridos no planejamento de 2014: 

• Melhorar a comunicacao da APEAM corn seas associados; 
• Buscar as universidades, atraves dos coordenadores dos cursos de engenharia ambiental, para 

solicitar as grades curriculares dos cursos de engenharia ambiental para comparar corn as grades 
dos cursos de engenharia sanitaria e ambiental de forma a fomentar a discussao das atribuicoes 
tecnicas e equivalencia dos engenheiros ja formados. 

Posteriormente, o planejamento corn as insercoes de metas foi colocado em votagao e aprovado por 
unanimidade. 
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Sobre a hora tecnica, foi aprovado o valor da hora tecnica sugerida de R$ 150,00 corn a proposta de 
realizacao de estudo no ano de 2014 para subsidiar nova proposta e metodologia de atualizacao para os 
proximos anos. 

Em seguida foi apresentada sugestao para os novos campos de preenchimento de ART: 

MVO AMBIENTE 
• Efluentes Industrials 

• Gerenciamento de Residuos 

• Saneamento Basic° 
• Modelagem Matematica Ambiental 

• Estudo Socioambiental 
• Diagnostico Ambiental 
• Monitoramento Ambiental 
• Planejamento Ambiental 
• Estudo HidrolOgico 

• Licenciamento Ambiental 
• Estudo Ambiental 

• Auditoria Ambiental 

• Passivo Ambiental 

• Gestao Ambiental 

• Energias Renovaveis 

• Uso e Ocupag5o do Solo 

• Aterro Sanitkio 
• Emissoes atmosfericas 
• Poluicao Sonora 
• Controle da PoluicSo 
• Estudo de Impacto de Vizinhanca (EIV) 
• Topografia 

• Geoprocessamento 

• Servicos Afins e Correlatos em Engenharia Ambiental 

Os campos propostos foram aprovados por unanimidade. 

Foi apresentada proposta de aumento de anuidade da APEAM para o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). 
Aumento foi aprovado por unanimidade. 

Ao final foram apresentados os eventos e palestras programados para 2014 e o cronograma de reunities 
de Diretoria e Gerencias e Assembleias para 2014. 

Como sugestoes finals da plenkia foram apresentadas: 
• Incluir no site da APEAM curso ou instrucoes sobre preenchimento e procedimentos de ART; 
• Verificar possibilidade de debito em conta dos profissionais para pagamento da anuidade; 
• Ofertar de cursos, workshops e palestras para melhorar a arrecadacao da APEAM. 

Nos Assuntos Gerais: 
Foram solicitados os numeros de ART emitidos em 2014 pelos profissionais que indicaram a APEAM 
como entidade de classe e apresentada a conta bancaria da APEAM para depasito da anuidade 2014  
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pelos profissionais, os dados bancarios sera° enviados por email aos profissionais associados juntamente 
corn a ATA da assembleia para conhecimento dos assuntos discutidos e aprovados. 

Estiveram presentes: Renato Muzzolon Junior. Fernanda Muzzolon Padilha, Luiz Guilherme Grein Vieira, 
Emilio Mercuri, Kenia Unfer Motta, Paula Fernanda Almeida Gongalves, Daniel Macedo Neto, Amelia 
Bortoli, Igor Rayzel, Patricia Gonzalez, Joao Gomes, Guilherme Geronasso, Diana Maria Cancelli.  



Fase 1 - Lancamento da 
revisao do PD 

N° 
tec. 

Total hs 
tecnicas 

Custo 
Unitario 

Valor hs 
tecnicas 

Deslocamento Material 
consumo , ' 

- - - 

Alimentacao 

- - - 

Combust. 

- - - 

P 
edagios 

velculo Hospedag. 

Coletanea 	da 	legislag5o 	e 
analise 	do 	piano 	diretor 
existente 

4 96 120,00 8.160,00 

Reuniao 	tecnica 	de 
capacitagao e elaboragao do 
Cronograma 	fisico 	de 
trabalhos corn a participagao 
da ETM 

Oficina tecnica - Atribuicoes 
do 	municipio 	e 	proposicao 
dos 	metodos 	para 	os 
trabaihos 	e 	formagao 
Comissao 	 de 
Acompanhamento 	e 
Avaliacao da 	capacidade de 
gestao urbana 

3 

7 dias x 
8 hs x 3 
tec 

168 120,00 20.160,00 

3 tec x 2 ref 
x 35,00 x 7 
dias 

1.470,00 1.200,00 300,00 

150,00 x 9 
dias 

1.350,00 

6 pern x 
150,00 x 
3 

2.700,00 3.000,00 

is 	Audiencia 	Publica 	- 
Apresentar 	a 	ETM, 	os 
metodos a serem adotados 
para 	a 	execucao 	das 
atividades 	de 	revisao 	do 
Plano Diretor e as estrategias 
de agar); 

3 

4 dias x 
8hs x 3 

tec 

96 

120,00 11.520,00 

3 tec x 2 ref 
x 35,00 x 4 

dias 

840,00 

1.200,00 300,00 150,00 x 6 

900,00 

3 pern x 
150,00 x 

3 
1.350,00 

2.000,00 

SUB-TOTAL - 1 - - - - - - 39.840,00 2.310,00 2.400,00 600,00 2.250,00 4.050,00 5.000,00 

Total 1 56.450,00 



                

         

Custo 	Valor hs 	 Deslocamento 
Unitario tecnicas Alimentagao Combust. Peclagios 

     

Material 
Hospedag. consumo 

Fase 2 — Analise 
Ternatica Integrada 

  

N° 
tec. 

  

Total hs 
tecnicas 

       

           

        

veiculo 

  

             

               

                

                

Reuniao 	tecnica 	de 
capacitagao 

Oficinas 

3 
7 dias x 
8 hs x 3 
tec 

168 
120,00 20.160,00 

3 tec x 2 ref 
x 35,00 x 7 
dias 

1.470,00 

1.200,00 300,00 
150,00 x 9 
dias 

1.350,00 

6 pern x 
150,00 x 
3 

2.700,00 

4.000,00 

Mapeamentos 2.000,00 

Estudos e Avaliagoes- 7.3.2.1 
ao 	7.3.2.10 	do 	Termo 	de 
Referencia 

1 
5 dias x 
8 hs x 1 
tec 
40 

120,00 4.800,00 - - - - - - - - - - - - - - - 
1.000,00 

SUB-TOTAL - 2 - - - 24.960,00 1.470,00 1.200,00 
38.980,00 

300,00 1.350,00 2.700,00 7.000,00 
Total 2 



Fase 3 - Diretrizes e 
Proposicoes 

N°  
tec. 

Total hs 
tecnicas 

Custo 
Unitario 

Valor hs 
tecnicas 

Deslocamento Material 
consumo Alimentacao 	Combust. Peclagios veiculo 	Hospedag. 

Estudos 	tecnicos 	para 
reordenamento 	territorial 	e 
de instrumentos urbanisticos 

1 
5 dias x 
8 hs x 1 
tec 
40 

120,00 4.800,00 - - - - - - - - - - - 
1.000,00 

Mapeamentos 2.000,00 

Reunrao 	tecnica 	de 
capacitagao 

Oficinas Tecnicas 

2a Audiencia Publica 

3 
7 dias x 
8 hs x 3 
tec 

168 
120,00 20.160,00 

3 tec x 2 ref 
x 35,00 x 7 
dias 

1.470,00 

1.200,00 300,00 
150,00 x 9 
dias 

1.350,00 

6 pern x 
150,00 x 
3 

2.700,00 

4.000,00 

SUB-TOTAL - 3 24.960,00 1.470,00 1.200,00 300,00 1.350,00 2.700,00 7.000,00 

Total 3 38.980,00 



Fase 4 -Plano Acao 
Investimento e 

N° 
tec. 

Total hs 
tecnicas 

Custo 
Unitario 

Valor hs 
tecnicas 

Deslocamento 	 -I Material 
consumo 

Institucionalizacao do PD  
Alimentacao Combust. Pedagios 	veiculo Hospedag. 

Piano 	de 	agao 	e 
investimentos 

1 3 dias x 
1 tec x 

8 hs 
24 

120,00 2.880,00 - - - - - - - - - - 

Estudo e Analise juridica 
1 5 dias x 

1 tec. X 
8hs 
40 

120,00 4.800,00 - - - - - - - - - - 500,00 

Elaboragao das minutas dos 
anteprojetos (item 1 ao 9 do 
7.5.2) 

1 5 dias x 
1 tec x 

8hs 
40 

120,00 4.800,00 - - - - - - - - - - 500,00 

Mapeamentos 2.000,00 

Reuniao 	tecnica 	de 
capacitagao 

Oficinas Tecnicas 

3a Audi8ncia Poblica 

Reuniao, 	 tecnica 
preparat6ria, 	para 	a 
Conferencia 	- 	Participantes: 
equips da instituick e ETM. 

3 
7 dias x 
8 hs x 3 
tec 

168 
120,00 20.160,00 

3 tec x 2 ref 
x 35,00 x 7 
dias 

1.470,00 

1.200,00 300,00 

150,00 x 9 
dias 

1.350,00 

6 pern x 
150,00 x 
3 

2.700,00 

2.000,00 

la Conferencia da revisao do 
Plano Diretor Municipal 4 

4 dias x 
8hs x 4 

tec 

128 

120,00 

t, 

15.360,00 

4 tec x 2 ref 
x 35,00 x 4 

dias 

1.120,00  	 

1.200,00 300,00 150,00 x 6 

900,00 

3 pern x 
150,00 x 

4 
1.800,00 

1.000,00 

SUB-TOTAL - 4 - - - - _ L 48 000,00 2.590,00 2.400,00 600,00 2.250,00 4.500,00 6.000,00 
Total 4 67.340,00 

\,. 	 SUB-TOTAL 1+2+3+4 201.750,00 
D.O.A. FUPEF - Despesa Operational Administrativa 30.262,50 

TOTAL 232.012,50 
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Contratagao da FUPEF por Licitagao na Modalidade de INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e alteragOes 

Enquadramento: 

Dos Servicos Tecnicos Profissionais Especializados 

Art. 25. E inexigivel a licitaciio quando houver inviabilidade de competicao, em 

especial: 

II - para a contratacao de servicos tecnicos enumerados no Art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, corn profissionais ou empresas de notoria especializacao, vedada a inexigibilidade 

S 

	para servicos de publicidade e divulgacAo; 

§ 1Q Considera-se de notoria especializacao o profissional ou empresa cujo conceito no 

campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiencias, 

publicacOes, organizacao, aparelhamento, equipe tecnica, ou de outros requisitos 

relacionados corn suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfac5o do objeto do contrato. 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servicos tecnicos profissionais 

especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos; • 
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FLORESTA 

A revista FLORESTA foi criada em 1969 pclo Centro de Pesquisas Florestais da Faculdade de 
Florestas da Universidade Federal do Parana. Este Centro foi responsive! pela sua publicacao ate 
1987. A partir de 1988, a revista passou a ser publicada pela Fundacao de Pesquisas Florestais do 
Parana que, em convenio corn a Universidade Federal do Parana, conta corn o suporte tecnico-
eientifico dos docentes dos departamentos afins corn o Curso de Engenharia Florestal. Revisores ad 

hoc dos departamentos ligados a area florestal da UFPR, de outras universidades, de instituicoes de 
pesquisa e de empresas, contribuem apreciando os trabalhos submetidos a esta revista. 

Trata-se de uma publicacao semestral. onde sao aceitos, para apreciacao pelo Consclho 
Editorial. amigos tecnico-cientificos ineditos na ciencia forestal. As normas gerais para apresentacao 

de trabalhos estao disponiveis na 3' capa. 

Artigos, criticas, diividas ou sugestoes dcvem ser dirigidos a: 
FUPEF! Revista FLORESTA 
Caixa Postal 4088 
CEP 82501-970, Curitiba, PR, Brasil 
E-mail: revistaafloresta.ufpr.br  

Os artigos sao de inteira responsabilidade dos autores, e somente serao publicados depois de 
aprovados pelo Consclho Editorial. 

Pedidos de assinatura ou nitmeros avulsos devcrao ser dirigidos a FUPEF. 
E permitida, corn mencao da fonte, a reproducao parcial ou integral de artigos. 

Editor: Jorge Luis Monteiro de Matos 
Conselho Editorial: Christel Lingnau; Antonio Carlos Nogueira; Rudi Arno Seitz; Joao 

Carlos Garzel Leodoro da Silva; Franklin Galva(); Carlos Vellozo Roderjan; Umberto Klock. 
Seeretaria: Lucia S. Burda 

Revisores ad hoc:. Adriana Maria Nolasco, USP; Carlos Roberto Sanquetta, UFPR; Edilson 
de Oliveira, EMBRAPA; Francisco Alves Ferreira, UFV: Franklin Galva°, UFPR; Hilton Tade 
Zarate do Couto, USP: Julio Eduardo Arce, UFPR; Leocadio Grodzki, SIMPEPAR/PR; Luiz Robe 
Graca, EMBRAPA; Marcelo G. Caxambil; Marcio Pereira da Rocha,UFPR; Mario Rabello de So 
IBAMA/LPF; Mauro Valdir Schumacher, UFSM; Nelson Nakajima, FURB; Nelson Ven 	LA; 
Otavio Bezerra Sampaio, UFPB: Renato Marques, UFPR; Ronald() Viana Soares, 	Rubens 
Chaves de Oliveira, UFV: Sergio Ahrens, EMBRAPA: Sergio Goncalves, FUA; Umberto Klock, 
UFPR. 
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MISSAO 

"Promover o desenvolvimento e a integrocao cienti-
fica e tecnologico do setor florestal brasileiro con-
gregondo empresos, governo e instituicaes no de-
senvolvimento de pesquisas." 
A missao do FUPEF vincula-se a finalidade moior 
poro a qual foi instituido, qual seja "o desenvolvi-
mento e oprimoramento dos ciencias florestais" no 
busco de novas tecnologios, oproximando universi-
dode e comunidode externo. 

PROJETOS E PESQUISAS 

Ao longo de sua existencia, a FUPEF desenvolveu 
umo extensa relocao de projetos. Porticipou do ex-
ecucao de mais de 500 projetos de relevancia no-
clonal e internacional no area ambient,' e florestal. 
A portir de 2012 passou a gerenciar projetos em 
outras areas do conhecimento, tais como: tecnolo-
gia, sande, ciencias do terra, educacao, inovocao e 
social. 

!  CURSOS E EVENTOS 

ATUAcA0 DA FUPEF 

Apresento ao longo do sua existencia uma exe 
tens° relocao de projetos relevantes, executa-
dos no Brasil e no exterior. 

..rodk.S. A,* liowsish 
kedipos..x. 	 *roar urn 

PARCERIAS 

Destaca-sea Lei 11 196/05, conhecida come 
"Lei do Bern". 
Entre em contato conosco para obter maiores 
informocoes e esclarecimentos. 

 

fupef 
Fundacao 4e Pesokusas Florestais do Parana 

0 (.55) 413121-4222 
(.55) 413121-4221 

www.tupe1.4.11pr.6r 

(upef@thpr.br  
f14PefP, 	 Gam 

fupef 
Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana 

Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana 
UPEF do Parana) é uma entidade de direito 
ivado sem fins lucrativos criada em 30 de 

gosto de 1971. E fundacao de apoio da Uni-
ffsidade Federal do Parana, credenciada pela 
otario Conjunta MEC/MCTI n° 32/2015. 
i-n 1973 a FUPEF do Parana recebeu a Declo-
icdo de Utilidade PUblica do Estado do Parana, 
ela Lei n° 6.443/73. No ono de 2015 tombern 

Declarada de Utilidade PC,blica Municipal, 
ela Lei n° 14.597/15. 

FUPEF tern como finalidades promover o 
poio sistematico ao desenvolvimento e a sus-
,ntabilidade de otividades florestais nos areas 
o ensino, pesquisa, desenvolvimento e difusao 
tnologica junto aos setores pOblico e privado. 
.tua nas areas: 

AMBIENTAL 
INDUSTRIAL 
SILVICULTURA 
MANEJO E INVENTARIO AGRO FLORESTAL 
ECONOMIA E POLITICA AGRO FLORESTAL 
TECNOLOGIA DE PRODUTOS FLORESTAIS 
SAUDE 
CIENCIAS DA TERRA 
EDUCAcA0 
INOVACAO TECNOLOGICA 
SOCIAL 
CERTIFICACAO FLORESTAL 
ENERGIAS RENOVAVEIS E MUDANCAS 
CLIMATICAS 

For meio de seu Departamento de Cursos a FUPEF 
oferto capacitacoes e treinamentos para o apei 
feicoomento profissional em diversos areas. 

'I Winos processos educativos sao utilizados em con-
textos de educacao continuoda ou de educacao 
per anente: cursos de otualizacao, treinamentos, 

norios, oficinas de trobalho, EAD, assessoria 
anizacao para elaboracao e aplicacao de 
seguranco em concursos, entre outros. 



Projetos Inovadores 
iraciativo Public° & Privado 

 

Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana 

 

' Primeira Fundacao de 
Pesquisas Florestais do 
Brasil 

End: Rua Almirante Tamandare, n° 1995 
Bairro: Juveve I Curitiba-PR 

e (+55) 41 3121-4222 

www.fupetufpnbr 

fupef@ufpr.br  I fupefpr@gmail.com  

Revista FLORESTA 
45 anos de Publicqcoes 

TECNOLOGIA E INOVAC, AO 

A Fundacao de Pesquisas Florestais do 
Parana desenvolve projetos e pesquisas corn 
x,eiculos aereos nao tripulados (VANT's) 
desdc 1980. A experiencia adquirida, aliada 
ao conhecimento tecnico dos profissionais 
envolvidos, garante os melhores resultados 
na execucao dos servicos prestados. 

0 interesse pela utilizacao dos Drones ou 
VANT's para as mais diversas goes tern moti-
vado o desenvolvimento de novos modelos, 
tomando o aperfeicoarnento da tecnologia 
cada vez mais aplicavel: 

- MAPEAMENTO DE ALTA RESOLUCAO 
- MONITORAMENTO DE FAUNA 
- COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS 
- INSPECAO AEREA (Rodovias, Linhas de 
Transmissao, Podas e Arborizacilo Urbana, 
Gasoduto, Inventario Florestal etc.) 
- PREVENCAO DE EPIDEMIAS 
(LocalizacAo e identificacao de focos propi- 
cios ao surgimento e desenvolvimento da 
dengue) 
- Outros. 

As possibilidades de aplicacbes dos Drones e 
VANTs sao intimeras, porem é n 	skit) 
conhecer as limitacties de cada siste a os 
potenciais de aplicacao e escolher o uipa-
mento adequado para cada finalidade. 

Entre em contato conosco e solicite 
consultoria e orcamento. 

Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana: 
desde 1971 promovendo o desenvolvimento e 
a integrocao cientifica e tecnologica do Brasil, 

congregando empresas, governo e 
instituicoes no desenvolvimento 

de pesquisas. 

fu pef 
Fundacao de Pesquisas Fiorestais do Parana 
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Enquadramento como Notoria Especializacao (Paragrafo 1° do Inciso 2 do Art. n° 25) 

lnstituicao cujo conceit° no campo de sua especialidade é essential e indiscutivelmente o 

mais adequado a plena satisfacao do objeto do contrato, devido: 

a) Decorrente de desempenho anterior 

b) Estudos 

c) Experiencias 

d) Publicacees 

e) Organizacao 

f) Aparelhamento 

g) Equipe tecnica 

h) Outros requisitos relacionados com suas atividades (Ex: Atestado de Capacidade 

Tecnica, Copia de Convenios, Acordos de Cooperac5o) 

• 
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MINISTERIO DA EDUCAcA0 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA 

GAE3INETE DO REITOR 

DECLARACAO DE CAPACIDADE TECNICA 

Declarainos Para os devidos tins que a empresa FUNDACAO DE PESQUISAS 

FLORESTAIS DO PARANA - FUPEF, criada em 30 de agosto de 1971, inscrita no 

CNN n' 75.045.104/0001-95, corn sede na Rua Almirante Tamandare, 1995, Juveve, 

Cidade de Curitiba/PR, CEP 80040-00, telefone (41) 3121-4222, fundacAo de apoio da 

Universidade Federal do Parana-LT[Z, desde a sua eriacao, realizou urna extensa 

relacao de projetos executados no Brasil e no exterior, sendo inUmeros de extrema 

importaneia nas areas da ciencia forestal, ambiental, madeireira, sande, educacional e 

tecnologica. 

A FundacAo tern por finalidade estatutaria o desenvolvimento e 

aprimoramento das ciencias Ilorestais, ineluindo-se ai tambem ciencia e .tecnologia, do 

mei() amhientc c biodiversidade. promovendo a imegracao entre o ensino, a pesquisa e 

extensao, e 0 opoio sistematico ao desenvolvimento da atividade forestal, 

especificamente nas areas de (.:onservacdo da Natureza, Economia Florestal, M 

Florestal. Silvicultura. 'Tecnologia e Utilizacao de Produtos Florestais. 

• 
A 	possui urn come) cientifieo compost() de 103 pesquisadores, mestres 

doutores e psis-doutores atuando no mais alto nivel etico c prolissional. 0 projetos 

desenvolvidos pela FUPEF contribuiram significativamente corn setts resultados nos 

propOsitos dos seus objetivos Para, alert] dos beneticios tecnico-cientificos, o beneficio 

do sociedade. comunidades envolvidas e a inovacao tecnolOgiea. 

C- uritiba. 	de levereiro det:201 8. 

Prof. Dr. R. 	• o Marc lo Fonseca 
Reitor 

RUA XV DE NOVEMBRU, 1299 - 80060-000 - r ONE. (41) 3360-5001 - FAX: (41) 3360-5071 - E-mail: gabinetereitor@ufpr  tar - CURITIBA- PARANA - BRASH, 
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Receita Federal do Brasil 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE INSCRICAO 

75.045.104/0001-11 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE iNscRicAo E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

27/09/1971 

NOME EMPRESARIAL 

FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

FUPEF DO PARANA 
PORTE 

DEMAIS 

L
DIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECON6MICA PRINCIPAL 

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

CODIGO E DESCRICAO GAS ATIVIDADFC Fc0NOMICAS SECuNDARIAS 

02.30-6-00 - Atividades de apoio a produc5o florestal 
72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciencias fisicas e naturais 
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciencias sociais a humanas 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas n5o especificadas anteriormente 
85.60-3-02 - Atividades de apoio a educagao, exceto caixas escolares 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 

306-9 - Fundagao Privada 

LOGRADOURO 

R ALMIRANTE TAMANDARE 
NUMERO 

1995 
COMPLEMENTO 

CEP 

80.040-110 
BAIRRO/DISTRITO 

JUVEVE 
MUNICIPIO 

CURITIBA 
OF 

PR 

I ENDERECO ELETRONICO 

FUPEFPR@GMAIL.COM  
TELEFONE  

(41) 3121-4222 / (41) 3121-4221 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUACAO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUACAO CADASTRAL 

24/09/2006 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL DATA DA SITUACAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrucao Normative RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 21/12/2018 as 12:01:55 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/1 

httpl/www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/copireva/Copjreva_Solicitacao.asp 	 1/1 
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CAI 
Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 	75.045.104/0001-11 

!laza° SOCial:FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

Endereco: 	R ALMIRANTE TAMANDARE 1995 / JUVEVE / CURITIBA / PR / 80040-110 

A Caixa Econ6mica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O 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:23/07/2019 a 1/08/2019 

Certificacao Numero: 72304334997481604 

Informagao obtida em 23/07/2019 14:36:25 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caix • 
www.caixa.gov.br  

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



do Trabalho na 

Pagina 1 de 1 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 75.045.104/0001-11 

Certiddo n°: 174580505/2019 
Expeclicao: 25/06/2019, as 11:44:45 
Validade: 21/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se que FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

40 

	

	 (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 
75.045.104/0001-11, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
CertidAo emitida com base no art. 642-A da Consolidacao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na ResolucAo 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 expediedo. 
No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacAo 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitacAo desta certiddo condiciona-se a verificacAo de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certiddo emitida gratuitamente. 

INFORMAcA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas c 	am os dados 
necessaries a identificacdo das pessoas naturais e juridicas 
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 honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execuedo de acordos firmados perante o Ministerio Public° do 
Trabalho ou ComissAo de Conciliagao Previa. 



23/07/2019 www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAKAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 
TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MUNICIPAIS 

00049 

CONTRIBUINTE: FUNDAgA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA - FUPEF PR 

CNPJ: 75.045.104/0001-11 

INSCRIcA0 MUNICIPAL: 59022-0 
ENDEREgO: R. ALMIRANTE TAMANDARE, 1995 CS . - JUVEVE, CURITIBA, PR 
FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LiciTAcAo 

E expedida esta CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros 
debitos Municipais, inscritos ou nao em Divide Ativa, ate a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei 
n° 5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar n° 104/2001 e demais legislagoes aplicaveis a especie. Constam 

irm nome do sujeito passivo os debitos abaixo relacionados corn sua exigibilidade suspensa. 

Tributos Exercicio(s) 

2010 	(Proc: 	01-083840/2015), 	2011 	(Proc: 01- 
IMPOSTO 	SOBRE SERVIcOS - 	AUTO 083840/2015), 2012 (Proc: 01-083840/2015), 2013 
(DIFERENcA) (Proc: 	01-083840/2015) 	e 	2014 	(Proc: 01- 

083840/2015) 

A certidao expedida em nome de Pessoa Juridica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no 
Municipio de Curitiba. 

Certiclao expedida corn base no Decreto n° 670/2012, de 30/04/2012. 

Esta certidao compreende os Tributos Mobiliarios (Imposto sobre Servigos - ISS), Imobiliarios (Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissao de Bens ImOveis Inter-vivos - ITBI e 
Contribuigao de Melhoria), Taxas de Servigos e pelo Poder de Policia e outros debitos municipais. 

akERTIDA0 N°: 247231/2019 

EMITIDA EM: 23/07/2019 

VALIDA ATE.  21/08/2014 

CODIGO DER-OTENTICIDADE DA CERTIDAO: C786.A8E5.AF9E.4247-9.A8E4.FD90.5B58.D18D-6 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereco 
http://www.curitiba.pr.gov.br  - link: Secretarias / Finangas. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar divides posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
periodos compreendidos nesta. 

Certidao expedida pela internet gratuitamente. 

www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 	 1/1 



Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenagao da Receita do Estado 

000V 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributanos e de Divida Ativa Estadual 

N° 019807856-27 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 75.045.104/0001-11 
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 

Onatureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigacOes tributarias acessorias. 

Velida a 22/08/2019 - Fornecimento Gratuito 

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

Regina 1 de 1 

Emitido via Internet PubImo (24/04/2019 10:55:24) 



13/05/2019 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

0 0 0 OF 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
CNPJ: 75.045.104/0001-11 

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 
nao constam pendencias em seu nome. relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certiclao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-sea situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicees 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 
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http.//www.pgfn.gov.br>. 

Certiclao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 08:57:34 do dia 13/05/2019 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 09/11/2019. 
Codigo de controle da certiclao: 07E8.D89C.F1FC.4C8C 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

1/1 
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Capanema, 31 de julho de 2019 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
• - Departamento de Contabilidade; 

- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagao. 

Preliminarmente a autorizacao solicitada via oficio datado de 31/07/2019, objeto: 
CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICAcAO, SELEcA0 E 
ELABORA00 DE AcOES DO PLANO DE APLICA00 PARA CRIA00 DE UNIDADE DE 
CONSERVA00 MUNICIPAL - UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE 
INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., o presente processo 
devera tramitar pelos setores competentes coin vistas: 

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

2 - A elaboragdo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitacao a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragao da minuta do instrumento convocaterio da licitagao e da minuta do contrato; 

4 - Ao exame e aprovagao das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Capanema, 31 de julho de 2019 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio datado de 31/07/2019, objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA IDENTIFICAcAO, SELEcA0 E ELABORAcAO DE AcOES DO PLANO DE 

• APLICAcA0 PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE CONSERVAQA0 MUNICIPAL - UCM, COM 
DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA 
USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

PR., 	informamos a existencia de previsao de recursos orcamentarios para assegurar o 
pagamento das obrigagoes decorrentes da aquisicao constante do oficio nUmero supra, sendo 

que o pagamento sera efetuado através da Dotacao Orcamentaria; 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2019 3060 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 3083 10.002.18.541.1801.2206 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 3084 10.002.18.541.1801.2206 555 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

Cordialmente 

eo 	alter 
Te Cont. CRC: PR-046483/0-2 

F: 723.903.9 9-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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CONTRATO N° XXX/2019 

CONTRATO DE PRESTAcA0 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR E A EMPRESA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servicos corn fornecimento 
de material, sem vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e 
Prefeitura a 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 Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro lado a empresa XXXXX, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.° 	 , situada a 	 , XX, XXXXXX - CEP: XXXX 

• - BAIRRO: 	 CIDADE/UF: 	 /XX, neste ato representada 
pelo Sr(a). 	 , inscrito no CPF n° XXXXXX Off, residente e domiciliado em 

/XX, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato 
nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao pertinente, obedecidas as  
condigoes estabelecidas na licitagao realizada na modalidade Processo inexigibilidade N° 
xx/ 2019 , que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigoes a 
seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICAcAO, SELEcA0 E 
ELABORAcA0 DE AcOES DO PLANO DE APLICAcA0 PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE 
CONSERVAQA0 MUNICIPAL - UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE 
INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.. 

• PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos o 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condicaes expressas ncyrot 
Inexigibilidade N° 100/2019, juntamente corn a proposta da CONTRATADA. 

Item COdigo do 
produto/ 
servico 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Preco 
maxim° 

Preco maxim° 

total 

1 56992 EXECUcA0 DE ESTUDO DE 
IDENTIFICAcAO, SELKAO E 
ELABORAcA0 DE PLANO DE 
APLICACAO PARA CRIAcA0 
DE UCM E CRIAcA0 DE 
INFRAESTRUTURA DE 
ACESSO E EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUcOES. 

1,00 UN 53.245,00 53.245,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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2.1. Os servicos contratados serao realizados por execugao indireta, sob o regime de 
empreitada por prego global. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVIc0  
3.1. Os servicos serao executados conforme o Processo de Inexigibilidade e a Proposta 

apresentada pela Contratada. 
3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materials e 

equipamentos necessarios a perfeita execugao dos servicos a serem prestados, conforme 
disposto no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA 
4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos EXATAMENTE conforme especificacoes e disposto no 
• Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, corn os recursos necessarios ao 

perfeito cumprimento das clausulas contratuais; 

b) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materials e 
morals causados pela agao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros; 

c) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a 
serem executados, de conformidade corn as normas e determinagoes em vigor; 

d) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos 
empregados que adentrarao o Orgao para a execugao do servico, os quais devem estar 
devidamente identificados por meio de cracha; 

e) Responsabilizar-se por todas as obrigagiies trabalhistas, sociais, previdenciarias, 
tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimplencia nao transfere 
responsabilidade a Administragdo; 

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientag 	da 
Administragao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o c 

• g) Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no de 	r da 
prestagao dos servicos; 

h) Nao permitir a utilizagao do trabalho do menor; 

i) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as 
obrigagOes assumidas, todas as condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagdo; 

j) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 
obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que esta obrigada, exceto 
nas condigOes autorizadas no Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINAQAO DOS SERVIcOS  
5.1. A empresa contratada tera o prazo de 45 dias irteis apOs assinatura do contrato para 

entregar o servigo. 

5.3. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de 
Inexigibilidade e na sua proposta apresentada a Administragao. 

5.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os 
materials, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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qualidades estabelecidas no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, 
promovendo, quando requerido, sua substituigao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE  
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 
seus servigos de acordo corn as determinagoes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da 
sua proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de 
acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem 
como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 
autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigOes no 
curso da execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corregao; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servico, na forma do 
contrato; 

1) Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em 
compatibilidade com as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de 
habilitagao e qualificagao exigidas na licitagdo. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO 

	

7.1. 	E vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO  

	

8.1. 	0 valor do contrato e de R$ R$ 53.245,00 (Cinqiienta e Tres Mil, Duzentos e 
Quarenta e Cinco Reais). 

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

	

indiretas decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, 	gos 
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de athatinistragao, 
materiais de consumo, 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 6 (seis) meses, a partir da data da assinatura, 

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 xx/xx/2019 e 
encerramento em xx/xx/2019. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. 0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em parcela 
Unica. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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10.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, subsequentes ao 
recebimento definitivo do fornecimento do servico. 

10.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, 
nos 	enderecos 	eletronicos: 	empenhoAcapanema.pr.gov.br 	e/ou 
comprasAcapanema.pr.gov.br, ou entregue em maos das servidoras designadas, para fins 
de liquidacao de empenho.  

10.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
10.5. A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel 

timbrado da empresa informando a Agencia Bancaria e o numero da Conta a ser depositado o 
pagamento. 

10.6. Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 

10.7. A nota fiscal devera. ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente corn o 

• numero de inscrigao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de 
pregos, bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas corn outros 
CNPJs. 

10.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidoes e documentos 
vencidos, que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitagao ou junto ao Cadastro de 
Fornecedores do Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera.° efetivados caso a 
CONTRATADA apresente situagao regular. 

10.9. Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor 
nao gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento 
ou atualizagao monetaria do valor devido. 

10.10. Na ocasiao do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da 
Contratante, alem dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) CertidOes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no 
respectivo mes do pagamento. 

b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 
10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao cont" al, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisq' outras 
disposigoes contratuais. 

10.12. E vedada expressamente a realizagao de cobranga de formasdiv a da estipulada 
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, 
sob pena de aplicagao das sangOes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 

10.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 
pertinentes a aquisigao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hip6tese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apOs a regularizagdo da situagdo, nao acarretando 
qualquer Onus para a Contratante. 

10.14. Administracao somente efetuara o pagamento apos a ocorrencia das 
seguintes hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou 
prestacao de servico contratado; ou 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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0 0 015 8 

Municipio de Capanema - PR 

10.16. Mediante retengdo diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, 
bem como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

10.17. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e 
contribuigOes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado 
apresentagao de comprovagao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

10.18. A Administragao deduzird do montante a ser pago os valores correspondentes as 
multas e/ou indenizagOes devidas pela contratada. 

10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contraditorio e a ampla defesa, corn 

• os recursos e meios que lhes sao inerentes. 

10.20. 8 vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 
contrato. 

10.21. A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

10.21.1. Ao final da execugao contratual, conforme previsto no Edital, a 
CONTRATADA apresentard a Nota Fiscal da aquisigao/servigos executados. 

10.21.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias iiteis, contados a partir 
da data da apresentagao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota 
relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade da aquisigao/servigos 
executados. 

10.21.3. No caso de etapas nao concluidas, serao pagos apenas os servigos e/ou 
fornecimentos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na 
etapa subsequente. 

10.21.4. A aprovagao previa apresentada pela CONTRATADA nao a e e de 
• qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva 	igos 

executados. 

	

10.22. 	ApOs a aprovagdo, a CONTRATADA emitird Nota Fiscal/Fatura no v-. 	provado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo - -• or competente, 
da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos 
exigidos neste Edital. 

12.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da 
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servigos e o 
fornecimento dos materiais efetivamente executados. 

	

10.24. 	Havendo erro na apresentagao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execugao dos servigos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou circunstancia que impega a liquidagao 
da despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas 
saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar sea apOs a comprovagao da 
regularizagdo da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara., 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. 

	

10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao 
aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.26.1. Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera 
observado o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.26.2. 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 
apresentagao de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante 
• depOsito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, 

ou por outro meio previsto na legislagao vigente. 

	

10.27. 	Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancaria para pagamento. 

	

10.28. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizard por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

	

10.29. 	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 o 
pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se 
a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 
EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 
I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a fOrmula: 

(6 / 
= 100) 

365 
N = Niimero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
VP = Valor da Parcela em atraso. 

ento. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO  

11.1. Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabera a CONTRATADA 
apresentar comunicagao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual 
competira., no prazo de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos materiais e/ou dos servicos 
executados, para fins de recebimento definitivo. 

11.1.1. 0 recebimento definitivo tam.bern ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao 
de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e InstrucOes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os materials e/ou servicos 
executados, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela solicitacao, corn a finalidade de verificar a adequagao dos servicos e materials, 
e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finals que se fizerem necessarios. 
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11.2.1. ApOs tal inspegao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais 
pendencias verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos 
ou incorregOes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagao nao 
atestar a Ultima e/ou Unica medigao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais 
pendencias que possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

11.3. No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca 
por outro sem defeito, ou de acordo com a proposta apresentadas, e refazer os servicos dentro 
do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de serem aplicadas as sangOes estabelecidas, 
ficando sob sua responsabilidade todos os custos da operagao de troca. 

11.3.1. 
• a hipOtese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempestivamente, reputar-se-

como realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, 
desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do 
prazo. 

11.3.2. 
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 (Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS PRECOS 

12.1. 	Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos 

especificos consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotao abaixo 
discriminada: 

DotagOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo 
fo 

2019 3060 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 3083 10.002.18.541.1801.2206 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 3084 10.002.18.541.1801.2206 555 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

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 MARTA - DA FISCALIZACAO  
14.1.A execugdo dos servicos e o fornecimento dos materiais ora contratados sera objeto 

de acompanhamento, controle, fiscalizagdo e avaliagao por representante da CONTRATANTE, 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
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15. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINIST 

16.1. 	Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no d 
licitacao: 

a) 

I 

Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, undo convocada 

S 

er da 

Municipio de Capanema - PR 

para este fim especialmente designado, corn as atribuicOes especificas determinadas na Lei n° 
8.666, de 1993, conforme detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 
apresentada. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e com a 
experiencia tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execucao dos servicos e o 
fornecimento dos materiais. 

14.1. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizacao 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 execucao dos servicos contratados. 

A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servicos ora 
contratados, prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 
apresentada. • 

	

	
14.2. As determinagOes e as solicitagaes formuladas pelo representante da 

CONTRATANTE encarregado da fiscalizacao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela 
CONTRATADA, ou, nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA ()UINTA - DAS ALTERACOES  
15.1. 	Eventuais alteragOes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 

8.666, de 1993. 

15.2. A CONTRATADA ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, os 
acrescimos ou supress6es 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 
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, o 
reajuste sera convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o 
indice INPC/IBGE. 

dentro do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

1) 	Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaracao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

16.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no 
subitem anterior ficard sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 
sangOes: 
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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 inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora 
de execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, a 
Contratada estara sujeita as sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 
II- Multas: 
a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materiais e/ou execucao dos 

servicos, calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maxim° de 10% 
do valor total da contratacao, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecucao parcial do contrato; 
c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquer clausula 

ou condicao 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 Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes 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 
Prablica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida 
a reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que a contratada ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de deco 	o o 
prazo de 02 (dois) anos. 

16.4. 	As sangOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e imp 	ento 
de contratar e de declaraeao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Admi 	cao 
poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenagdo definitiva por praticarem, por meios 	osos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao 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 Administragdo. 

16.7. A sancao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a 
Administracao Publica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 
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16.8. As demais sangOes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitagao. 

16.9. A autoridade competente, na aplicagao das sancOes, levara em consideragdo a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 
Administragao, observado o principio da proporcionalidade. 

16.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, 
quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

16.11. As penalidades serao 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 Administragao Pablica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma 
de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagao. 

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
18.1. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, 
especificagOes, projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagOes, memoriais, 
projetos, prazos e proposta apresentada; 

c)A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 
impossibilidade da conclusao do servigo e do fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servigo e na entrega dos materiais; 
e)A paralisagao do servigo e do fornecimento dos materiais, sem justa causa e evia 

comunicacao a Administracao; 
f)A subcontratagdo total do seu objeto, a associagao da contratada corn 	m, a 

cess-do ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisao ou incorpor 	nao 
admitidas neste edital e no contrato; 

g) A subcontratagdo parcial do seu objeto, sem que haja preyi 	uiescencia da 
Administragao e autorizacao em contrato. 

i) 0 desatendimento das determinaceies regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 

j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execucao, anotadas na forma do § 1° 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

k) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 
1) A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, 
que prejudique a execucao do contrato; 

n) RazOes de interesse publico 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; 
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o) A supressao, por parte da Administragao, dos servigos, acarretando modificagao 
do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

p) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pitblica, grave perturbagao da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensiies que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizagOes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizagejes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado 
contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagOes 
assumidas ate que seja normalizada a situacao; 

q) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administragdo decorrentes do servigo e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, 
salvo em caso de calamidade ptiblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, 
assegurado a contratada o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes 
ate que seja normalizada a situacao; 

r) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para 
execugao do servico e da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

s) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execugdo do contrato; 

t) 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, assegurado 
o contraditOrio e a ampla defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta res cida 
dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito 

a)devolucao da garantia, se houver; 

b)pagamentos devidos pela exeeugdo do Contrato ate a data da rescisao. 

18.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarr- a a execugdo 
da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizagOes 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. 

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DOS CASOS OMISSOS 
19.1. Os casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

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 PUBLICACAO 
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20.1. A publicagdo resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio 
sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia tztil  
do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO  

21.1. 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, apOs lido e achado conforme, as partes 
a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma. 

Capanema, 	xx/xx/ 20 19. 

AMERICO BELLE 	 XXXXXXXX 
PREFEITO MUNICIPAL 
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Dedarada de Utilidade Publics Estadual pela Lei n° 6.443 de 09/08[73 
Dedarada de Utilidade Pillica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 

CNPJ 75.045.104/0001-11 

DECLARAcA0 

Para a realizacao do objeto proposto: 

IDENTIFICAcAO, SELEcA0 E ELABORAcAO DE /WOES PARA PLANO DE APLICAcA0 PARA 

CRIACAO DE UNIDADE DE CONSERVAQA0 MUNICIPAL EM CAPANEMA COM DIAGNOSTICO 

DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS. 

A apresentacao da proposta tecnica-financeira para o objeto supra citado estabelece as 

seguintes condigOes. 

a) Orcamento financeiro para execucao do objeto — Comprovacao da 

compatibilidade corn precos de mercado: 

Valor total: R$ 53.245,00 (Cinquenta e tits mil, duzentos e quarenta e cinco reais) 

O projeto apresenta apenas 3 elementos de despesas: 

1. Horas Tecnicas (levantamento em campo, estudo e elaboracao do 

Plano/Relatorio) 

2. Despesas de deslocamento/estadias 

3. Impostos, taxas e D.O.A. (Despesas Operacionais Administrativas) 

Neste contexto, somente o elemento de despesa "1" é o elemento tecnico variavel de 

custo, o qual deve apresentar comprovada compatibilidade corn os precos de mercado, 

conforme estabelece as condicionantes da Lei Federal n° 8.666 de 1993 e alteracOes. 

Sendo assim, para elemento comprobatorio, apresenta-se em anexo: 

• Planilha Descritiva do Memorial de Calculo, de onde o valor utilizado para o 

projeto de horas tecnicas a de R$ 120,00 (Cento e vinte reais) a hora tecnica. 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 
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• C6pia homologada pelo CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, 

para o valor da hora tecnica referencia da Associacao Paranaense de 

Engenheiros Ambientais - APEAM, homologada pelo CREA em 14 de outubro 

de 2014, no valor de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). 

Desta forma comprobatoria, a FUFEP apresenta na Planilha Descritiva do Memorial de 

Calculo do projeto, o valor com R$ 30,00 (Trinta reais) abaixo do valor referencia do 

Conselho de Engenharia para a area da categoria ternatica. 

b) Enquadramento para contratacao 

Para o enquadramento da contratacao, apresenta-se em anexo, documentagao 

pertinente ao estabelecido em parametros do Artigo n° 25 da Lei Federal n° 8.666 de 

1993 e alteragOes, na modalidade de licitacao de lnexigibilidade. 

A FUPEF e uma instituicao de NotOria Especializacao (Artigo n° 25/ Lei n° 8.666). 

Especializada por ser Fundacao de Pesquisas "Florestais" do Parana. 

E Natalia devido a um conjunto de documentos apresentando em anexo, com d 	ue 

para a Declaragao de Utilidade Publica no Estado do Parana desde 	, e 

complementando esta notoriedade, documentacOes em anexo 	ublicagOes e 

referencias, para enquadramento no referido Artigo n° 25 supra citado. 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juvev8. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
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Memorial de Calculo: Horas tecnicas FUPEF valor referencia de R$ 120,00 reais. 

Valor da hora tecnica homologada pela Entidade de Classe APEAM e homologada pelo CREA-PR desde 

2014, valor referenda hora tecnica de R$ 150,00. 

0 valor definido este R$ 30,00 reais a hora tecnica menor do que o valor referencia, caracterizando e 

comprovando economicidade. 

Planliha Descritiva — Memorial de calculo,- Estudo/Plano Aplicaciio Criaciio Unidade Conservacao - CAPANEMA 

Hares Titadtaa e despesas operaciotiais do projeto 
Senticos 

COOS. 

Quart Gusto 
Unitirio 

Gusto Total 21,5% 
Imp. 

20% 
err.% 

Total 
pareial 

Imp 5% 155 
Rota fiscal 

Total 
riekdo 

tauten 
total 

R S 

1 klktiknicas 320 120,00 38.400,00 10.900,00 7.680,00 20.160,00 47,5 2.602.25 'I (.497,75 52,5 

Despesas de Deslocamento 
Veiculo 

diirsas 
Custo 

Unitirio 
Custo Total 
por viagem 

Custo 
total final 

R a 

I Loc. velculo 14 150,00 1 050.00 
stars 

2 100,00 

Combust. a 
MUM 

Custo 
Unitirio 

Gast) Total 
por viagem viagens 

Custo 
total final 

GutntilLstf.v. 232 1.000,00 1.000,00 2.000,00 

ie. Pedigios traonos Custo 
Unitirio 

Gusto Total 
Por viagem 

tr 
viagens 

Custo 
total final 

a S 

Peclagios 300,00 600,00 

it. Ailinaatac. Custo 
Unitirio 

Custo Total 
Por viagem via/Pens 

Custo 
total final 

S 

Refeicoes 50.00 700,00 a 1.400,00 

Pr 
Custo 

Unitirio 
Gusto Total 
Por viagem viagens 

Custo 
total final 

It 

Pernodes 150,00 900,00 a 1.800,00 

5.kitAgai 46.300,00 

knpostos a taxes 
impostos e 

taxes 
Si Valor total a 

D 0 A 15 6.945,00 

Total 	53.245,00 
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CREA-PR 
	

1111111111111#1111111 
Peotocolo 201.4o341693d 
C_:•ra.‘ 
APEAN - ASSOC. PARANAENSE COS 	*MBE:NITA] 

_...........T.  , .., tfp.tft.:5 APSCti 

!WEAN! 
nstAsstIe.1/11 

t.):44. Or.; S.Z. :L7.1:. • Z1 

Curitiba. 14 de outubro de 2014 

Oficio APEAM 00512014 

Ao Gerente do Department° de RelacOes Institucionais - DRI  

C REA/PR 

REF: Atualizacao do valor da hora tecnica do profisslonal de Engenharia 

Ambiental 

informarnos que no dia 29 de abril de 2014 lot realizada a Assembleia Geral da 

APEAM em que, entre varios mitres assuntos tratados. incluiu-se na pauta a 

clefinicao do novo valor da hora t6cnica para o profissional de Engenharia 

Ambiental. Foi aprovado pela assemblcia o valor de R$150,00 (cento e cinquenta 

reais) como valor de referencia para os servicos de Engenharia Ambiental. Dessa 

forma solicitamos a homologactio deste valor junto ao organ para que os 

profissionais da categoria possam utilizar-se do mesmo no calculo de seus 

honorarios. 

Atenciosamente, 

HELDER RAFAEL NOCKO 

Vice-Presidente da APEAM 

•-t-...,. - 	-7. 
SeNalit) OrS1.7.Arts 	-3,C) 

Fts..4 	y.n   r  z26  
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FUPEF do Parana 
Declarada de Utilidade Publica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09/08/73 
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NotOria Especializacao: Notoria por ser Utilidade "Publica", e desde 1.973. 

E Especializacao por ser uma fundacao de pesquisa "florestal" (especializada). 

12d PO 6443 

Data 9 	de egasto 	de 19 73 
1. 

&nada: Declares de utilidade ptiblioa a 
Fundactio de Pesquisas Florestais 

do Parana - FUPKP do Parana, own 
cede nesta Capital. 

A Awed,liia Regiedativa do &tad° do 2ahatici 

decretou e au sanciono a seguinte lei: 

Art. li - Pica declarada 'de utilidade pdblioa a 

Fundariio de Peeguisas Florestais do Parana - PULP do Paralta, 
cora sode nosta Capital. 

Art. 22 - Xsta Lei entrard am vigor na data 

sua publioa9go, ravogadas as disposigiies em contrdrio. 

Palacio do Govern() eat Curitiba, em 9 cleaggstti 
de 19-3. 

clates2 em 
Publicitau no Maio  

JOiltANSUR 

no 
::1;05)-72

D a
- 4- JAJ fe_ c2 
rio Oficial 

* 

Governador do Estado em exercicio 

rmsor PEVRErRA BRANDA0 

F;coretdrio da Agrioultura 
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Contratagao da FUPEF por Licitagao na Modalidade de 
INEXIGIBILIDADE  

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 e alteragoes 

Enquadramento: 

Dos Servicos Tecnicos Profissionais Especializados 

Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, em 

especial: 

II - para a contratacao de servicos tecnicos enumerados no Art. 13 desta Lei, de 

natureza singular, corn profissionais ou empresas de noteoria especializacao,  vedada a 

inexigibilidade para servicos de publicidade e divulgacao; 

§ 1Q Considera-se de notoria especializacao o professional ou empresa cujo conceito no 

campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 

experiencias, publicacoes, organizacao, aparelhamento, equlpe tecnica, ou de outros 

requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é 

essencial e indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfacao do objeto do 

contrato. 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servicos tecnicos profis 	ais 

especializados os trabalhos relativos a: 

I - estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou executivos; 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana -CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 
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Enquadramento corno Notoria Especializacao 

(Paragrafo 1° do Inds° 2 do Art. n° 25) 

• Instituicao cujo conceito no campo de sua especialidade a essencial e 

indiscutivelmente o mais adequado a plena satisfac5o do objeto do contrato, devido: 

a) Decorrente de desempenho anterior 

b) Estudos 

c) Experiencias 

d) Publicacoes 

e) Organizacao 

f) Aparelhamento 

g) Equipe tecnica 

h) Outros requisitos relacionados coin suss atividades (Ex: Atestado de 

Capacidade Tecnica, Copia de Convenios, Acordos de Cooperacao) 

fupef FUPEF do Parana 
Dedarada de Utilidade Publica Estadual pela Lei n° 6.443 de 09/08/73 

Dedarada de Utilidadelica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 
CNPJ 75.045.104/0001-11 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupef.ufpr.br  - e-mail: fupef@ufpr.br;  fupefpr@gmail.com  



fupef 
Fundeereo de Peequises Florestais do Perene 

0 o 4,73 
Fundagao de Pesquisas Florestais do Parana 

FUPEF do Parana 
Dedarada de Utilidade Publics Estadual pela Lei n° 6.443 de 09/08/73 

Dedarada de Utilidade PUblica Municipal pela Lei n° 14.597 de 16/01/15 
CNPJ 75.045.104/0001-11 

Publicacoes: 
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FLORESTA 

Revista cientifica publicada pela 

Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana 

Centro de Ciencias Florestais e da Madeira 

Setor de Ciencias Agrarias 

Universidade Federal do Parana 

Indexado por: 

FOREST ABSTR., FOREST PROD. ABSTR., 

SOIL & FERT., PERIODICA 

Revista publicada pela: 

FUPEF/ Revista FLORESTA 

Caixa Postal 4088 

82501-970, Curitiba, PR, BRASIL 

E-mail: revistaefloresta.ufpr.br   

Volume 32 

Nomero 2 

Jul a Dez 2002 

ISSN 0015-3826 
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FLORESTA 

A revista FLORESTA foi criada em 1969 pelo Centro de Pesquisas Florestais da Faculdade de 
Florestas da Universidade Federal do Parana. Este Centro foi responsive' pela sua publicacao ate 
1987. A partir de 1988. a revista passou a ser publicada pela Fundacao de Pesquisas Florestais do 
Parana que, em convenio corn a Universidade Federal do Parana, conta corn o suporte tecnico-
cientifico dos docentes dos departamentos afins corn o Curso de Engenharia Florestal. Revisores ad 
hoc dos departamentos ligados a area florestal da UFPR, de outras universidades, de instituiccies de 
pesquisa c dc empresas, contribuem apreciando os trabalhos submetidos a esta revista. 

Trata-sc de uma publicacao semestral, onde sao aceitos. para apreciacao pelo Consclho 
Editorial, artigos tecnico-cientificos ineditos na ciencia florestal. As nomias gerais para apresentacao 
de trabalhos estilo disponiveis na capa. 

Artigos, criticas. chividas ou sugesteies devem ser dirigidos a: 
FUPEF. Revista FLORESTA 
Caixa Postal 4088 
CEP 82501-970. Curitiba, PR. Brasil 
E-mail: reyista@floresta.ufpr.br  

Os artigos sao de inteira responsabiliciade dos autores, e somente sera° publicados depois de 
aprovados pelo Consclho Editorial. 

Pedidos de assinatura ou ntimeros avulsos deverao ser dirigidos a FUPEF. 
E permitida, corn mencao da fonte, a reproducao parcial ou integral de artigos. 

Editor: Jorge Luis Monteiro de Matos 
Conselho Editorial: Christel Lingnau: Antonio Carlos Nogueira; Rudi Arno Seitz; Joao 

Carlos Garzel Leodoro da Silva; Franklin Galva°, Carlos Vellozo Roderjan; Umberto Klock. 
Secretiria: Lucia S. Burda 

Revisores ad hoc:. Adriana Maria Nolasco, USP: Carlos Roberto Sanquetta, UFPR: Edilson Batista 
de Oliveira. EMBRAPA: Francisco Alves Ferreira, LTV; Franklin Galvio, UFPR; Hilton Tadeu 
Zarate do Couto, USP: Julio Eduardo Arce, UFPR: Leocadio Grodzki, SIMPEPARIPR: Luiz Rob 
Grata. EMBRAPA: Marcelo G. Caxambii; Marcio Pereira da Rocha,UFPR; Mario Rabel 
IBAMA'LPF; Mauro Valdir Schumacher. LTSM: Nelson Nakajima, FURB: Nelson Venturin, 	A: 
Ouivio Bezerra Sampaio, UFPB; Renato Marques, UFPR: Ronaldo Viana Soares, UFPR; 	ns 
Chaves de Oliveira, UFV; Sergio Ahrens. EMBRAPA: Sergio Gonsalves, FUA; Umbe. ' 	.ck, 
UFPR. 

FLORESTA. v.32. n.2. 2002 -.Cuntiba: Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana. 2002 - 

Semestral 
ISSN 0015-3826 

1.Pesquisa florestal. I Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana. 

CDO adapt. CDU — 634.0.232.1 
634.0.945.4 
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Exemplo de outras publicacoes tecnicas 
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1)adielss Biondi 
adititito 

1.)cp.ittansetito de ( 	1-loreNtiids 
(IIIIVCrsttlatle Fedelid do Parand 

e t)outora. liniverstdade Fedcral do Parami 

Michelle Althaus 
Engenhcira Floresial 

VORES DE RUA DE CURITIBA 

Cultivo e Manejo 

(.7uritilm 

2(.105 
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Direitos l \clusivos delta edicao: 

0i 2005 by Fl.111;.1' 

Fundarao de Pesquisas Florestak do Parana 

Capa: lithebuia chrysotricha 

Foto: Daniela Biondi 

Fotos dos textos: Daniela Biondi 

Diagrarnacao: Edgard Alfredo Brcdow 

Impressuo: Afir Greif-tea c Editora Ltda. 

Ficha catalogs:a-tea por Tania de Barros Baggio-CRB 760/PR 

Daniela 
B615 	Arvores de Rua de Curitiba: cultivo e manejo 

Daniela Biondi. Michelle Althaus - 
Cuntiba : FUPEF, 2005 
177p.: ii  
Inclui bibliografia 
ISBN 85-905141-1-0 

1 Arborizacao des ctdades Curitiba (PR) 2. Arvores Curitiba (PR) 

3. Arvores ornamentals Curitiba (PR). 4 Arvores Como - Cu Atha (P 
5 Arvores exOticas Curitiba (PR). I Aithaus. Michele. II. Tltul 

COD 715.2 
CDU 712 4 

Editado pela FUPEF - Funtlactio de Pesquisas Florestais ,10 Vat. 
Av. Ludt:trio Meissner. 34(X) 

K02 10- 17()Coritiba - PR 
Fone: (41 )360-4222 Fax: (41)3604221  

tityvotli.SitifouLutptilit tiliclielleitithituAlbatatabl  
tupdiellucotaximin 
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METODOLOGIA EXCLUSIVA: REBAPP 

Singularidade de enquadramento por inviabilidade de competicao, 

conforme Artigo n° 25 da Lei Federal n0 8.666 de 1.993 e alteracties. 

• REBAPP - Retificacao de Bordas em APP (Areas de Preservacao Permanente 

em zona Urbana e Rural) e de Zoneamentos de Uso e Ocupacao do Solo. 

Valida para: 

• Planos Municipais de Saneamento Basic() (PMSB) e de Melhoria da 

Qualidade da Agua e de Mananciais de Abastecimento PUblico 

• Revisdo de Planos Diretores Municipais 

• Gestao Ambiental Municipal da Aplicacao do ICMS EcolOgico onde se 

insere estudos para criagdo e ampliacao das Areas Verdes do Municipio 

que reflete no aumento do Indice ambiental para o ICMS Ecologic 
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Ii:  43EtafePR Cansolho Regional de Enganherle a Aire/nomle do Parana 

i II 11111 

r• , 	V 
.i 	.) Anotoplio do Rasponsablidade Temlos Lel Fed 6466177 .: 

&torte ow Pmfbajo..1torromrka os Ptrytn,* ed OM,: - -..-,' 
21141A • ORGAOS POBLICOS 

Este ART vinnerne tarsi validade se for apresentada em conjunto corn o comprovante 

Prollssional Controtodo' DARTAGNAN BAGGIO EMERENCIANO 	 N'' Cortaro. PR-7437/0 - rr 
;CPF:0.18.856.679-011. 
Tilulo Pcornagbo Prof.: ENGENHEIRO FLORESTAL. 
Ernpresa c.onbalata: FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA Itt' RegIstro: 4630 

ART N° 20193505120 
Obra ou Servige Tacnico 
ART rricipat 

de quitac3o bancaria. 

VisI Cfee: - 

 

  

Contratante: FUNDACAO DE PESOIJISAS FLORESTAIS DO PARANA 	 CPFICNa.h 75.045.104,000t-11 
Enderego:R ALMIRANTE TAMANDARE 1995 JLNEVE 
CEP: 80040110 CURITIBA PR Fano: 31214222 
Local do Obra/Servigo: R ALMIRANTE TAMANDARE '995 
LIVEVE - CURITIBA PR 
Tip° da Contralti 
• Tamica 
Aroa de Comp. 
Tipo Obra/Sery 
Berdire011 
eentratellos 

4 PRESTAcA0 DE SERVIt:OS 
2 ESTU00. PLANEJAMENTO. PROJETO, ESPECIFICACOES 
6200SERVICOS TEC PROFISSIONAJS EM ENG FLORESTA. 
I35 OUTRAS OBRASISERvIcOS 
oss PROJETO 
050 arcugAo 
133 IntOJE10 DEMME-0 
IDS a.3813114::ATECNr../5 
105 PROJETO  DE IMPLAN'AcitO 

• t14 PLAOCJ SEGLe,100 CaPACIONDE DE UZSD DO SOLI.) 
I N oROJETO DE ACESSISIIJOaDE 
t30 OUTROS  

Quadra: 
CEP: 80040110  

Dimensao 

Didoe Cens4 

Hare tf,'Ckl 	 3007.2019 
DMA Condeio 	 30tet2019 

1 SERV 

Va Tau RS 65,96 
filesc do calcbia: TABELA VALOR DE CONTRATO  
Outran Intorrnecdas sabre a nekaeze dos soivigos cauratados. d monsoon, ARTS vIncutadats. ARTS substituidas, contretantos, ec 
DESENVOLVIMENTO E ELABORAcA0 DA METODOLOGIA OENOMINAOA REBAPP — RETIFICACAO OE BORDAS EM 
APP (AREAS DE PRESERVA9A0 PERMANENTE) E CE ZONEAMENTOS PARA APLICAC.A0 RAS REVISOES OE 
RANDS CIRETORES MUNIC1R•J$, PARA OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARANA, NO ASPECT° AMBIENTAL A 
METCDOLOGIA SOLUCIONA CONFLITOS EM APP — AREAS DE PRESERVAcA0 PERMANENTE. NA DELIMITACAO 
DOS ECOIJMITES APLICAVEIS A LEGISLACAO VIGENTE, TANTO PARA AREA URBANA OUANTO PARA A AREA 
RURAL. APLICAVEL PARA UDCAIS COM PRESENCA DE CONDICIONANTES AMBIENT/MS A OCUPACAO, DEFININDO 
OS ECOUMITES DE PROTECAO D= MATAS CLIARES, PRESERVAcAO AMENENTAL, PROTECAO DA DRENAGEtA 
URBANA, IMPLANTACAO DE PARQUES LINEARES, PRESERVA9A0 CE AREAS CRITICAS OU FRAGEIS, REDUZINDO 
OS CONFUTOS EM DELIMITACk0 DE APP'S. DEFINE ASSIM, T ABEM. AS AREAS SEM CONDICIONANTES 	Imp : 4269 
AMBIENTAIS. APROPRIADAS PARA A 0 P • HABITACIO 	(RESIDENCtAL)E DE OUTROS USOS • • 	t., 30/07.2019 
SERVICOS. "URISMO, ETC). 	 CreaWeC 1.06 

Ah  

1 on 11 

2^ VIA - 6RGAOS PUBLICOS Oesona-u. A aptetantac.ao nos drgbos ee edrnmi1trac5o pu 
Central de Infonnecaes do CREA-PR CSOO 041 0067 

A autnnticecio dogs documento poderd set consultede atravas do site www.ues.pr.org.bt  

Contiege a nova ART do Cnre-PR aceasendo htgrs://artcroe-pr.org.br  ou strayer; do Codigo OR so /ado. 

- 	• • 	 ' 	 • - - 	• 
A Arotnio t itespossatolleade TiOA.ca (ART) tot inst,t4ti:a vele ai vaeleri,•1 8496y77, e Sue a04,-.3ca0 erAo reyulamentesla 
0e10 Conran's Federal de Enper.harta a I...gramma (CONFLA) atrlyes to Rescateplo 1025109. 
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ART N. 20193505120 - Informacoes a serem impressas no verso da ART 

A METODOLOGIA REBAPP TAMBEM AUXILIA TECNICAMENTE NA DEFINICAO E RETIFICACAO DE OUTROS TIPOS DE ZONEAMENTOS 
EXISTENTES NOS PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS. 
0 REBAPP — QUALIDADE DA AGUA, TAMBEM PASSA A SER UMA FERRAMENTA PARA ELABORACAO DO PACUIM — PLANO AMBIENTAL 
DE CONSERV/WA° E USO DE IMOVEIS LINDEIROS A RIOS. CORREGOS E NASCENTES, PARA SER UTILIZADO NOS PROJETOS DE 
RECUPERACAO E RESTAURACAO DE AREAS DEGRADADAS E DE APPS, COM PROJETOS ESPECIFICOS E UTILIZAVEL PARA 
APLICApA0 EM PRAD — PROJETOS DE RECUPERApA0 DE AREAS DEGRADADAS E PRAD 'S SIMPLIFICADOS, PORCM APLICADAS COM 
UM CONJUNTO DE TECNICAS DE ENGENHARIA FLORESTAL E ART'S ESPECIFICAS, COM MODELOS DE PLANTIOS TRADICIONAIS E 
INOVADORES E CONSIDERANDO AS DIFERENTES REGIOES BIOCLIMATICAS DO ESTADO DO PARANA. UTILIZAVEL TAMBEM PARA 
AREAS NAS AREAS ESTRATEGICAS DE CONSERV/WA° — CORREDORES ECOLOGICOS DO ESTADO DO PARANA, AREAS DE 
MANANCIAIS DE MICROBACIAS PRIORITARIA PARA ABASTECIMENTO, E DEMAIS AREAS LINDEIRAS AOS RIOS, CORREGOS E 
NASCENTES. 
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Comprovante de pagamento de boleto 
Dados da conta debitada / Pagador Final 

Agencia/conta 3812/14108-7 	CPF/CNPJ 75.045.104/0001-11 Em pre sa FUPEF DIRETORIA 

Dados do pagamento 

Identifica9to no meu comprovante: ART DARTAGNAN 1759 

CAIXA 10490 81290 43010 100246 01935 051241 2 79760000008596 

s•mriediro 	CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRO 
Razlio Social CONSELHO REG ENGENHARIA E AG 

CPF'CNR: ao benef.ciarte 

76.639.384/0001-59 
Data de vendrnerlo: 

09/08/2019 
Valor do bolato (RS). 

85,96 
(-) Descant° (R$): 

0,00 
(+)MorebrMulb)(fri): 
0.00 

Pagador 

FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTA 
CPFICNPJ do paged°, 

75.045.104/0001-11 
(..) Valor do pagamento (RS) 

85,98 
Data de pagamento 

01/08/2019 
ALgenticagao mecanica 
DO2C5FF08622AA6035C87C5EF6043751150A974138 

Pagamento reaizado am aspecia 
Nao 

Operactio efetuada em 01/08/2019 as 09:04:28 via Sispag, CTRL 399488781000019. 

Dieddas, sugestees e reclarnaybes na sua agency Se preen, ligue pare o SAC Itau.  0900 728 0728 (ludas os doe 24h) ou acesse a Fate Conosco re, wenv.itau corn br.  
Se nao foer satateito corn a solucOo apresentada. ligue pera a Ouvidona Corporativa 1130. 0803 570 0011 (em dos &as.. des 9h as 18h) ou Cobra Postal 67.800. CEP 
03162-971. Deaconess auclOvos 01.1de talc 0800 7221722 (todos os das. 24h) 

Rua Almirante Tamandare, 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

www.fupef.ufpr.br  - e-mail: fupef@ufpr.br,  fupefpr©gmail.com  
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A FUPEF podera fornecer, quando solicitado, o conjunto completo de 
outros documentos - Contetidos 

Enquadramento no Artigo n° 25 da Lei Federal n° 8.666 de 1.993 

Lei Estadual de 1973 de Utilidade Publica da FUPEF n° 6.443 de 09/08/73 

Exemplos de Publicapfies FUPEF (Revista Floresta - tecnica-cientlfica) 

Atestado de Capacidade Tecnica fornecida pela UFPR 

Metodologia REBAPP - exclusiva (singularidade de enquadramento) 

ART da Metodologia REBAPP (Direito Autoral - FUPEF) 

Conjunto complete de Certideies Negativas 

Estatuto e Ata da ultima eleicao de Diretoria 

Credenciamento - Fundacao de Apoio da UFPR 

Credenciamento da FUPEF no MEC - Ministerio da Educacao 

Credenciamento da FUPEF no CNPQ e Publicacties no Diario Oficial 

Tabela de referencia horas tecnicas - Aplicacao de valores inferiores 

Exemplo de Processo Completo de contratagao por Inexigibilidade 

Resultados obtidos neste processo/projeto realizado (Municipio: Capa 

Modelo de Termo de pleno cumprimento de objeto executado 

Modelo de Atestado de Capacidade Tecnica no processo de Inexigibilidade 

Modelo de Termo de Cooperagdo firmado corn Prefeitura (Capanema) 

Publicacijes em jornais (exemplos) 

Rua Aknirante Tamandare. 1995 — Juveve. Curitiba - Parana - CEP 80040-110. 
Fone (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 

vAvw.fupef.ufpr.br  - e-mail: fupef@ufpr.br;  fupefpr@gmailcom 
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Municipio de Capanema - PR 

DESPACHO 

Corn relacao ao processo de Inexigibilidade cujo objeto é a CONTRATAcA0 DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICAcAO, SELEcAO E ELABORAcA0 DE AcOES DO 
PLANO DE APLICAcA0 PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE CONSERVAQA0 MUNICIPAL - UCM, 
COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, 
PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA PR., apOs receber documentos solicitados para Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente, encaminho esse PA para analise e emissao de Parecer Juridico. 

Capanema, 19 de agosto de 2019 

oselia Kriger Be WPagani 
P sidente da Comissa.o Permanente de 

Abertura e Julgamento de Licitaceies 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

PARECER JURIDIC° N° 267/2019 

INTERESSADO: Comistato Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Inexigibilidade de Licitacifto n° 13/2019. 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITA00. PRESTAcA0 DE 
SERVIcOS DE IDENTIFICAcA0 SELKAO E ELABORAcA0 DE 
ALOES DO PLANO DE APLICKAO PARA CRIKAO DA UNIDADE DE 
CONSERVAQA0 AMBIENTAL DE CAPANEMA/PR. SERVICO 
TECNICO DE NATUREZA SINGULAR COM PROFISSIONAL DE 
NOTORIA ESPECIALIZACAO. NECESSIDADE DA CONTRATAcA0 E 
PREQ0 JUSTIFICADOS. POSSIBILIDADE DA CONTRATKAO. CRF 
CND MUNICIPAL E ESTADUAL VENCIDAS. PARECER FAVORAVEL 
CONDICIONADO. 

1. CONSULTA 

A Comissao Permanente de LicitacOes, designada pela portaria n°. 

7.279/2018, encaminha para analise desta Procuradoria Municipal, processo de 

inexigibilidade de licitacao para a contratacao de pessoa juridica para prestacao de 

identificacao, selecao e elaboracao de aches do piano de aplicacao para criacao de 

unidade de conservacao ambiental - UCM, corn diagn6stico documental e de 

infraestrutura necessaria de acessos, para use da Secretaria de Agricultura e Meio 

Ambiente do municipio de Capanema/ Pr, conforme condicOes e especificacOes 

contidas no processo. 

• Constam no PA: 

I) Portaria 7.279/2018 - fl. 01; 

II) Solicitacao para contratar os servicos pretendidos - fl. 02; 

III) Justificativa para inexigibilidade de licitacao - fl. 03; 

IV) Projeto Basico - fls. 04/06; 

V) Proposta e orcamento de precos - fls. 07/09 e 66/70; 

VI) Documentacao da Fundacao de Pesquisas Florestais do Parana - 

FUPEF do Parana. - fls. 10/32, 38/51 e 66/84; 

VII)Orcamento equivocado anexado neste PA - fls. 33/37; 

VIII) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 52; 

IX) Parecer do Departamento de Contabilidade - fl. 53; 

X) Minuta do Contrato - fls. 54/65; e, 

Au. Pedro Vinato Parigat de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradoria.rornanti@capanerna.prgov.br  

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

XI) Despacho de encaminhamento a PGM - fl. 85. 

E o relatOrio. 

2. PARECER 

Importante asseverar, inicialmente, que esta Procuradoria se atem, 

tfto-somente, a questoes relativas a legalidade das minutas e a presenca dos 

documentos essenciais para a realizacao da inexigibilidade de licitacao, 

responsabilizando-se apenas o ordenador da despesa e o subscritor da 

justificativa de inexigibilidade quanto a veracidade das informacoes contidas no 

processo, ressalvando, portanto, que todo procedimento devera observar a 

legislacao apontada no corpo deste parecer, principalmente no tocante a prazos 

e atos essenciais, nao nos competindo nenhuma consideracao acerca do merit° 

da presente contratacito e da discricionariedade da Administracao Ptiblica ao 

tracar os paritmetros dos servicos entendidos como necessitrios. 

2.1. Da licitacao: da inexigibilidade ou dispensa 

Sobre o tema da inexigibilidade de licitacao, mister transcrever, 

preliminarmente, as disposicOes legais pertinentes da Lei 8.666/93: 

"Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de 
cornpeticao, em especial: 

(-) 
II - para a contratageto de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta 
Lei, de natureza singular, corn profissionais ou empresas de notoria 
especializactio, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade 
e divulgacdo;" 
§ 1° Considera-se de notoria especializacCio o professional ou 
empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 
decorrente de desempenho anterior, estudos, experiencias, 
publicaciies, organizacti o, aparelhamento, equipe tecnica, ou de 
outros requisitos relacionados corn suers atividades, permita 
inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 
adequado a plena satisfacti o do objeto do contrato. 
(...) 
Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servicos tecnicos 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: 
(...) 
III - assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias 
financeiras ou tributaricts; " 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Procuradoria Municipal 

Preliminarmente, convem esclarecer que, tem-se a inexigibilidade 

quando ausente, no caso concreto, o pressuposto lOgico ou laic° (ou ambos) da 

licitacao, o que a torna impossivel de ser levada a cabo. 

A hipeltese de inexigibilidade de licitacao inserta no art. 25, II c/c art. 

13, III, ambos da Lei 8.666/1993, exige a demonstracao da necessidade da 

contratacao, da singularidade do servico tecnico e da notoriedade do profissional 

contratado. 

Sobre o terra, sirvo-me das licOes de Marcal Justen Filhol: 

"0 conceito de servico tecnico profissional especializado consta do art. 
13. 0 inc. II acrescenta duas exigencias a contratacao corn 
inexigibilidade, a saber, o objeto singular da contratacao e a notoria 
especializacao. A inexigibilidade apenas se configura diante da 
presenca cumulativa dos tres requisitos. Ou seja, nao basta 
configurar-se urn servico tecnico profissional especializado, mas a 
contratacao direta dependera de constatar-se a existencia de objeto 
singular. Ademais disso, apenas podera ser contatado um sujeito 
titular de notOria especializacao. 
(••-) 
A contratacao de servicos, nos casos do inc. II do art. 25, visa a obter 
nao apenas uma utilidade material. t evidente que interessa  
Administracao a produqao de um certo resultado, mas a 
contratacao tambem é norteada pela concepcao de que ease  
resultado somente podera ser alcancado se for possivel contar  
com uma capacidade intelectiva extraordinaria. 0 que a 
Administracao busca, entao, é o desempenho pessoal de ser  
humano dotado de capacidade especial de aplicar o conhecimento 
teorico para solucao de problemas do mundo real."  (destaquei) 

No mesmo sentido, sobre a singularidade do servico e a notoriedade do 

profissional contratado, convem reproduzir algumas licOes do eminente 

administrativista Marcal Justen Filho2: 

No esforco de definir a regra legal, deve iniciar-se pela afirmacao de 
que a natureza singular nao significa ausencia de pluralidade de 
sujeitos em condicOes de desempenhar o objeto. A ausencia de 
pluralidade de alternativas de contratacao é objeto de disciplina no 
inc. I do mesmo art. 25. Mais ainda, existencia de urn unico sujeito 
em condicOes de ser contratado conduz a inviabilidade de competicao 
relativamente a qualquer servico, mesmo quanto aqueles que nao 
forem tecnicos profissionais especializados. Ou seja, a "natureza 

1  JUSTEN FILHO, Marcal. Comentarios a lei de licitaceies e contratos administrativos. 16. ed. -
Sao Paulo. Ed. RT. Paginas 496/497. 

2  Op. cit. Paginas 498 e 502. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Procuradoria Municipal 

singular" deve ser entendida como uma caracteristica especial de 
algumas contratagOes de servicos tecnicos profissionais 
especializados. Enfim e para concluir essa questa°, singular é a 
natureza do servico, nao o nUmero de pessoas capacitadas a executa-
lo. 
(—) 
Ou seja, a fOrmula "natureza singular" destina-se a evitar a 
generalizacao da contratacao direta para todos os casos enquadraveis 
no art. 13. E imperioso verificar se a atividade necessaria a satisfacao 
do interesse sob tutela estatal é complexa ou simples, se pode ser 
reputada como atuacao padrao e comum ou nao. A natureza singular 
caracteriza-se como uma situagao anOmala, incomum, impossivel de 
ser enfrentada satisfatoriamente por qualquer profissional 
"especializado". Envolve os casos que demandam mais do que a 
especializacao, pois apresentam complexidades que impedem 
obtencao de solucao satisfatOria a partir da contratacao de qualquer 
profissional (ainda que especializado). 
(—) 
A complexidade do objeto a ser executado exige que somente pessoas 
de alta qualificacao sejam escolhidas pela Administracao. Para evitar 
o despropOsito de contratacao de pessoas nao qualificadas para 
execucao de servicos de natureza singular, a lei exigiu o 
preenchimento do requisito da notOria especializacao. A fOrmula 
conjuga dois pressupostos, a especializacao e a notoriedade. 
A especializacao consiste na titularidade objetiva de requisitos 
que distinguem o suieito, atribuindo-lhe maior habilitacao do que 
a normahnente existente no ambito dos profissionais que exercem 
a atividade  (...) 
(...) 
A notoriedade significa o reconhecimento da qualificacao do sujeito 
por parte da comunidade profissional. Ou seja, trata-se de evitar que 
a qualificagao seja avaliada exclusivamente no ambito interno da 
Administracao. Nao Basta a Administracao reputar que o sujeito 
apresenta qualificacao, pois é necessario que esse Juizo seja 
exercitado pela comunidade profissional. Nao se exige 
notoriedade no tocante ao pfiblico em geral, mas que o conjunto  
dos profissionais de um certo setor reconheca no contatado um 
sujeito dotado de requisitos de especializacao."  (destaquei) 

Nesse interim, depreende-se do PA que se encontra devidamente 

demonstrada a justificativa da contratacao, conforme se observa da Justificativa e do 

Projeto Basico acostado as fls. 03 e 04/06, proveniente da Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente argumentando pela singularidade e da necessidade dos 

servicos profissionais direcionados a identificacao, selecao e elaboracao de acOes de 

plano de aplicacao para criacao de Unidade de Conservacao Ambiental - UCM no 

Municipio de Capanema/Pr. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Do mesmo modo, a especializacao do pretendido servico encontra-se 

demonstrada através no item "4" do Projeto Basic() as fls. 04/06. 

A notoriedade dos profissionais que compOe o corpo cientifico de 

pesquisadores da FUNPEF, encontra-se demonstrada através da Declaracao firmada 

pelo Reitor da UFPR (fl. 45). 

Portanto, verifica-se que a presente contratacao direta apresenta 

justificativa, a singularidade dos servicos e a notoriedade do Profissional pretendido, 

no entanto, outros requisitos devem ser analisados para a completa legalidade da 

inexigibilidade. 

0 art. 26, da Lei 8.666/93, e suas alteracOes, informa que as situacOes 

de inexigibilidades referidas no art. 25 devem ser necessariamente justificadas, em 

que o procedimento deve ser instruido, no caso, com elementos que apontem a razao 

de escolha da contratada e justificativa de preco. 

Nesse rumo, impende-se esclarecer que a inexigibilidade da licitacao, 

quando caracterizada, so libera a Administraca6 Pilblica da promocao do 

procedimento formal da concorrencia. Todavia, todas as demais etapas 

procedimentais (autorizacao da autoridade competente, verificacao da existencia de 

recurso pr6prio para custear a despesa, autuacao do processo, verificacao da 

personalidade juridica, capacidade tecnica, idoneidade fmanceira e regularidade 

• 
fiscal da pretensa contratada, instrucao do processo com justificativas do preco e da 

escolha da contratada, celebracao do contrato, publicacao do extrato do contrato etc.) 

devem ser observadas. 

Assim, no que tange ao presente PA, ha a necessidade de demonstrar 

as raz6es de escolha do profissional - o que a nosso ver foi devidamente demonstrado 

no Projeto Basico (fls. 04/06) -, bem como deve constar a justificativa de preco da 

contratacao, o que no presente caso tambem resta atendido, visto a Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ter subsidiado o PA com orcamento (fls. 

08/09), alem do que anexou inforrnacao de orcamento pormenorizado que leva em 

conta os criterios de precos praticados pela APEAM - Associacao Paranaense dos 

Engenheiros Ambientais, alem de outros parametros objetivos e concretos na andlise 

de outros profissionais envolvidos na prestacao de servicos (fls. 28/32 e 66/70). 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Portanto, analisando todos os requisitos e elementos descritos acima, a 

Procuradoria nao vislumbra qualquer Obice a realizacao da presente contratacao 

direta, enquadrando-a na hipotese descrita no art. 25, II, da Lei n° 8.666/1993. 

2.2. Da documentacao da futura contratada  

Em qualquer contratacao pUblica exige-se da futura contratada a 

apresentacao de documentos essenciais previstos na Lei 8.666/93, relativos 

habilitacao juridica, a regularidade fiscal e a trabalhista. 

Analisando detidamente os documentos, observa-se que a futura 

contratada apresentou a documentacao parcialmente em ordem, visto que se 

encontram vencidos CRF (fls. 47), CND Estadual (fl. 50) e CND Municipal (fl. 49). 

2.3. Do contrato de prestaciio de servicos 

Denota-se da minuta contratual anexada a presenca das clausulas 

obrigatorias que o caso requer, especialmente o que dispeie o art. 55, da Lei 8.666/93. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, desse que atualizados e regularizados os 

documentos de fls. 47 (CRF), 50 (CND Estadual) e 49 (CND Municipal),  esta 

1111 

	

	Procuradoria se manifesta pela possibilidade da contratacao direta, com a ressalva 

da necessidade de posterior ratificacao e publicacao na imprensa official do Municipio. 

Capanema, 12 de setembro de 2019. 

Romanti Ezer Ezer Barbosa 

Procurador Juridico 

OAB/PR 56.675 
Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Juridico de 
Capanema - PR  

Dec. no 6001/2015 
OAB/PR 56.675 

Au. Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Estado do Parana 
Secretaria de Estado d; Fazenda 

Receita Estadual do Parana 

41I-Vi 92 

Certidao Negativa 
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual 

N° 020602937-01 

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 75.045.104/0001-11 
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 obrigacties tributarias acessOrias. 

Valida ate 10/01/2020 - Fornecimento Gratuito 

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

Papne 1 de 1 
Emaido 108 Internet Palma (12/09/2019 15:21 23) 



12/09/2019 	 Consulta Regularidade do Empregador 

.f:1 )93 

   

CALp& 
CAIXA ECONOMiCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscricao: 	75.045.104/0001-11 

RaZa0 Social:FUNDAcAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

Endereco: 	R ALMIRANTE TAMANDARE 1995 / JUVEVE / CURITIBA / PR / 80040-110 

A Caixa EconOrnica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O 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:31/08/2019 a 29/09/2019 

Certificacao Namero: 2019083104543987070180 

Informagao obtida em 12/09/2019 15:23:01 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrVp.a:es/listaEmpregadores.jsf 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAKAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIR07) 11  

CERTIDAO POSIT/VA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 
TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MUNICIPAIS 

94 

CONTRIBUINTE: FUNDAQA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA - FUPEF PR 

CNPJ: 75.045.104/0001-11 

INSCRIcA0 MUNICIPAL: 59022-0 
ENDEREgO: R. ALMIRANTE TAMANDARE, 1995 CS . - JUVEVE, CURITIBA, PR 
FINAL/DADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU LICITAcAO 

E expedida esta CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros 
debitos Municipais, inscritos ou nao em Divide Ativa, ate a presente data, nos termos do artigo 151 da Lei 
n° 5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar n° 104/2001 e demais legislagoes aplicaveis a especie. Constam 
em nome do sujeito passivo os debitos abaixo relacionados corn sua exigibilidade suspensa. 

Tributos • Exercicio(s) 

2010 	(Proc: 	01-083840/2015), 	2011 	(Proc: 01- 
IMPOSTO 	SOBRE SERVIcOS - 	AUTO 083840/2015), 2012 (Proc: 01-083840/2015), 2013 
(DIFERENcA) (Proc: 	01-083840/2015) 	e 	2014 	(Proc: 01- 

083840/2015) 

A certidao expedida em nome de Pessoa Juridica abrange todos os estabelecimentos cadastrados no 
Municipio de Curitiba. 

Certidao expedida corn base no Decreto n° 670/2012, de 30/04/2012. 

Esta certidao compreende os Tributos Mobiliarios (Imposto sobre Servigos - ISS), Imobiliarios (Imposto 
Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissao de Bens ImOveis Inter-vivos - ITBI e 
Contribuigao de Melhoria), Taxas de Servigos e pelo Poder de Policia e outros debitos municipais. 

• 
CERTIDAO N°: 302045/2019 

EMITIDA EM: 	12/09/2019 

VALIDA ATE: 	11/10/2019 

CODIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDAO: E4BB.3B5A.19E0.4219-7.BB08.6079.1FAC.0E53-3 

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no enderego 
http://www.curitiba.pr.gov.br  - link: Secretarias / Finangas. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
periodos compreendidos nesta. 

Certicl6o expedida pela Internet gratuitamente. 

www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 
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Municipio de Capanema - PR 

PROCES SO DE IlVEXIGIBILIDADE 
DE LICITAçA 0 N° 13/2019 

Contratante: 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
CNPJ: 75.972.760/0001-60. 
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 
CEP: 85760-000 - CAPANEMA - PARANA. 

Contratada: 
NOME DO CREDOR: FUNDAQA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 
CNPJ: 75.045.104/0001-11 
ENDEREcO: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1995, BAIRRO JUVEVE 
CIDADE: CURITIBA PR- CEP 80.040-110 
TELEFONE 41.3121-4222 OU 41 3121-4221- E-MAIL: fupef@ufpr.br  ou fupefpr@gmail.com  

Objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICA00, SELKAO E 
ELABORAcA0 DE AcOES DO PLANO DE APLICAcA0 PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE 
CONSERVAQA0 MUNICIPAL - UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE 
INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., em conformidade corn 
o inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

Item C6digo do 
produto/ 
servico 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maxim° 

Prego maxim° 
total 

1 56992 EXECUO0 DE ESTUDO DE 
IDENTIFICA00, SELEcA0 E 
ELABORAcA0 DE PLANO DE 
APLICAcA0 PARA CRIAcA0 
DE UCM E CRIAcA0 DE 
INFRAESTRUTURA DE 
ACESSO E EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUcOES. 

1,00 UN 53.245,00 53.245,00 

Total: R$ 53.245,00 (Cinquenta e tres mil, duzentos e quarenta e cinco reais) 
Data de assinatura: 13/09/2019 
Data do inicio da vigencia: 13/09/2019 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)3,552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LicrrAcAo N° 13/2019 

Fica Inexigivel de licitagao, na forma do Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas 
alteragOes posteriores as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Juridico da 
Procuradoria Juridica do Municipio de Capanema - PR paraCONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA IDENTIFICACAO, SELKAO E ELABORA00 DE AcOES DO PLANO DE 
APLICAcA0 PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE CONSERVAQA0 MUNICIPAL - UCM, COM 
DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA 
USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

PR.. 

Contratada: 

4110 NOME DO CREDOR: FUNDAQA0 DE PESQUISAS FLORESTAIS DO PARANA 

CNPJ: 75.045.104/0001-11 
ENDEREcO: RUA ALMIRANTE TAMANDARE, 1995, BAIRRO JUVEVE 
CIDADE: CURITIBA PR- CEP 80.040-110 
TELEFONE 41.3121-4222 OU 41 3121-4221- E-MAIL: fupef@ufpr.br  ou fupefpr@gmail.com  

VALOR TOTAL: R$ 53.245,00 (Cinquenta e tees mil, duzentos e quarenta e cinco reais) 

Item C6digo do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto/servigo Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maximo 

Prego maJdmo 
total 

1 56992 EXECUcA0 DE ESTUDO DE 
IDENTIFICA00, SELECAO E 
ELABORAcA0 DE PLANO DE 
APLICAcA0 PARA CRIAcA0 
DE UCM E CRIAcA0 DE 
INFRAESTRUTURA DE 
ACESSO E EQUIPAMENTOS E 

CONSTRUcOES. 

1,00 UN 53.245,00 53.245,00 

Capanema, 12 de setembro de 2019 

Ameri'co elle  
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 83760-000 
Fone:(46)35,52-1321 
CAPANEMA-PR 

• 



Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Om) 97 
Municipio de Capanema - PR 

RATIFICA00 DE INEXIGIBILIDADE DE LicaticAo N° 13/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de Licitacao para o 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICACAO, SELEcA0 E 
ELABORACAO DE AcOES DO PLANO DE APLICACAO PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE 
CONSERVACAO MUNICIPAL - UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE 
INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.., conforme parecer 
Juridico fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competigao, em especial: 
I - para aquisigew de materiais, equipamentos, ou generos que se) possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo 
a comprovageio de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo Orgeto de registro do 
comercio do local em que se realizaria a licitacao ou a obra ou o servigo, pelo Sindicato, Federacao 
ou Confederacao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratacao de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notOria especializageio, vedada a inexigibilidade para servicos 

de publicidade e divulgageio; 
VALOR TOTAL: R$ 53.245,00 (Cinquenta e tres mil, duzentos e quarenta e cinco reais) 

Item COdigo do 
produto/ 
servigo 

Nome do produto/servigo Quant 
idade 

Unidad 
e 

Prego 
maximo 

Prego maxim° 
total 

1 56992 EXECUCAO DE ESTUDO DE 
IDENTIFICACAO, SELECAO E 
ELABORACAO DE PLANO DE 
APLICAcA0 PARA CRIACAO 
DE UCM E CRIACAO DE 
INFRAESTRUTURA DE 
ACESSO E EQUIPAMENTOS E 
CONSTRUcOES. 

1,00 UN 53.245,00 53.245,00 

Capanema, 12 de setembro de 2019 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quinta-feira, 12 de setembro de 2019 17:08 

Para: 	 'agricultura@capanema.pr.gov.br' 

Assunto: 	 UNIDADE DE CONSERVAcA0 MUNICIPAL 

Anexos: 	 CONTRATO 438- FUNDAcAO.pdf 
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BOA TARDE RAQUEL 

ESSE PROCESSO ESTA PRONTO, PODERA SER UTILIZADO A PARTIR DO DIA 17/09/2019. 

ATE NCIOSAM ENTE. 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fc046 3552 1321 ou 4698401-3549 

• 



ORGAO DE DIVULGAcA0 4nk 
41'.  "4-  DOS ATOS OFICIAIS DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2019 - EDicAo 0344 

0099 

ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

Administragao 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 

RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N2  9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 

Fone: 46 3552-1321 

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  

Capanema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 

Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administrac3o: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de Educacao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretario de Financas: Luiz Alberto Letti 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 

Secretario de Saude: Jonas Welter 
Secretario de Viag5o, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 

Fax: (46) 3552-3217 

E-mail: capanemacamara@gmail.com  

Capanema - Parana 

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 	Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmar Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 
wavtiettmert 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE LICITAcAO — PREGAO PRESENCIAL N2 96/2019 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que re-

alizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Pregao Presencial n°96/2019 

Tipo de Julgamento: Menor preco por item. 

Objeto: AQUISIcA0 DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTEN00 DA 

FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRA00 MUNICIPAL 

DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECOS. 

Valor: R$143.432,50 (Cento e Quarenta e Tres Mil, Quatrocentos e 

Trinta e Dois Reais e CinqUenta Centavos) 

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 27/09/2019 

Local: Setor de Licitagbes da Prefeitura Municipal de Capanema, 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —

Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 

horario normal de expediente e no site www.capanema.prgov.br. 

Capanema-PR,13 de setembro de 2019 

Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

,.. 	... 

RATIFICAcA0 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 13/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de Lic-

itacao para o CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDEN-

TIFICA00, SELECAO E ELABORAc -A0 DE AcOES DO PLANO DE APLI-

CA00 PARA CRIA00 DE UNIDADE DE CONSERVA00 MUNICIPAL 

— UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA 

NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-

RA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.., conforme 

parecer Juridico fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de corn-

petigao, em especial: 
I - para aquisic3o de materiais, equipamentos, ou generos que so pos-

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovacao de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo orga-o de reg-

istro do comercio do local em que se realizaria a licitag5o ou a obra 

ou o servico, pelo Sindicato, Federacao ou Confederacao Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes 

II - para a contratag5o de servicos tecnicos enumerados no art. 13 des-

ta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria 
especializacao, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e 

divulgaca-o; 
VALOR TOTAL: R$ 53.245,00 (Cinquenta e tres mil, duzentos e quarenta 

e cinco reais) 
Item Codigo do 

produm/ 
servic. 

Nome do prothaMservieo Quanudade Unolade Preeo 
mammo 

Nee° mourn° 
total 

I 56992 EXECUCAO DE ESTUDO DE IDENrI- 
FICAcAO. SELECAO E ELABORKAO 
DE PLANO DE 	APLICACAO PARA 
CRIACAO DE UCM S CRIACAO DE IN. 
FRAESTRUTURA DE ACESSO F. EQUIPA-
MENTOS E CONSTRUCOES. 

1.00 UN 51245,00 53.245.00 

Capanema, 12 de setembro de 2019 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

Ntimmow m 	 Ataimorawirata 

EXTRATO DO CONTRATO N° 438/2019 

Processo inexigibilidade N° 013/2019 

Data da Assinatura: 12/09/2019. 

Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 

Contratada: 	 FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS 

DO PARANA. 
Objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTI-

FICACAO, SELEcA0 E ELABORA00 DE ALOES DO PLANO DE APLI-

CA00 PARA CRIACAO DE UNIDADE DE CONSERVA00 MUNICIPAL 

— UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA 

NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

Valor total: R$53.245,00 (Cinquenta e Tres Mil, Duzentos e Quarenta 

e Cinco Reais). 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 



ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENAcAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

Administrag5o 

DIAGRAMAcAO/ED1cAO: Anderson Ferreira dos Passos 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT N 2  9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA • Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 

Fone: 46 3552-1321 

E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 

Secretario de Administrag5o: Valdeci Alves dos Santos 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de Educag5o, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 

Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 

Secretario de Saude: Jonas Welter 

Secretario de Viagao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 

Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 

Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 

Fax: (46) 3552-3217 

E-mail: capanemacamara@gmail.com  `Capanema - Parana 

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

Vereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 12  Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secretario 

Vereador: Airton Marcelo Barth 

Vereador: Gilmar Pontin 

Vereador: Ginesio J. Pinheiro 

Vereador: Paulo C. Lothermann 

Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE LICITACAO — PREGAO PRESENCIAL Ns? 96/2019 
0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna paha) que re-

alizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: 

Modalidade: Preg5o Presencial n296/2019 

Tipo de Julgamento: Menor prego por item. 

Objeto: AQUISIcA0 DE FILTROS DIVERSOS PARA MANUTEN100 DA 

FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL 

DE CAPANEMA PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREcOS. 

Valor: R$143.432,50 (Cento e Quarenta e Tres Mil, Quatrocentos e 

Trinta e Dois Reais e Cinqiienta Centavos) 

Abertura das propostas: 08:30 horas do dia 27/09/2019 

ORGAO DE DIVULGAC.A0 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

 

SEGUNDA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2019 - EDicAo 0344 

 

001100 
Local: Setor de Licitagoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 

Demais informagoes poderao ser obtidas no enderego acima citado em 

horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR,13 de setembro de 2019 

Roselia K.B.Pagani-Pregoeira 

ilsw.tair4,',.." 	', meesevAwa4m.icfaiseurinamanamisorktoz.— 	IrreakionAmrew,r, 

RATIFICAcA0 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAcA0 N° 13/2019 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de Lic-

itagao para o CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDEN-
TIFICAcA0, SELECAO E ELABORACAO DE AcOES DO PLANO DE APLI-

CAcA0 PARA CRIA00 DE UNIDADE DE CONSERVAcA0 MUNICIPAL 

— UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA 

NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTU-

RA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.., conforme 

parecer Juridic° fundamentado no art. 25, incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de com-

petig5o, em especial: 

I - para aquisigao de materiais, equipamentos, ou generos que so pos-

sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 

exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de 

exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo orgAo de reg-

istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 

ou o servigo, pelo Sindicato, Federagao ou Confederagao Patronal, ou, 

ainda, pelas entidades equivalentes 

II - para a contratagao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 des-

ta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria 

especializagao, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e 

divulgagao; 

VALOR TOTAL: R$ 53.245,00 (Cinquenta e tres mil, duzentos e quarenta 

e cinco reais) 
Item Codigo do 

prodoto/ 
svrvtgo 

Nom do prodoloiservIco Quanodode Unidade Pivot, 
max.(' 

Preco malorno 
total 

I 56902 EXECUCAO DE ESTUDO DE 'DEN LI- 
FICACAO, SELECAO E ELABORACAO 
DE PLANO DE 	APLICACAO PARA 
CRIACAO DE UCM E CRIACAO DE IN-
FRAESTRUTURA DE ACESSO E EQUIPA-
MENTOS E CONSTRUCOES. 

1,00 UN 53.245,00 53 245.00 

Capanema, 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

EXTRATO DO 

Data da Assinatura: 

Contratante: 

Contratada: 
DO PARANA. 

FICAcAO, SELECAO 

CAcA0 PARA 

— UCM, COM 

NECESSARIA 

E MEIO AMBIENTE 

Valor total: 

e Cinco Reais). 

Americo Belle 

Prefeito Municipal 

4,',,,;'  

12 de setembro de 2019 

1.71aiir 

Processo inexigibilidade 

Objeto: CONTRATA00 

CONTRATO N° 438/2019 
Ng 013/2019 

12/09/2019. 

Municipio de Capanema-Pr. 

FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS 

DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA NA IDENTI- 

E ELABORACAO DE AcOES DO PLANO DE APLI-

CRIAcAO DE UNIDADE DE CONSERVAcA0 MUNICIPAL 

DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA 

DE ACESSOS, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 
R$53.245,00 (Cinquenta e Tres Mil, Duzentos e Quarenta 

livft, ,4,, , 	Na,f,,,,,640V5ktil:NeMNA,VokAlik,412,3410444110MiXtUfAMAIIV 
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5 

ATA 9P - ANO 2019 \src± 
ATA DA NONAGESIMA SETIMA REUNIAO DO CONSELH 

CONSULTIVO DA FUNDAcAO DE PESQUISAS FLORESTAIS 

DO PARANA. 

	

6 	No dia 28 de junho de 2019, as 14h00, no auditor-10 do Predio da DirecSo do Setor de Ciencias Agrarias da 

	

7 	Universidade Federal do Parana, na Rua dos Funcionarios, sine, reuniu-se o Conseiho Consultivo da FUPEF, 

	

8 	corn a presenca dos seguintes Conselheiros: Prof. Ailson Augusto Loper, representante da ASSOCIACAO 

	

9 	PARANAENSE DOS ENGENHEIROS FLORESTAIS (APEF) e Membro Suplente representante da ASSOCIACAO 

	

10 	PARANAENSE DE EMPRESAS DE BASE FLORESTAL (APRE), Presidente do Conselho Consultivo; Sr. Harry Luiz 

	

11 	Avila Teles, representante da empresa parceira BIOGESTAO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO; Dr. Moacir 

	

12 	José Sales Medrado, representante da empresa parceira MCA CONSULTORES AGROFLORESTAIS; Prof. Dr. 
Eduardo Teixeira Da Silva, representante da UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA (UFPR); Prof. Umberto 
Klock, representante da COORDENACAO DO CURSO DE ENGENHARIA FLORESTAL DA UFPR; Prof. Carlos 

15 Firkowskl, representante do CENTRO DE ESTAcOES EXPERIMENTAIS DO SETOR DE CltNCIAS AGRARIAS DA 
16 UFPR; Prof. Marcio Pereira Da Rocha, representante do PROGRAMA DE POS-GRADUK.A0 EMN., 

	

17 	ENGENHARIA FLORESTAL DA UFPR; Prof. Nivaldo Eduardo Rizzi, representante suplente da DIRECAO 

	

18 	SETOR DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFPR; e demais presentes: Prof. Dr. Dartagnan Baggio Emerenclano;,' 

	

19 	Diretor Administrativo da FUPEF; Prof. Dr. Jorge Luis Monteiro de Matos, Diretor Cientifico da FUPEF; Prof. 

	

20 	Esp. Sandro José Andrioli Bittencourt, Diretor Financeiro da FUPEF; Dra. Claudia Aparecida Kelly Kuroski, 

	

21 	Assessora Juridica da FUPEF; Sr. .14341cio Leiria Gonsalves, Gerente Administrativo e Gestor de Projetos da 

	

22 	FUPEF; Prof. Dr. Alexandre Franca Tetto, Departamento de Engenharia Florestal e Professor Adjunto do 

	

23 	Curso de Engenharia Florestal da UFPR e Sra. Fernanda Enko dos Santos Batista, Assistente de Secretaria 

	

24 	da FUPEF. Havendo quorum o Presidente declarou aberta a sess5o. Corn a palavra o Presidente do Conseiho 

	

25 	Consultivo, Prof. Dr. Ailson Augusto Loper iniciou a reuniao agradecendo a presenca dos Conselheiros, 

	

26 	cumprimentou a todos os presentes e fez a leitura da pauta: DELIBERAOES: 1. APRESENTACAO DO 
27 RELATORIO DE ATIVIDADES E GESTAO DA FUPEF ano 2018 e HOMOLOGACAO DA ATA 139  DO CONSELHO 
28 FISCAL; 2. INDIC.ACAO DO PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO; 3. HOMOLOGAcA0 DA DIRETORIA 
29 EXECUTIVA — blenio 2019/2020; 4. MANDATO DOS CONSELHEIROS; S. HOMOLOGACAO DOS NOVOS 
30 MEMBROS DO CORPO CIENTIFICO; 6. PALAVRA LIVRE. 0 Presidente passa a palavra ao Diretor Cientifico,` 

9  Prof. Dr. Jorge Matos, que fara a apresentacgo do RelatOrio de Atividades e Gest5o da FUPEF referente ao 
exercicio de 2018. 1. APRESENTACOES DO RELATORIO DE ATIVIDADES E GESTAO DA FUPEF ANO 2018 e 

33 HOMOLOGACAO DA ATA DA 139 REUNIAO DO CONSELHO FISCAL, que aprovou as contas da FUPEF 

	

34 	relativas ao exercicio do ano de 2018: Com a palavra o Prof. Dr. Jorge inicia a apresentacao do Relatorio de 

	

35 	Gestao de 2018, em PowerPoint. De forma resumida aborda alguns itens do Relator-I° da Auditoria e o 

	

36 	balanco contabil do ano de 2018. 0 Diretor Cientifico mostrou, corn relacSo ao deficit do exercicio de 2018, 

	

37 	que a FUPEF reduziu custos por meio da reducio de funcionarios, contratando novos funcionarios mais 

	

38 	qualificados, fez selecSo de empresa especializa em Auditoria Externa Contabil, uma vez que a Empresa 

	

39 	anterior ja havia auditado os 4 (quatro) exerc(cios anteriores, conseguindo negociar corn a nova empresa 

	

40 	urn valor vantajoso para a FUPEF; contratou assessoria juridica externa especializada em Direito Tributario, 

	

41 	como estrategia para ampliar as chances de exito no Processo de reconhecimento de Imunidade Tributaria 

	

42 	administrativa e judicial; empenhou-se ainda mais na busca de captac5o de novos projetos dentro de sua 

	

43 	area de expertise e que a FUPEF, conforme registrado na 13' Ata do Conseiho Fiscal (cc pia anexa). 0 Prof. 

	

44 	Dr. Jorge tambem citou acoes que esfao sendo realizadas, sendo que uma delas 6 a elaborac5o de um 

	

45 	Planejamento Estrategico a ser implementado a curto, medio e Iongo prazo, seguindo recomendacao do 

	

46 	Conselheiro Dr. Moac'r edrado na ultima reuniao do conseiho em 18 de novembro de 2011.1 Apt:5s a 

RTD euRITIBATR R a Almirante Tamandare, 1995 - Juveve. Curitiba - Parana CEP 80040-110 .  

Foxe (41) 3121-4222 - (41) 3121-4221 
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47 	apresentac5o do Relate/Ho de Atividades e GestSo pertinentes ao Exercicio do ano de 2018 (copia anexa 

48 	esta Ata). Como nao houve questionamentos sobre o tema, o Presidente colocou em deliberacao para qu 

49 	os Conselheiros de manifestassem sobre o RelatOrio de Atividades/Gestao que inclui os Balancos Contabeis, 

50 	Relatorio de Auditoria Externa, relativos ao Exercicio do ano de 2018, aprovados pelo Conselho Fiscal na 

51 	sua 132  Reuniao. Sem qualquer outra manifestag5o: foi aprovado por unanimidade o Relatorio de 
52 	Atividades 2018 e homologada a Ata da 13' Reuniao Conselho Fiscal de aprovacao das contas da FUPEF, 

53 	ano 2018. 2. INDICA00 DO PRESIDENTE DO CONSELHO CONSULTIVO: Ainda corn a palavra, o Presidente, 

54 	Prof. Dr. Ai!son, informa que deixara a funcao de Presidente do Conselho Consultivo da FUPEF, justificando 

55 	o acUmulo de atividades nos org5os que representa e o seu piano de major dedicacao a pesquisa e solicita 

56 	aos Conselheiros presentes, que tenham interesse em assumir a funcao, que se manifestem. 0 Prof. Dr. 
57 	EDUARDO TEIXEIRA DA SILVA manifestou o interesse ao cargo de Presidencia, explicando que esta a 

58 	disposic5o para assumir o compromisso como Presidente. N5o houve nenhuma outra manifestac5o de 

59 	interesse. 0 Presidente ent5o retoma a palavra e coloca em deliberac5o. Sem manifestacoes em contrario, 
60 	é aprovada por unanimidade, a substituicao do Prof. Dr. Alison Augusto Loper pelo Prof. Dr. EDUARDO 

60 
 TEIXEIRA DA SILVA, para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo da FUPEF, mantendo-se como 

Vice-Presidente o Prof. Dr. RENATO BOCHICCHIO, cumprindo mandato bienio 2018/2020, no period() 

63 restante, atE 31 de dezembro de 2020. 3. HOMOLOGACAO DA DIRETORIA EXECUTIVA — BIENIO 
64 	2019/2020: Corn a palavra, o Prof. Dr. Dartagnan relembra o historic° quanto ao recebimento do 

65 	documento do Ministerio PUblico Estadual CAOP - Fundacoes e Terceiro Setor, determinando a convocacao 

66 	de nova eleic5o no me's de junho/2019, para a fun45o de Diretor Administrativo, tendo ern vista sua 

67 	segunda reconduc5o para a mesma func5o, contrariando o que determine o Estatuto da FundacAo. Assim, 
68 	cumprindo a determina45o do Ministerio Publico, a Diretoria Executiva deliberou e abriu eleic5o para as 
69 	tres funcoes e n5o somente para a Diretoria Administrativa, como foi determinado pelo Ministerio Public°, 
70 	visando dar maior liberdade aos eventuais interessados na composic5o da(s) chapa(s). Ele informou 

71 	tambern que foram cumpridos os procedimentos legais e prazos do processo de eleic5o da nova diretoria, e 

72 	ressaltou que a divulgacao foi ainda mail ampla, sendo enviado o Edital n2 01/2019 - FUPEF, corn todas as 

73 	informacoes para todos os Setores da UFPR, incluindo os campi fora da cidade de Curitiba. Foi solicitado o 

74 	auxilio dos Setores para ampiiar a divulgacao do Edital, inclusive via e-mail, dentro dos Setores e que os 

75 	rnesmos fossem tambern afixados err) locais de grande circulac5o e/ou quadro de anuncios. No entanto, 

76 	apesar de toda divulgagao houve apenas urn interessado o qual, juntamente corn os atuais Diretores 

77 	Cientifico e Financeiro fizeram a cornposic5o da chapa ao Edital n2  01/2019, apresentada da seguinte 

784.k  maneira: Prof. Dr. Jorge Luis Monteiro de Matos, continuando como Diretor Cientifico, para continuar 

71. ocupando o cargo de Diretor Financeiro, o Prof. Esp. Sandro Jose Andrioli Bittencourt, e para ocupar o 

80 	cargo de Diretor Administrativo, o Prof. Dr. Alexandre Franca Tetto, docente do Departamento de Ciencias 

81 	Florestais do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR. Pedindo a palavra, o Diretor Cientifico Prof. Jorge Matos, 

82 	esclarece que para suprir a atual dinamica documental da gest5o administrativa da fundacao e ainda para 

83 	dar continuidade aos trSmites de negocia45o de novos contratos de projetos corn propostas ja foram 

84 	aprovadas pelos contratantes, cuja conducao esta sendo feita pelo Prof. Dartagnan, considerando ainda 

85 	que em sua condic5o de aposentado desde 2016, ele tern se dedicado, desde ent5o, integralmente as 

86 	atividades de interesse da FundacAo na elaborac5o, execuc5o e/ou supervisSo e captacao de Projetos. Por 

87 	isso a Diretoria Executiva de comum acordo, visando o melhor interesse da FundacSo, entende a 

88 	necessidade de manter o Prof. Dartagnan na FUPEF. 0 Diretor Cientifico explica que o Regimento Interno 

89 	(alterado em 2017) incluiu o quadro de Corpo Tecnico alern do Corpo Cientifico, ja existente. Diante disso 

90 	definiu-se que o Prof. Dartagnan, devido as caracteristicas de suas atividades na FUPEF poderia ocupar o 

91 	cargo de Coordenador Tecnico-Cientifico da fundagao. ApOs essa explanacao e n5o havendor  nenhuma 

92 	manifestac5o dos presentes o Presidente colocou em votagao a Chapa da Diretoria Executiva apresentada: 

93 	DIRETOR CIENTiFICO Prof. Dr. Jorge Luis Monteiro de Matos; DIRETOR FINANCEIRO, o Prof. Esp. Sandro 
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94 	Jose Andrioli Bittencourt e DIRETOR. ADMINISTRATIVO, o Prof. Dr. Alexandre Franca Tette. Aprovada 

	

95 	unanimidade a chapa apresenta reconducSo da atual Diretoria Executiva da FUPEF, pelo restante dqn  

	

96 	mandato — 2019/2020, a encerrar-se em 31/12/2020. Em seguida o Presidente coloca em votacao a 

	

97 	aprovagao da inclusao do Prof. Dr. Dartagnan Baggio Emerenciano, na equipe tecnica da FUPEF como 

	

98 	COORDENADOR TECNICO-CIENT1FICO. Aprovado por unanimidade. 4. Mandato dos Conselheiros: Corn a 

	

99 	palavra, o Prof. Dr. Dartagnan esclareceu que o mandato como conselheiro deve-se ao periodo de vigencia 

	

100 	do mandato previsto no Estatuto e nao ao periodo do cargo ocupado relativo a cadeira de representacAo. 

	

101 	Explicou que, caso nao haja interesse do Conselheiro na permanencia no Conselho Consultivo, o mesmo 

	

102 	pode entrar em contato corn a fundacao para que seja solicitada a quern pertence a cadeira, a indicacao de 

	

103 	outro representante. 5. Homologacao dos Novos Membros do Corpo Cientifico: Considerando as 

	

104 	inclusoes de pesquisadores feitas nos anos de 2017 e 2018, uma vez que a Ultima homologacao aconteceu 

	

105 	em reuniao realizada em outubro de 2016. 0 Prof. Dr. Jorge informou ainda que corn essas inclusoes o 

	

106 	Corpo Cientifico passara a contar corn 123 (cento e vinte e tres) pesquisadores. Em seguida detalhou a 

	

107 	relacao de nomes inseridos no periodo: Sr. YUAN JINYUN, Maternatico, Universidade Federal do Parana; 

1 	Sra. MIRNA LUIZA CORTOPASSI LOBO, Geografa, Universidade Federal de Minas Gerais; Sr. MARCOS 

10 	VINICIUS GIONGO ALVES, Engenheiro Florestal, Universidade Federal do Parana; Sr. ALESSANDRO 

	

110 	MARQUES, Matematico, Universidade de S5o Paulo; Sr. FERNANDO CARDOSO LUCAS FILHO, Engenheiro 

	

111 	Florestal, Universidade Federal do Parana; Sr. DONIZETI ANTONIO GIUSTI, Geologo, Universidade Estadual 

	

112 	de Sao Paulo; Sra. FERNANDA ENKO DOS SANTOS BATISTA, Biologa, Universidade Estadual do Parana; Sr. 

	

113 	MARCELO LUBAS, Engenheiro Florestal, Universidade Federal do Parana; Sr. SILVESTRE LABIAK JUNIOR, 

	

114 	Quimico Ambiental, Universidade Tecnologica Federal do Parana; Sra. ANNA CAROLINA VARGAS DE FARIA, 

	

115 	Turismologa, Centro Europeu; Sr. LEONARDO JOSE CORDEIRO SANTOS, Geografo, Universidade Estadual do 

	

116 	Rio de Janeiro; Sr. EDU JOSE FRANCO, Engenheiro Civil, Universidade Federal do Parana; Sr. ANGELO 

	

117 	EVARISTO SIRTOLI, Agronomo, Universidade Federal do Parana; Sr. MAURO JOSE BELLI, Cientista da 

	

118 	Computacao, Pontificia Universidade Catolica do Parana; Sr. CISWAL DOS SANTOS NASCIMENTO, Fisico, 

	

119 	Universidade Federal do Ceara; Sr. ZENOBIO ABEL GOUVEA PERELLI DA GAMA E SILVA, Engenheiro 

	

120 	Florestal, Universidade Federal do Parana; Sr. PEDRO GUSTAVO SIQUEIRA FERREIRA, Engenheiro de 

	

121 	Producao, Universidade Federal do Ceara; e Sr. LUIZ ALBERTO BALLIN, Arquiteto e Urbanista, Universidade 

	

122 	Federal de Pelotas. Sem nenhuma manifestacao adicional, a lista foi HOMOLOGADA. 6. Palavra livre: 0 

	

123 	Prof. Dr. Jorge agradeceu ao Prof. Ailson Loper pelo tempo dedicado a FUPEF e aos conselheiros pela 

	

124 	presenca. Corn a palavra, o Prof. Esp. Sandro Bittencourt parabenizou o Prof. Dr. Dartagnan pelo trabalho 

12 	desempenhado ao longo dos anos e deu boas-vindas ao Prof. Dr. Alexandre Tetto e ao Prof. Dr. Eduardo 

12 	Teixeira. Corn a palavra, o Prof. Dr. Umberto Klock se manifestou em nome do Curso de Engenharia \ 

	

127 	Florestal parabenizando a FUPEF pelo trabalho louvavel realizado no decorrer dos iiltimos anos na luta pela 

	

128 	manutencao da Fundagao. 0 Dr. Moacir Medrado pediu a palavra e elogiou a motivacao dos diretores da 

	

129 	fundacao em promover novas act-5es para o desenvolvimento e aplicacao de modelos de gest5o. Corn o uso 

	

130 	da palavra, o Prof. Dr. Ailson Loper agradeceu o apoio recehido durante os cinco anos na fundac.5o, 

	

131 	equipe da FUPEF, aos diretores da fundac5o, aos conselheiros e desejou sucesso ao novo presidente do 

	

132 	Conselho Consultivo - Prof. Dr. Eduardo Teixeira - ressaltando que deixa a presidencia em boas mos para 

	

133 	continuidade do exercicio da funcao. NS° havendo mais nenhuma manifestacao para uso da palavra, o 

	

134 	Presidente encerrou a presente reuniao, da qual eu, Fernanda Enko dos Santos Batista, Assistente de 

	

135 	Secretaria da Fundacao, lavrei a presente ata que assinarei juntamente corn os demais Diretores e 

	

136 	presentes na reuniao, que a aprovaram. Curitiba, 28 de junho de 

137 

	

138 	Ailson Augusto Loper 

	

139 	Presidente do Conselho Consultivo da FUPEF 

140 
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142 	Harry Luiz Avila Teles 

143 	Repres. da empresa BioGestho Ambiental e Desenvolvime 

144 	Carlos Firkowski 

145 	Repres. do Centro de Estagoes Experimentais do 

146 	Setor de Ciencias Agrarias da UFPR 

147 	Eduardo Teixeira da Silva 

148 	Representante da Universidade Federal do Parana 

149 Moacir José Sales Medrado 

150 	Repres. da empresa MCA Consultores Agroflorestais 
151 	Marcio Pereira da Rocha 

152 	Repres. do Programa de Pos-GraduacSo em Eng. Florestal da UFPR 

153 	Nivaldo Eduardo Rizzi 

Illt
1 	Repres. da DirecSo do Setor de Ciencias Agrarias da UFPR 

Umberto Klock 

156 	Repres. do Curso de Engenharia Florestal da UFPR 

157 	Dartagnan Baggio Emerenciano 

158 	Diretor Administrativo (FUPEF) 

159 Jorge Luis Monteiro de Matos 

160 	Diretor Cientifico (FUPEF) 

161 	Sandro Jose Andrioli Bittencourt 

164 	Professor do Departamento de Ciencias Florestais da UFPR 

165 	Claudia Aparecida Kelly Kuroski 

166 	Assessora Juridica (FUPEF) 

167 	Joelcio Leiria Gonsalves 

168 	Gerente Administrativo e Gestor de Projetos (FUPEF) 

169 	Fernanda Enko dos Santos Batista 

Assistente de Secretaria (FUPEF) 
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PARAGRAFO UNICO Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as pastes em todos os seus termos, as condigOes expressas no Processo de 

• 
Inexigibilidade NC 13/2019, juntarnente com a proposta da. CONTRATADA. 
item Codigo do 

produto/ s 
ervico 

[Nome do produto/:Rrrvic.o 	' Quail t 17U 
id a de 

;Made Valor 	̂ 
Mensal 

--1 
Valor Total 

56992 EXECLAA0 DE ESTUDO DE 1,00 UN 53.245,00 53.245,00 
IDENTIFICACAO, SELEcA0 E - ' " 
ELABORACAO DE PLANO' DE 
APLICAcA0 PARA CRJAcAO.T;E 
UCM ECRIAcA0 DE ..  
INFRAETRUTURA D F. , A d ES. 8 0 
EEQUIPAMENTOS E  

, 

CONSIRUCOES. 

tvitaiii',Apio de. Caparian.v. - PR  -44m3A0  

CONTRATO N° 438/ LC119 

CONTRATO DE PREST.kcA0 DE sERvicos QUE ENTRE SI 

CELEBRAM 0 NIUNICIPIO DE CAPANEMA - PR E A 

INSTITUICAO FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO 

PARANA 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestacao de servicos corn fornecimento de 
material, sem vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e 
Prefeitura a 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 
Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro lado a instituicao FUNDACAO DE PESQUISAS 
FLORESTAIS DO PARANA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 75.045.104/0001-11, situada a RUA 
ALMIRANTE TAMANDARE, 1995 - CEP: 80040110 BAIRRO: JINEVE, CIDADE/UF: Curitiba/PR, 

11111 	neste ato representada Srs ALEXANDRE FRANPA TETTO, Diretor Administrativo, inscrito no CPF 
n° 877.969.889-15 e JORGE LUIS MONTEIRO DE MATOS, Diretor Cientifico, CPF n° 
387.677.750-04, doravante denominada CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos 
termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de ju rillb de 1993 iegislacao pertinente, obedecidas as condigeies 
estabelecidas na licitagdo realizada na mod.atidade Processo Inexigibilidade N° 13/2019, que fazem 
parte integrante deste instrumento, medi.sdite as clausulas e conclicOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMELRA. - DO OBJETO 

1.1. CONTRATKAO DE. INSTITUICAO ESPECIALIZADA NA IDENTIFICAcAO, SELEcA0 E 
ELABORACAO DE ACOES DO PLANO DE APLICACAO PARA CRIAcA0 DE UNIDADE DE 
CONSERVAQA0 MUNICIPAL UCM, COM DIAGNOSTICO DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA 
NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO DA SECREIARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.. 

2. CLAUSULA SEGUNDA DO REGIME,  DE EXEC:I:Lc:A.0 
2.1. Os servicos contratados serao :reaiizados. por execucao_ indireta, sob o regime de 

empreitada por preco global. 

. 	- 	  
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3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  

3.1. Os servicos serao executados conforme o Processo de Inexigibilidade e a Proposta 

apresentada pela Contratada. 
3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos utilizando-se dos materiais e equipamentos 

necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados, conforme disposto no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA  

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos EXATAMENTE conforme especificagoes e disposto no Processo 

de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, corn os recursos necessarios ao perfeito 

cumprimento das clausulas contratuais; 

b) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 

causados pela acao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou representantes, 
dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros; 

e) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a serem 

executados, de conformidade corn as normal e determinagOes em vigor; 

d) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relagao nominal dos empregados que 
adentrarao o orgao para a execucao do servico,•os quais devem estar devidamente identificados por 

meio de cracha; 

e) Responsabilizar-se por todas as obrigacOes trabalhistas, sociais, previdenciarias, 
tributarias e as demais previstas na legislacao especifica, cuja inadimplencia nao transfere 

responsabilidade a Administracao; 

f) Instruir seus cmpregados quanto a necessidade de acatar as orientageies da 
Administracao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

g) Relatar a Administracao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestacao dos servicos; 

h) Nao permitir a utiliZacao do trabalho do menor; 

i) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as obrigacties 
assumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualifIcacao exigidas na licitagao; 

j) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nern mesmo parcialmente, as obrigaceies 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestacaes a que ester obrigada, exceto nas condiceies 
autorizadas no Processo de Inexigibilidade ou na minutes de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUCAO E DA DISCRIMINACAO DOS SERVICOS  
5.1. A instituicao contratada tern o prazo de 45 dias Uteis ape's assinatura do contrato para 

entregar o servico. 

5.3. Os servicos serao executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de 
Inexigibilidade e na sua propoSta apresentada a Administracao. 

5.4. Para a perfeita execucao dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, promovendo, quando 
requerido, sua substituicao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 
6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 	,d7 Avenida Governador Pedro ‘'iriato Parigoi. de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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a) Proporcionar todas its condicoes para que a CONTRATADA possa desempenhar seus 
servicos de acordo corn as determinacOes dd Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua 

proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, de acordo 
corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor especialmente 
designado, anotando em registro prOprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem como 
o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeicties no curso da 
execuedo dos servicos, fixando prazo para a sua correedo; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagdo do servico, na forma do contrato; 

1) Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, em compatibilidade 
corn as obrigacOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condicOes de habilitacdo e qualificacdo 

exigidas na licitagdo. 

7.1. 	E vedada a subcontrataca° total ou parcial do objeto do contrato. 

8.1. 	0 valor do contrato e de R$ R$ 53.245,00 (Cinqiienta 'e Tres Mil, Duzentos e 
Quarenta e Cinco Reais). 

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

decorrentes da execugdo contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administraga.'o, materiais de consumo, 
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 6 (seas) meses, a partir da data da assinatura, 

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 12/09/2019 e 
encerramerito em 11 /03 /2020. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

10.1. 0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/PR em parcela Unica. 
10.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trintaldias, subsequentes ao recebimento  

definitivo do fornecimento do servico. 

10.3. Ao  ser emitida a Nota Fiscal, deverti ser imediatamente enviada por e-mail, nos  
enderecos eletrenicos: empenho(i4ca,panema.pr.gov.br  eiou compras(i4capanema.nr.gov.br, ou 
entregue em maos das servidoras designadas,. para fins de liquidacao de empenho.  

10.4. 0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 

10.5. A Contratada devera encarninhar junto a Nota Fiscal, document° em papel timbrado 
da instituicao informando a Agencia Bancaria e o niunero da Conta a ser depositado o pagamento. 
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10.6. 	Nan sera a.ceita a en,issao de bole tm.zi bancarios para efetuar o pagamento das Notas 

Fiscais e/ou Faturas. 

	

10.7. 	A nota fiscal devera ser emitida pela prOpria Contratada, obrigatoriamente corn o 

ntimero de inscricao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacao e das propostas de precos, 
bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas iiscais emitidas corn outros CNPJs. 

10.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar today as suas certidOes e documentos vencidos, 
que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitacao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do 

Municipio de Capanema. Os pagamentos somente sera° efetivados caso a CONTRATADA apresente 

situacao regular. 

10.9. Qualquer suspensao de pagarnento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 
gerard para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou 

atualizacao monetaria do valor devido. 

10.10. Na ocasido do pagarnento a Contratada devera apresentar na tesouraria da 

Contratante, alem dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) CertidOes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo 

mes do pagamento. 
b) Termo de recebimento detinitivo do OW°. 

10.11.Em caso de nao curnprimento cicz'CONTRATADA de disposicao contratual, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate kpbsterior• ISolucan, sem prejuizos de quaisquer outras 

disposigOes cons  tratuais. 

10.12. E vedada xpressamente a realizacao de cobranca de forma diversa da estipulada neste 
Edital, em especial a cobranca.baricaria, mediante boleto cu mesmo o protesto de titulo, sob pena 
de aplicagao das sancOes previstas no edital e indenizacao pelos danos decorrentes. 

10.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
a aquisicao, ou, ainda, circunstancia que irnpeca a liquiclacao da despesa, o pagamento ficard 
pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipeotese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-a apps a regularizaga° da situacao, nao acarretando qualquer Onus para a 

Contratante. 

10.14. Administracio somente efetuarti o pagamento apes a ocorrencia das seguintes 
hip6teses, sendo fadultada a adocao de apenas uma delas: 

10.15. Mediante a comprovaefio da quitaciio dos tributos referentes a aquisicao ou 
prestactio de servico contratado; ou 

10.16. Mediante retencio diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contratacao, bem 
como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei 
Complementar Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

10.17. A Contratada regularmente optante polo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar. n° 123 / 06 , nao sofrera a retencao tri7Ju taria quanto aos impostos e contribuicOes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagan-lento ficara condicionado a apresentacao de 
comprovacao por meio de document° oficial de que. faz jus a.o tratamento tributario favorecido 
previsto na referida Lei Complemen tar. 

10.18. A Admini%fracao deduzira. do monta.nte a ser pago os valores correspondentes as 
multas e/ou indenizagOes devidas peia col itratada. 

10.19. 0 desconto de qualquer valor no pagarnento devido a contratada sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a instituicao o contraditOrio e a ampla defesa, corn 
os recursos e meios que Hies sac) inerentes. 
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10.20. P, vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 

contrato. 

10.21. A Nota FiJcal/ Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 

procedimentos: 

10.21.1. Ao final da execucao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA 

apresentara a Nota Fiscal da aquisicao/servicos executados. 

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

data da apresentacao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota relatada 
pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade da aquisieao/servicos executados. 

10.21.3. No caso de etapas nao toncluidas, serao pagos apenas os servicos e/ou 

fornecimentos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 

subsequente. 

10.21.4.A aprovagao previa apresentada pela. CONTRATANTE nao implica na aceitagao 

definitiva dos servicos executados, nem exinie a contratada de qualquer das responsabilidades 

contratuais. 

	

10.22. 	Apos a aprovacao, a CONTRATAM emitira Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apps o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/ FO.ira apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Edital. 	• 
10.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificacao da 

conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA com os servicos e o 

fornecimento dos materiais efetivamente executados. 

	

10.24. 	Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 
desconformidade na execuedo dos servicos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente ou circunstancia que impeca a liquidacao da 

despesa, o pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hip6tese, o prazo para pagarnento 	 apps a comprovagao da regularizacao da 

situaedo, nao acarretando qualquer onus para a Contratante. 

	

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificara, por meio de consulta eletremica, 
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. 

	

10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislacao 

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

10.26.1. Quanto ao Imposto sobre Servieos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado o 
disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislacao municipal aplicavel. 

10.26.2. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retenedo tributaria quanto aos impostos e 
contribuicOes abrangidos por aquele regime. No entonto o pagamento ficara condicionado a 
apresentagao de comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante 
dep6sito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 
por outro meio previsto na legislacao vigente. 

	

10.27. 	Seth considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida 
ordem bancaria para pagamento. 
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10.28. 	A CONTRATANTE nao 	responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela CONTRATADA, que porvento ra nao tenha lido acordada no contrato. 

	

10.29. 	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 o pagamento ate a data 
do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula: 

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

I = indice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 
100) 

365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11.1. Quando o fornecimento dos serviCbs for concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar 
, 

comunicagdo escrita informando o tato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competird, no prazo 
de ate 15 (quinze) dias, a verificacao dos , inateriais e/ou dos servicos executados, para fins de 
recebimento definitivo. 

11 .1.1 . 0 recebimento definitivo tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuals e InstrucOes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizara inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos 
executados, por meio.  de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
encarregados pela solicitacao, corn a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e materiais, e 
constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios. 

11.2.1. ApOs tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, relatando as eventuais pendencias 
verificadas. 

11.2.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorregOes resultantes da execucao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagan nab atestar a 
Ultima e/ou Unica medicao de servicos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

11.3. 	No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por 

outro sem defeito, ou de acordo corn a proposta apresentadas, e refazer os servicos dentro do prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de serem aplicadas as sancoes estabelecidas, ficando sob 
sua responsabilidade todos os custos da operagao de troca. 

11.3.1. Na hipotese de o terrno de recebirnento definitivo nao ser elaborado 
tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebirnento definitivo no dia do 
esgotamento do prazo, desde que o fato seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores 
a exaustao do prazo. 

11.3.2. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 
qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por 
forca das disposicOes legais em vigor (Lei n' 10.406, de 2002). 
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12. !tuba 

12.1. 	Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DtCIMA TERCEIRA- DA DOTACAO  ORCAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrao a conta de recursos especificos 
consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada: 

Dotagoes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 

da 
despesa 

Func onal programatica Fortte de 
recurs() 

Natureza da 

despesa 

Grupo da fonte 

2019 3060 10.002.18.541.1801.2205 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 3083 10.002.18.541.1801.2206 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

2019 3084 10.002.18.541.1801.2206 555 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse ,0 exercicio financeiro, as despesas do exercicio 
subsequente correrao a conta das dotagOes orgamentarras indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

14.1.A execugao dos servigos eo fornecimento dos ma.teriais ora contratados sera objeto de 
acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este 
fim especialmente designado, corn as atribiligoes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, 
conforme detalhado no Precesso de Inexigibiliclade e na sua proposta apresentada. 

14.1.1. 0 representante da Contratante devera ser professional habilitado e corn a 
experiencia tecnica neCessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e o 
fornecimento dos mateiais. 

	

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 

servigos contratados. 

	

14.3. 	A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos 
ora contratados, prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 
apresentada. 

14.4. As determinagOes e as solicitagOes forrnuladas pelo representante da CONTRATANTE 
encarregado da fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. 

	

15.1. 	Eventuais alteragaes contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. , 

	

15.2. 	A CONTRATADA • ficard obrigada..a •aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os 
acrescimos ou supressties que se fizerem necess.arios., ate . 0 limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressOes resulta.ntes de acordo celebrado entre os contratantes poderad  

exceder o limite de 25% (vi.nte e cinco por cento). 
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15.3. 	Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 

8.666/93, o reajuste sera convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-

se o indice INPC/IBGE. 

16. 

	

16.1. 	Comete infragan administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

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

do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

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

e) Comportar-se de modo inidOneo; 

	

fl 	Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaraedo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execuedo do certame. 

16.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracOes discriminadas no 

subitem anterior ficara sujeita, sem prejuiz' o cla responsabilidade civil e criminal, as seguintes 

sangOes: 

a) Multa de ate 2cY9 (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 inexecueao do contrato, erro de execucao, execuedo imperfeita, mora de 
execugdo, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a Contratada 
estard sujeita as saneties administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 
H- Multas: 
a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega dos materiais e/ou execucao dos 

servicos, calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maxim° de 10% do 
valor total da contratacao, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

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

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquer clausula 
ou condicao 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 rescisao do contrato 
por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

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

III- Suspensao temporaria de participaeao em licitaedo e impedimento de contratar corn 
a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo Pablica 
enquanto perdurarern os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagdo 
perante a prOpria autoridade que aplicou a perialidade, que sera concedida sempre que a contratada7 
ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 
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16.4. 	As sangOes de suspt..nsao Lemporaria de participagdo em licitagao e impedimento de 
contratar e de declaracao de inidoneidacie para licitar ou contratar com a Administracao poderao 

tambern ser aplicadas as instituicaos ou aos profissionais que: 

a) Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

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

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administracao em virtude de 

atos ilicitos praticados. 
16.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contradit6rio e a ampla defesa, com 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 gararitia do contrato, caso houver, e de pagamentos 

eventualmente devidos pela Administragao. 

16.7. A sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 

Piablica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

16.8. As demais sangOes sao de corripetencia exclusiva do Presidente da Comissao Permanente 

de Licitagdo. 
16.9. A autoridade competente, na aiDlicacao das sancoes, levard em consideragdo a gravidade 

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

observado o principio da proporcionalidade. 
16.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, 

a contar da data do recebirnento da comunicagdo enviada pela autoridade competente, ou, quando 
for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

16.11. As penalidades serao 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. 

17.1. 	Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administracao Publica podera 
motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 

prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

18. 
18.1. Constituem motivo para rescipao do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificagOes, 
projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacdes, memoriais, projetos, 

prazos e proposta apresentada; 
c)A lentidao do seu cumprirnento, levando a Administracao a comprovar a 

impossibilidade da conclusao do servico e do fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 
d)0 atraso injustificado no inicio do servico e na entrega dos materiais; 
e)A paralisacao do servico e do fornecimento dos tnateriais, sem justa causa e previa 

comunicagdo a Administracao; 
f)A subcontratacao total do seu objeto, a associacao da contratada corn outrem, a cessao 

ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusa.o, cisdo ou incorporacao, nao admitidas neste 
edital e no contrato; 
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g) A subcontratagdo parciai do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 
Administragao e autorizagao em contrato. 

i) 0 desatendimento das cieterminagoes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores; 

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

art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

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

1) A dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) A alteragao social ou a nrodificagao da finaiidade ou da estrutura da instituigao, que 

prejudique a execugdo do contrato; 

ri) RazOes de interesse iniblico 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 adrninistrativo a que se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administracao, dos servigos, acarretando modificagao do 

valor inicial do contrato alem do limite permit* no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

p) A suspensao de sua execugdo, por' ordem escrita da Administragao, por prazo 

superior a 120 (cento e vinte) dia.s, salvo em, caso de calamidade pOblica, grave perturbagao da ordem 
interna ou guerra, ou ainda por repetidaS suspensties que totalizem o mesmo prazo, . 	. 
independentemente do pagarnento obrigatdrib de indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizagoes e mobilizagOes c outras pr,evistas, assegurado a contratada, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensao do curnprimento das obrigagees assumidas ate que seja 

normalizada a situagdo; 

q) 0 atrab superior a 90" (noventa) dial dos pagamentos devidos pela Administragao 
decorrentes do servico e/ou do fornecirnento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 
calamidade pUblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado a contratada o 
direito de optar pela suspensao do cumprirnento de suas obrigagoes ate que seja normalizada a 

situacao; 

r) A nao liberacao, por parte d.a Administragao, de area, local ou objeto para execugdo 
do servigo e da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

s) A ocorrencia de caso- fortuito ou. de forga major, regularmente comprovada, 
impeditiva da execugdo do contrato; 

t) Descumprirnento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 
das sangees penais cabiveis. 

18.2. 	A rescisao, devidamente rnotivada nos autos, sera precedida de procedimento 
administrativo, assegurado o contraditdrio e-a ampia defesa. 

18.3. Os casos da rescisao contratual sera() formalmente motivados nos autos, assegurado o 
contraditdrio e a arnpla defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou amigavel •devera ser precedida de autorizacao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisao ocorrer sem.- que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida 
dos prejuizos regularmente comprovadds que Louver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolucao da garantia, se • houver; 

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

18.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execugao da< 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagOes 
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a ela devidos, bem como a retengao dos creditns decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos 
causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas neste instrumento. 

19. 
19.1. 	Os casos omissos ou situagOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposiggies 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.  
20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia Ohl do mes 
seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. 1111111111111101MENKMIMME 
21.1. As questoes decorrentes da utilizagdo do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e juigadas na Justiga 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 um so efeito 

Capanema, 12 de setembro de 2019 

AM 	
(-- 

0 BE \  

..-e•C;"?.-:1t ‘..Z , --- -e, .- 

ALEXANDRE FRANCA TETTO 
PREFEITO MUNIC 	 877.969.889-15 

FUNDACAO DE PESQUISAS FLORESTAIS DO 
PARANA 

frl) , i , 	kc‘ t i i 
t JORGE LUI M NTEIRO DE MATOS 

CPF it 13 7. 677.750-04 
FUNDACAO 	VISAS FLORESTAIS DO 

ARANA 
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Informacdes Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

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

Ano* 2019 

Modalidade. Processo Inexigibilidade 	 • 

N° licitacao/dispensa/inexigibilidade* 13 

 

Recursos provenientes de organismos internacionaisimultilaterals de credito 

A licitacao utiliza estes recursos? 

N0rnero edital/processo* 13 

Descricao do Objeto* CONTRATA(A0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IDENTIFICACAO, SELECAO E 

ELABORACA0 DE ALOES DO PLANO DE APLICAC,AO PARA CRIACAO DE 

UNIDADE DE CONSERVACAO MUNICIPAL — LICM, COM DIAGNOSTICO 

DOCUMENTAL E DE INFRAESTRUTURA NECESSARIA DE ACESSOS, PARA USO 

Forma de Avalicac - Selecionar - 

DotacSo Orcamentaria* 1000218541180122053060339039 

Preco maximo/Referencia de preco - 53.245,00 

RV. 

Data Publicac3o Terrno ratificacao 16/09/2019 

25/09/2019 

 

Mural de Licitagoes Municipais 

116 
TCEPR 

 

Registrar processo licitatorio 

Cuntrentior 

CPF: 63225824968 (lseggla) 
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