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CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES
CEINEE

CN P J:- 07.136.5s110007-26

ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA - ATA DE N" OO5 FI 01

Aos 04 dias do mês de maio de 20ll (0410512011) estiveram reunidos na sede do
CEINEE, sito à Rua Ararigboia n". 255, Centro, na cidade de Pato Branco, Paraná, CEP
85501-260, os Membros da Diretoria, Associados Fundadores e demais Associados
presentes, tendo assinado o Livro de presenças, para o fim de proceder a alteração de
integrantes do Conselho Fiscal da entidade, por motivo de solicitação de exoneração e
subseqüente saída da atual l" Conselheira senhora ANA SERES TRENTO COMIN,
conforme carta de solicitação de exoneragão enviada pela mesma em data de22 de abril de
20ll (2210412011), em caráter irrevogável. Diante de tal questão, foi colocado à disposição
dos presentes, os nomes de NATHANIELLI PASQUALI para ingressar como associada
da entidade e para ocupar o cargo deixado pela então l" Conselheira Sra. ANA SERES
TRENTO COMIN para que decidissem ou não pelo nome colocado à disposição, ficando
decidido entre os presentes, por unanimidade, que seria aceito o ingresso da referida nova
associada, bem como seu ingresso no cargo de l" Conselheira. Assim decidido por todos,
ficou empossada a nova Conselheira para compor o Conselho Fiscal da Entidade, o qual
fi cou assim constituído:-
l' Conselheira Senhora NATHANIELLI PASQUALI - 2" Conselheiro Senhor JESSE
CARLOS FERREIRA - 3o Conselheiro Senhor JULIO CESAR PAGNONCELLI. A
seguir foi colocado na assembléia a necessidade de alteração do endereço do escritório de
no 0l - CEINEE - Curitiba - por motivos de falta de espaço no antigo endereço, sendo que
o novo endereço passará a ser na Praça Tiradentes n" 236 - Conj. 301, Centro, CEP 80020-
100, o que também foi aceito por unanimidade dos presentes. E ainda foi também colocado
aos presentes a necessidade de abertura de novos escritórios de representação da entidade
em outras cidades o que foi aceito por unanimidade pelos presentes, e, assim foi colocado
que as novas cidades,,a serem representadas pela entidade serão:- Escritório de no 06:-
CEINEE Londrina - que terá seu endereço à Avenida Paraná no 427, Sala 106, Centro -
CEP 86010-923, Londrina - Paraná. Escritório de no 07:- CEINEE Imbituva - que terá seu

endereço à Rua Tancredo de Almeida Neves n" 227, Jardim Horizonte - CEP 84430-000,
Imbituva - Paraná. Após lida a presente ata, foi colocado à disposição o uso da palavra,

para que se algum dos presentes quisesse expor algo a mais com respeito às pautas

colocadas nesta Ata, que se pronunciasse, e, como ninguém dos presentes achou necessário
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CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES
CEINEE

CN P J:- 07.136.55110001-26

ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA . ATA DE N" OO5 FI 02

fazer o uso da palavr4 deu-se assim por encerrada a presente reunião. Nada mais havendo a

tratar, foi lavrada a presente Ata que será devidamente assinada pela Presidente
GELCIONITA APARECIDA LEIRIA WITT, por Marilda Aparecida dos Santos que
secretariou a Assembléia e pelo Diretor Administrativo Financeiro e Comercial LAERTES
DE LIMA MORAES.

Pato Branco,04 maio lt
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DE INTEGRAçÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES -
CEINEE

cNPJ. 07.1 36.551 /0001 -26

ATA DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRh - ATA N' 006

Aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e treze (2910412013), estiveram
reunidos na sede do Centro de lntegração Nacional se Estágios para Estudantes -
CEINEE, estabelecido na Rua Ararigboia, n'255, 1o andar, Centro, Pato Branco,
Paraná, CEP 85501-260, os membros da diretoria, associados fundadores e demais
presentes, mediante assinatura do livro de presenças, com o fim especial de deliberar
sobre a abertura de Escrítório de representação na cidade de Chapeco, Estado de
Santa Catarina, e na Cidade de Nova lguaçu no estado do Rio de Janeiro, bem como
sobre revogar o paÉgrafo único do art(7o 21 do estatuto social, que trata da
remuneração da diretoria. lniciados os trabalhos, foi colocado em votação o primeiro
tema, acerca da abertura do Escritório Regional de Chapecó, Estado de Santa
Catarina, na Rua Nereu Ramos,260 D, Chapeco, Santa Catarina, CEP 89801-100,
Fone/Fax: (49) 3324-1660 e do Escritório Regional de Nova lguaçu - Estado do Rio de
Janeiro à Rua Manoel da Silva Falcão, 197, CEP 26225-280 e fone (21) 390
sendo que ninguém se opôs à proposição, ficando assim criado os aludidos escritó
regionais. Superado o primeiro tema, passou-se a votação da revogação do paÉg
único do art§o 21 do Estatuto Social, que contem a seguinte redação: PaÉorafo único:
A Diretoria Executiva será contratada e remunerada na forma da leoislacão trabalhista.
Do mesmo modo, não houve nenhuma oposição quanto à proposição, ficando revogado
o paÉgrafo único do artigo 21 do Estatuto Social, que tratava da remuneração da
diretoria. Após lida a presente ata, concedido o uso da palavra aos presentes para
manifestação acerca da pauta, e, não havendo interessados em se manifestar, deu-se
por encerrada a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
ata que será devidamente assinada pela Presidente GELCIONITA APARECIDA LEIRIA
WITT, por MARILDA APARECIDA DOS SANTOS que secretariou a assembleia e pelo
Diretor Administrativo Financeiro e Co ial LAERTES DE LIMA MORAES.

Pato Bra de de 2013

GELCIONITA AP RIA
Pres
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cENTRo DE TNTEGRAçÃo erupResa-EscoLA oo peRaruÁ

O CIEE/PR é uma Entidade Benefacente de Assistêôcia Social e de Utilidade Pública,
sm ,ins lucrativos, mantida por conlribuiçôes dos membros @peÉdores.

Re@nhecido pelo "CASÊM/AssociaÉo Comercial do Paraná' @mo socialmente responsável.
Reconhecido pela "Fundaçâo ABRlNQ" como Entidade Amiga da CÍiança.

giÉ
cENTRo DE INTEGRAçÂo

EMPRESÂ.E§COLA §O PARANA
Dê8dê 19ô7

Curitiba,2T de setembro de 2013

PROPOSTA COMERCIAL

À
Comissão Permanente de Licitações
Município de Nova Santa Bárbara
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222
Estado do Paraná

Ref.: Pregão Presencial n" 6012013

Objeto: "A presente licitação Íem por objeto a controtaçdo de empresa especializada em administração de
estágios para estudantes em exercício de atividades nas diversas áreas da Administração Pública Municipal de
Nova Santa Bárbara, conforme Lei n" 53/2013, conforme especificação constante no Termo de Referência, que
integra este edital como Ánexo I. "

CENTRO DE INTEGRAÇÃo EMPRESA-ESCoLA Do PARANÁ - CIEE/PR, pessoa jurídica de direito
privado, Entidade Beneficente de Assistência Social, sem intuito lucrativo, de Utilidade Pública Federal,
Estadual e Municipal, com sede à Rua Ivo Leáo, no42, bairro Alto da Glória, em Curitiba, PR, devidamente
inscrito no CNPJ/MF sob no 76.610.59110001-80, neste ato representado por seu Diretor-Presidente Jose
Ribamar Brasil dos Reis, portador da CI/RG n' 474.203-6, inscrito no CPF/MF sob n'004.938.999-87, se propõe
a executar os serviços discriminados no Anexo I do Edital, atendendo, ainda, todas as condições estipuladas
nesta Licitação:

Proposta conforme o item 4 do Edital: sem desconto sobre o percentual máximo de 8,00% (oito por cento), o
que equivale a uma taxa de administração de 8,00%o (oito por cento) sobre os valores repassados aos estagiários
pelo Município de Nova Santa Bárbara, PR, independente do nível escolar do estagiário.

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para
elaboração da presente proposta. Em consonância aos referidos documentos, declaramos que:

brasileiro, casado, economista, portador da CI/RG n' 474.203-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob no 004.938.999-87
com domicílio à Rua Ivo Leão, 42,bairro Alto da Glória, Curitiba, PR, CEP 80220-180.

Atenciosamente

.IOSE
Diretor-Presidente
CPF: 004.938.999-87
PrG:474.203-6 SSP/PR

BRASIL REIS

ry6.6í 0.591/0001,80
CENTRO DE INTEGRAçÀO EMPRESA

ESCOT."A DO PARANÁ - CIEE/PR

RUA IVO LEÂO, N.O 42
ALTO DA GLÔRh. CEP 8OO3C18O

L

4

ttl

CURITIBA. PR J
k

"O1MPROMET'MENTO COM A ÉDUCAçÃO, O TRABALHO E A CIDADANIA."
Rua lvo Leào, 42 - Fone: 41 3313-4308 - Fax'. 41 3313-4225 - CEP 80030-180 - Curitiba - PR

Site: www.cieepr.org.br . e-mail: juridico@cieepr.org.br'

l. Estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato
em anexo.
2. O prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do conjunto proposta, é de

60 (sessenta) dias.
3. Nos preços apresentados já estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos,
tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro,
transporte, e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.
4. Telefone/fax: (41)3313-4308 e (al) 3313-4225.
5. E-mail: diretoria@cieepr.org.br.
6. Dados bancários: Banco do Brasil, agência 3184-4, conta corrente no 25.748-6.
7. Dados do Diretor-Presidente do CIEE/PR que assinará o contrato: José Ribamar Brasil dos Reis,

^\"
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Págim: IMunicípio de Nova Santa Bárbara

Pregão Presencial 60/20í3

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

ctê: 76.610.591r'0001-80 Fornêcêdor : CEI.IIRO DE trIIEGRAÇÀO EPRESÂ-ES@IA rc PARAú - clEPR Émair: dêtoÍb@ciêêpr.org.br

E|dêrêço: RltA IVO LEÃO 42 - ALTO IIA GLÔRA - CllFlnM/PR - CEP80o3G1E0 Têtâtonê:41-331 300 Fâx: 41-3313-4225 Cotut.r:
h.criçIo Etâdurt: §ENTO Contrdor: LEonE VERGILp E i/Eo I{oGA ToleÍon. contrdor: 41-3313-4269

\

&pÍê3ênrântê: JOSÉRBAi4AR BRASIL OOS FES CPF: 004.938 999'87 RG:474.203-6

hdoroço roprosêntants: RUA VEREArcR ALGLJSTO STABEN 271 - BACACHERI- OJRmBA/PR - CEP 8251G240 Tê lêfonê rê prê.ê ntantê: 41-3313-4300

Email roprosontantê: diretoia@ciêêpr.orc.br

8.nco: 1 ' BB Agê ncia: 31 84-4 - JWR/É - CURITIBA/PR Conta: 25748 6 Datã do abê rtu ra: 27U2009

Lot : OO1 Lol. Oor

l,lo lt m DúcíçIo do Produr. / s.rviç6 ordo. unid- Pr.ço Márlmo M.rc. Pr.ço unltirio Í,Íêço Tollr
001 AdministraÇâo de estágios

para estudantes em exercicio de atividades nas diveÍsas áreas da administração pública
municipal de Nova Santa Bárbara, conforme lei n" 653/2013

CENTRO DE
--4

'Llua - vstíunclt-7
*lg$g!3rutn\

IT6,610.59110001"8ü

cENTRo DE INTEGRAÇio rqr.11sr
--dsôór,q 

Do PARANÁ - clEE/PR

RUA lvo ugÃo' N'' az

arto oÀâoirn' ceP 8oo3o 1Bo

l* cu'lrlBA - PR

,I, OO UN

76.610.591 -80

109.836,00

DO PARANIA - CIEEPR

'109.836,00

PREçO TOTÂL DO LOTE

TOTÂL DAPROPOSTA

1 09.836,00
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CEINEE - Centro de lntegração Nacional de Estágios Para Estudantes
CNPJ : 07.136.55í/0001-26 - Rua Ararigbóia 255 10 andar - Pato Branco - PR -

CEP 85501-260 - Fone: (46) 3225-0511
www.ceinee.oro.br - E-mail:coordenacao@ceinee.org.br

PREGÃO PRESENCIAL N' 60/20í 3
ANEXO I

TERITiO DE REFERÊruCN
í - OBJETO

OBJETO: Contratação de emprcsa especializada em administração de estágios para
estudantes em exercÍcio de atividades nas diversas áreas da administração pública
municipal de Nova Santa Bárbara, conforme lei no 653120í3.

As instituições deverão oferecer os seguintes serviços:
o Plano de acompanhamento de estágio;
o Processos seletivos;
o AvaliaÇões semestrais;
. Capacitação técnica/comportamental dos estagiários;
. Seguro de vida dos estagiários por invalidez e acidentes pessoais com indenização

mínima, no caso de sinistro, de R$ 10.000,00 (dez mil reais); Disponibilização aos estagiários
contratados de reembolso das despesas médicas decorrentes de acidentes pessoais em até 02
salários (mínimo nacional) mediante comprovação através de notas e/ou recibos originais,
apresentados em no máximo 30 (trinta) dias;

. Garantia de transição imediata dos estagiários que Íazem parte do quadro atual da
Prefeitura Municipalde Nova Santa Bárbara - PR;

. Agilidade e presteza no atendimento as demandas da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara - PR.

o Disponibilização aos estagiários contratados de reembolso das despesas médicas
decorrentes de acidentes pessoais em até 02 salários mínimos nacional, mediante

comprovação através de Notas e/ou Recibos originais, apresentados em no máximo 30 (trinta)
dias;
Os valores a serem pagos aos estagiários, conforme informação do Departamento de

Recursos Humanos, no período de 12 meses será de aproximadamente:

ENSINO MÉDlo, TÉCNICO E SUPERIOR.

Número de vagas - entre 01 a25 estagiários.
Carga horária semanal - 20 horas (04 horas diária).
Valor da Bolsa; - R$ 304,00 (trezentos e quatro reais).
Auxilio Transporte (Valor Fixo) - R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Taxa estimada no máximo 8,0% (oito por cento).

Valor máximo total ano para a estimativa máxima
nove mil, oitocentos e trinta e seis reais).

25 estagiários

. i,.l

_R$ e

H.$nq.o ffffi ü tálds tl.r Ír&&áÉ

CNPJ:07 1 36.551/0001 -26

GelcionitCI AparêciOo Léirio Wttt
CPF: CI26.r177.869-33
Ê.G : 3.956 524'2 - PR

"rÍ
r,

NIVEL
MÉDIO,
TÉCNICO E
SUPER!OR

Carga
Horária
máxima

Auxílio
transporte R$

(+) Valor
Mensalde
Bolsaauxílio
R$

Valor total
Mensal
repassado ao
estaoiário R$

Teto máximo
para
taxa única de
administração

ESTAGIARIOS 4 horas 35,00 304,00 339,00 8,00/o
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CEINEE - Centro de Integração Nacional de Estágios Para Estu
CNPJ : 07.136.551/0001-26 - Rua Ararigbóia 255 10 andar - Pato Branco - PR -

CEP 8550í-260 - Fone: (46)3225-0511
www, cei nee.orq. br - E-mai I : coordenacao@ceinee. org. br

PROPOSTA COMERCIAL

Proposta de preço para contratação de instituição integradora de estágios
supervisionados para prestação de serviços especificados no anexo I do edital.

!lmo. Sr. (a) Pregoeiro (a)

A Empresa CEINEE- Centro de lntegração Nacional de Estágios para Estudantês, com sede
na Rua Ararigbóia 255, 30 andar, Centro - Pato Branco Cep 85501-260 , inscrita no CNPJ no

07.í36.55í/000í-26, se propõe a executar os serviços discriminados no Anexo I do Edital,
atendendo, ainda, todas as condições estipuladas nesta Licitação:

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO: 8,OO% (oito por cento)

RAZÃO SOGIAL: CEINEE- Centro de lntegração Nacional de Estágios para Estudantes
CNPJ/MF N.o: 07. 1 36.551/0001 -26
ENDEREçO: Rua Ararigbóia 255,,3o andar, Centro
TEL.: (46)3225-0511 MUNICIPIO: Pato Branco CEP:85501-260
GONTA BANCARIA
Banco do Brasil - Agencia :04952 - Gonta: 34907-0

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos
dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos:

1 - Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas
da minuta do contrato em anexo;
2 - Que o ptazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura do
conjunto proposta, é de 60 (sessenta) dias;
3 - Que nos preços apresentados já estão contemplados todos os impostos e ou descontos ou
vantagens, para execução dos serviços.

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante
com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Pato Branco 09 de outubro de 2013

&
Gelcionita de Witt

RG: 3.956

ÔÇHTNEE
CNPJ:07. 1 36.551/0001 -26

Gelcionito Aporecido Leirio Witt
ÇPF O?6.477.869-33
R.G:3.956.524-2-PR

rt
?'.,

CPF:026.47v
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CONSELHO FEDERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO PARANÁ

Ceftificamos a quem interessar possa, que a empresa CEINEE - CENTRO

DE INTEGRAçÃO NACIONAL DE ESTÁGIOS PARA ESTUDANTES, CNPJ

po. 07.136.551/OOO1-26, com sede na RUA ARARIGBOIA, 255 -

CENTRO - PATO BRANCO / PR, encontra-se registrada'neste CRA-PR, sob

no 2.035, tendo como Responsáve! Técnico o Adm. LAERTES DE LIMA

MORAES, registrado neste CRA-PR, sob o no 19.261, estando ambos ern

dia para com suas obrigações perante o CONSELHO REGIONAL. DE

ADMINISIRAÇÃO -DO PARANÁ, podendo poftanto, gozar de todas as

prerrogativas que a Lei 10 4.769165, alterada pela Lei 10 8.873194

regulamentada pelo Decreto no 6L.934167 lhes confere.

Ceftidão válida até 3U1212OL3.
ü€)\IA

Curitiba, t7 dejaneiro de 2013.

g,
la

Superuisora Geral do

stsÍEÍrÂA

no 21.300
P[ 001974

lbnr i{{

w

Rua: Cel. Dulcídio, 1565 - Água Verde - CEP 80250-100 - Curitiba - Paraná - Fone: (41) 3311-5555 / Fax: (41) 33ll-5566
n.o-n lÀato-sr n.n L. / -^t^.t ^ro--t ^.- 
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cERTIpÃO No OO8/2013
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificagão da Pessoa Jurídica e, se houler qualquer dirergência, proridencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GADASTRO NACTONAL DA PESSOA JUR|DICA

CoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE StrUAçÃO
CADASTRAL

NúMERo DE tNScRtÇÃo

07.136.55110001-26
MATRZ

CEP

85.50í-260
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

NOMEEMPRESARIAL

CENTRO TEINTEGRACAO ].|ACI(»{AL TEBTAGIOS PARA ESTUDANTEi. CENEE

TITULo Do ESTABELECTMENTo (NoME DE FANTASTA)

CENE

cóDlco E DESCRTÇÃo DA ATTMDADE EcoNôMtcA pRrNcrpAl

85.99-&99 - Ortras atividades de ensino não especificadas anteriormente

côotGo E DEscRrçÃo DAs ATMDADES EcoNôMrcAs sEcuNDÁRAS

l{ão informada

cÓDIGo E DESCRIÇÃo DA NATUREZA JURÍDIcA

399.9 . ASSOCIACAO PRVADA

LOGRADOURO

RARARGBOIA
NÚMERo

255
COMPLEMENTO

ANDAR í

DAÍA DE ABERTURA

17t1212004

DATA DA SITUAÇÃo CADASTRAL

1711212004

DATA DA SITUAÇÃo ESPECIAL

MUNtciPto

PATO BRA}rcO
UF

PR

s[ruAçÃo CADASTRAL

ATIVA

MoTlvo DE struAÇÁo cADÀsrRAL

SITUAÇÃo ESPECIAL

Aprowdo pela lnstrução Normatiw RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 16/09/20í3 às 14:09:21 (data e hora de Brasília).

m_a
Página: í/1
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@ Copyright Receita Federal do Brasil - 1610912013
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M!N!STÉruO DA FAZENDA
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERilDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DEBITOS RELATMOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA ATMA DA UNTAO

Nome: CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES - CEINEE
CNPJ: 07.í 36.551/0001 -26

Ressalwdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer díüdas de responsabilidade do
sujeito passiro acima identificado que üerem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relatiws a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Díüda Atiw da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere.se exclusiramente à
situação do sujeito passiro no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
preüdenciárias e as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusiw as inscritas em Díüda Atiw do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especffica.

A aceitação desta certidão está condicionada à wrificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.hzenda.gov.be ou <http://www.pgft.fazenda.gov.be.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ne 3, de 0210512007
Emitida às 18:04:02 do dia 0510712013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0110112014.
Codigo de controle da certidão: F697.8380.FD3í.56FE

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: qualquer rasuftr ou emenda inwlidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
GtnÍ§w6üô *$ÍÀ*tl

Certidão Negativa
de Débitos Tribúários e de DMda Ativa Estadual

No í093í015-00

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 07.136.55í/000í-26

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná

Ressalwdo o direito da Fazenda Pública Estadual inscrerer e cobrar débitos ainda não registrados ou
que renham a ser apurados, certificamos que, rcrificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão der,erá ser confirmada üa lntemet
www.faze nda. pr. gov. br

Esta Certidão tem validade alé 17101120í4 - Fornecimento Gratuito

ilfi{o

W

$ Estado do Paraná
Secretana de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certldão No 1093í0í5{0

Emitida Eletronicamente via lntemet
'19/09/2013 -17:10:46

Dados transrniti dos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

b

\N





NOME......:
cNP,r/cPF. . :

ENDEREÇO..:
MUNICTPIO. :

iIUHEIFIO DE FATO BRAHCO. PARAHÂ
Secretaria de FinançEs

Divisão dç TribLdos

CERTIDÃ§ HEGATXUÁ DE TRIBT.ITSS MUNICIPA,I§

CENTRO DE INTEG NAC DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES- CEINEE
07 .136.s5]-/000L-26

IO2 RUA TOCA}üTTNS 255
PATO BRÂNCO UF: PR

CENTRO DA CIDADE

0 16e

,,-,."rr.rlioacie na

FINALIDADE: Cadastro

Certifico, para os devidos fins, gue de conformidade com as informações prestadas pelos
;át{ãos competentes desta Prefeitura no cadastro Imobiliário ou Mobiliário do sujeito'sivo acÍma identificado, é CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências em seu. nome
referente a Tribut.os Municipais inscrit.os ou ráo "* Dívida Ativa, até a presente aâta.

A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas,
mesmo referente a perÍodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A aceitação desta certidão est.á condicionada à verificação de sua
internet, no endereÇo <http: / /www.patobranco.pr.gov.br/ >.

Certidão emitida com base na Lei Municipal.
Emitida em L4/L0/ 201-3.
Válida até 90 dias após a data de emissão desta.
código/Ano da certidão. ....... : 0026503/20L3
Código de autenticidade da certidão: 844447L00844447

Certidão emitida graEuitamente.

.̂ -,JNÇÃo: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO
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Certidao Negativa de Debito

^

http://www0 I 0.dataprev.gov.br/CWS/BlN/cws_mv2.asp?COMS-B.

II'IINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil

CERTTDÃO NEGATIVA
DE DEBTTOS RELATIVOS. AS CONTRIBUtÇÔES PREVTDENC|AR|AS

E AS DE TERCEIROS

N" 00058201 3-14021551
Nome: CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA
ESTUDANT
CNPJ: 07. 1 36. 551 /000't -26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuiçôes administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certidáo, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFI,URFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei no

8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de lmóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- bai><a de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.93í da Lei no 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual

foiemitida e à verificação de sua autenticidade na lnternet, no endereço
< http: //www. receita.fazenda. gov. br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFNURFB no 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 19/06/2013
Válida até 1611212013.

Certidão emitida gratuitamente.
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Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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https : //www.si fge.cai xa. gov.br/Empresa/Crf/ Crf/ F geCFSImprimirPa..
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição; 0713655U0001-26

Razão Social.CENTRO DE INTEGRAÇÃO ruAC DE EST PARA ESTUDANTES
CEINEE

Endereço: R ToCANTINS 2075 / cENTRo / PATo BRANCo / PR / 85501-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Têmpo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 231O9/2OL3 a 22/LOl2Ot3

Certificação Número: 20130923t44337 20322845

Informação obtida em 26/09/2013, às 14:48:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

t*,.
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CERTIDÃO NEGÀTIVA DE DÉBITOS TRÀBALHISTAS

NOMC: CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARÀ ESTI]DA}TTES

CEINEE (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,J: 07 .L36.55L/ 0001-26
Certidão n" : 36315133/201-3
Expedição: 25/09/20L3, às 15:51:28
validade: 23/03/201,4 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO DE INTEGRÀCÀO NÀCIONAL DE ESTAGIOS PÀRÀ

ESTUDANTES - CEINEE (MÀTRIZ E FILIÀIS), 1NSCTiIO(A) NO CNP.] SOb O NO

07.136.55L/OOOL-26, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 1,2.440, de 7 de julho de 2011-, e

na Resolução Administrativa no l-470/ZOt1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2071.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi I idade
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois)
anteriores à data da sua expediÇão.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em r
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho a
Internet (http: / /www.tst. jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMAçÃO rUpOnr.âr[rE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurÍdicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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CEINEE - Centro de Integração Nacional de Estágios Para Estudantes
CNPJ : 07.136.551/0001-26 - Rua Ararigbóia 25510 andar - Pato Branco - PR -

CEP 85501-260 - Fone: (46) 3225-0511
www.ceinee. oro. br - E-mail: coordenacao@ceinee. org. br

DECLARAçÃO

Declaramos sob as penas lei, e para fins de participação no Processo Licitatório, PREGÃO

PRESENCIAL No 60120í3, junto ao Município de Nova Santa Bárbara que e emprês€l CEINEE-

CENTRO DE INTEGRAçÃO NACIONAL DE ESTAGTOS PARA ESTUDANTES. inscrita no

CNPJ sob o no 07.í36.55í1000í-26, até a presente data não recebeu deste ou de qua§uer outro

órgão da administração pública direta ou indireta, SUSPENSÃO TEMPOR(Rh, de participação

em licitações e/ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido

declaração de INIDONEIDADE, para licitar ou contratar com a administração pública federal,

estadual, ou municipal e do Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE

IMPEDITIVO DA HABILITAçÃO da mesma, ciente da obrigatoriedade de

ocorrências posteriores.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

Pato Branco 09 de outubro de 2013

Gelcionita de Witt

RG3.956.

CPF: 026.477.869-33

&Ç"frtNEE
CNPJ :07.'l 36.55'l /000 í -26

Gelcicnito Aporecido Leirio Wltt
ÇPF A26.477.869-33
R.G.: 3.956.524-2'PR
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CEINEE - Centro de lntegração Nacional de Estágios Para Estudantes
CNPJ : 07.136.551/0001-26 - Rua Ararigbóia 255 10 andar - Pato Branco - PR -

CEP 85501-260 - Fone: (46) 3225-051'l
www.ceinee.oro. br - E-mail :coordenacao@ceinee. org. br

DECLARAçÃO

Declaro, sob as penas da Lei, e para os devidos fins, que os diretores da Empresa CEINEE-

Gentro de lntegração Nacional de Estágios para , inscrita no CNPJ no 07.í36.55í1000í-26 ,

com sede na Rua Ararigbóia 255,3 andar , Centro - Pato Branco Cep 85501-260 são os Srs.

Gelcionita Aparecida Leiria de Witt , Presidente, Laertes de Lima Morares - Diretor Socio

Administrativo e Financeiro.

Declaro ainda, que, no caso desta Empresa ser vencedora do certame promovido pela Pregão

Presencial no 60/2013, a pessoa que assinará o instrumento contratual será o Sra. Neide

Akiko Fugivala Pedroso, casada , juiza, RG 2.116.565-7 e CPF 360.424.399.87, Av. Paraná,

427, Sala 106, Centro - Cep: 86010-923 - Londrina, Fone/Fax: (43) 302S4806.

Por ser verdade, firmo a presente.

Pato Branco 09 de outubro de

Gelcionita de Witt

RG: 3.

CPF: 026.477.869-33

ôçHIHEH
CNPJ:07. 1 36.551/0001 -26

Gelcionito Aporecido Leirio Witt
CPF: 026.477.869-33
R.G.: 3.956.524-2 - PR
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' ,EBI,c DE IEERIITRÀ

Contfl o presente livro. 22 folhas eletronicilente nueradas

de 1 a 22, e servlra de LMO DIÀRIO nuero 8.

E.IPRESÀ: CEINEE CENTRO INTEGR NÀC ESTÀGIOS ESTUDÀNTES

LOGRÀDOURO: RUÀ ÀRÀRIGBOIÀ

NUUERO: 255 Àl.lDÀR: L SÀIÀ: CC.íPLENENTo! sÀIÀ

BAIRRO: CENTRO DISTRITO: SEDE

XTNICIPIO: PÀTO BRÀNCO UF: PR CEP] 85501-260

INSCRICAO ESTÀD{rÀL: ISEN?À

CÀDÀsTRO NÀCIONÀL DÀ PESSOÀ JURIDICÀi 07. r 36. 551/0001-26

REGISTROT CÀRT. REG.TIT E DOCUM.E PESSOÀS aTURIDICÀS

NIRE; 364?3 DA'tAt 17/72/2004

Confome a Instrucao Norutiva N.107, de 23/05/2OOA, do D.N.R.C

declaranos que o presente livro encontra-se totalnênte esêriturado.

PÀTO . 01 de JÀNEIRO de 2Ol2
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PRESIDENTE
c.P.r,026.477.869-33 c 1925/O-6

8.021.3?2.409-04

SI}'BOLOS ÀIFÀBETICOS DOS HISTORICOS

ÀC-ÀVISO DE CREDITO
AD-AVISO DE DEBITO
ÀL-ÀVISO DE IÀNCAMENTO
Às-ÀcoEs suBscRrrÀs
BO-BORDERO
CÀ-CHEOUE ÀVULSO
CB-COTÀ SUBSCRITÀ
CC-CONTR. DE CONSTITUICÀO
cD-coNDUCÀO
CF-CONTRIBUICÀO S/FOI,HÀ
CH-CHEQUE
CO-CONHECIMENTO
C P-CON EORüE COMPROVÀNTE

CR-CONTRIBUICOES RECEBIDÀS
CS-CONEORI,IE SLIP
CT-CÀPITÀL REGISTRà.DO
DP-DEPOSITO
DS-DESCONTO
DV-DEVOtUCÀO
DT-DUPI.ICÀTÀ
ES.ESTORNO
FP-TOLHA DE PÀGÀUENTO
TT- EÀTUR,A/ FÀTT,RÀXENTO
GÀ-GUIÀ
t{c-ttERcÀDoRrÀs
NT-NOTÀ

OP-ORDEM DE PÀGÃMENTO I

PÀ-PÀSSÀGD.T I

PG-PÀGO/PÀGÀMENTO I

oc-ourTÀcÀo GERAL I
RC.RECEBIDO RECEBIMENTO I

RE-RECIBo - 
I

RN-RETIRADA DE NT]UERÀRIO I
RV-REÍÀTORIO DE VIÀGIT.T I
?À_TÀIÀO I
TF-TR,ANSEERENCIÀ I

T?.TITULO I

VÀ-VÀLE POSTÀL I

W-VENDA À VISTÀ I

a.ô rrl
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AUT ENÍtGAÇ'* 
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Cm{ere corn o
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Cont@ o presente livro, 22 folhas eletronlcaDente nmerâdas

de 1â 22, e servlu de LMO DIÀRIO nmero 8, do periodo

de 01/o7/2o12 a 3lll2/2o12.

EMPRESÀ: CEINEE CENTRO INTEGR NÀC ESfÀGIOS ESTUDANTES

LOGRÀDOURO: RUÀ ÀRÀRIGBOIÀ

NtlíERO! 255 ÀNDAR: t SÀIÀr CoUPLEI{ENTO: SÀ.LÀ

BÀIRRO: CENTRO DISTBITO: SEDE

MUNICIPIOI PÀTO BRANCO UF: PR CEP: 8550I-250

INSCRICÀO ESTÀDUÀL: ISENTÀ

CÀDÀSTRO NÀCIONÀL DÀ PESSoÀ JURIDICÀ: 07. 136. 551,/000L-26

REGISTRo: CÀRT. REG.TIT E DOCIU.E PESSOÀS JURIDICÀS

NIRE: 36i!73 DATà. l7/72/2OO4

Conforme ô Instrucao Nomatlva N.l0?, de 23/OS/20O8, do D.N.R.C,.

declaranos quê o presentê lÍvro êncontra-se totâlDente escrllurado.

BRÀNCO , 3l de DEZB{BRo de 2012

t"? .

VIEíft4
5n$ntrP'

t

anÀ'\
Yit itrn

OÍrt

P,,tl
93"i;li;t..

PÍtES I DENTE
c.P.8.026.477 c t925/O-6

312 .409-04

SII{BOLOS ÀIEÀBETICOS DOS IIISTORICOS

ÀC-ÀVISO DE CRSDITO
ÀD.ÀVISO DE DEBITO
ÀL-ÀVISO DE IÀNCÀüÊNTO
Às-ÀcoEs suBscRITÀs
BO-BORDERO
CÀ-CHEOUE ÀWLSO
CB-COTÀ SUBSCRITÀ
CC-CONTR. DE CONSTITUICÀO
cD-coNDUCÀO
CE-CONTRIBUICÀO S/FOLHÀ
CH.CHEOUE
CO-CONHECI}IENTO
C P-CON FOR}'E CO.'PROVÀNT8

CR-CONTRIBUICOES RECEBIDÀS
CS-CONFOR}.'E SLIP
CT-CÀPITÀL REGISTRADO
DP-DEPOSITO
DS-DESCONTO
DV-DEVOLUCÀO
DT-DUPLICÀTÀ
ES-ESTORNO
FP-POLHÀ DS PÀGÀUENTO
ET- EÀTURÀ./ FÀTURÀI,{ENTO
GA-GUIÀ
HC-MERCÀDORIÀS
NT-NOTÀ

OP-ORDEI,I DE PÀGAUENTO
PÀ-PÀSSÀGEI.'
PG- PÀGO,/ PÀGÀMENTO
OG-OUITÀCÀO GERÀL
RC-RECEBIDO RECEBIUENTO
RE-RECIBO
RN.RETIRÀDÀ DE NUI.IERARIO
RV-REIÀTORIO DE VIÀGEI{
TÀ-TÀIÀO
TF-TRÀNSE'ERENCIÀ
TT-TITULO
VÀ-VALE POSTÀI
W-VENDÀ À
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

oFÍCIo Do DISTRIBUIDoR E ANExoS DA COMARCA DE PATO BRANCo. PARANÁ

Travessa Goiás, 55 - Cx. Postal 0'1 - Centro
CNPJ: 08.283.233/0001-50
ÍeleÍ a\., /'46) 3224 -24 1 4
E-mail: cartoriodistribuidor@brturbo-com.br
85505-005 - Pato Branco - Paraná

TITULAR: DIRSO ANTONIO VERONESE
JURAMENTADOS: DILMAR ALUIZIO VERONESE

JULIANO VERONESE

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de FALÊNCA E CONCORDATA, sob minha guarda neste cartório,
verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

CENTRO DE INTEGRACAO NACIONAL DE ESTAGIOS PARA ESTUDANTES
-CEINEE

CNPJ 07.í36.551/0001-26, no período compreendido desde 1411211960, data de
instalação deste cartório, até a presente data.
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PATO BRANCO/PR, 18 de Setembro de 2013, 15:33:39
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vÁLIDo EM ToDo TERRFÓRIo NACIoNAL. QUALQUER ADULTERAçÂO OU RASURA INVALIDA ESTE DOCUMENTO
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