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JUSTIFICATIVA T'~C .iCA_ PI\!' fI. rONT.Q.6TAÇÃO DE SERViÇOS DE BIOINSETICIDA

Da Diretoria de Operações
À Divisão de Material e Patrimô oio

ReI.: JUSTIFICATIVA TÉCNiCA ~_J\.RA CONTRATAÇÃO DE SERViÇOS DE BIOINSETICIDA

CONSIDERANDO a necessidade de se manter o combate dos mosquitos "Aedyes Aeqvpu e

Cuiex Quinquefasciatus" nas lagoas ele ratarnento de esgoto do município (Pardo e Paranapanema). se faz

necessário a aplicação de biornseuc.da nas mesmas de forma regular (a cada 15 dias).

Levando-se em consvíer ação os últimos anos, onde vêm sendo aplicado o Bio.nsetrcrda

oroouzido e fornecido pela F!"\UEL em parceria com a Universidade Estadual de Londrina e sendo é1ue::.,

aplicação desse nas lagoas tem aoresentado controle satisfatório, no combate aos mosquitos sugiro a

continuidade na aplicação do mesmo biomsetrcida

É Importante ressaltar. que essa aplicação se faz necessário também para preservar c;

Integridade da saúde dos servidores (cue 'aze-n a manutençào direta das lagoas) e usuários que residem na

região.

I .C~
Diretor de 0i!f,ftç~ões

Ourinhos, 21 de Agosto de 2018
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MEMORANDO N° 37/2018/CC

Ourinhos, 21 de agosto de 2018.

A
Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Trata-se o presente expediente de manifestação do Sr. Fabricio da Silva Junho, Chefe
da Rede de Esgoto, visando interesse em contratar por 12 meses o fornecimento de bioinseticida,
desenvolvido e fabricado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade de Londrina, o produto
que já foi aplicado nas lagoas de decantação se mostrou eficaz contra o desenvolvimento de larvas de
mosquitos e outros insetos conforme justificativa.

Referente ao Processo de Compras, conforme apresentado pela empresa em anexo,
verifica-se a princípio que configura Dispensa de Licitação fundamentada ao Artigo 24, inciso XIII, da Lei
Federal 8.666/93 e alterações posteriores:

Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento tnstituctonet, ou de
instituição dedicada à recuperação social de preso, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos;

Vale ainda lembrar que a própria Lei nO 8.958/1994 permite a contratação direta de
determinadas entidades, com base no inciso XIII do artigo 24, da Lei 8.666/93, vejamos o caput de seu artigo
1°:

Art. 1° As Instituições Federais de Ensino Superior - IFES e as demais Instituições
Cient/ficas e Tecnológicas - ICTs, de que trata a Lei nO 10.973, de 2 de dezembro de
2004, poderão celebrar convênios e contratos, nos termos do inciso XIII do caput do
art. 24 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, por prazo determinado, com
fundações institu/das com a finalidade de apoiar projetos de ensino, pesquisa,
extensão, desenvolvimento tnstitudonel, cient/fico e tecnológico e estimulo à
inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução desses
projetos. (Redação dada pela Lei nO 12.863, de 2013).

Conforme também consultado e anexado, os valores praticados na região estão de
acordo com a proposta da Fundação como exemplo as prefeituras das cidades de Inúbia Paulista, Estância
Turística de Tupã e de Lucélia, todas firmaram contrato de fornecimento para 12 meses no valor de R$13,OO
(treze reais) o litro do bioinseticida fornecido.

Visto que a SAE de Ourinhos possui duas lagoas de decantação de esgoto e que
conforme justificativa é necessário duas aplicações mensais de 25 (vinte e cinco) litros do produto em cada
uma, ou seja, é imprescindível a aquisição de aproximadamente 1200 litros de bioinsiticida com um contrato
de fornecimento para 12 (doze) meses, totalizando o valor de R$15.600,OO (quinze mil e seiscentos reais)
distribuídos da seguinte forma: para 2018 o valor de R$5.200,OO e para 2019 o valor de R$10.400,OO.

Com respeito à questão orçamentária, cabe destacar que existe o respectivo saldo
orçamentário para o empenhamento da nova despesa.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866- CEP 19900I\-fl!'~~

www.saeourinhos.spgov.br
SP - CNPJ 49.131.287/0001-88

http://www.saeourinhos.spgov.br
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Ante o breve relato, encaminho a essa respeitável Procuradoria para análise e
parecer.

Atenciosamente,

4:~!~
Chefe de Compras

www.saeourinhos.sp.gov.brSUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Av. Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322-1866- CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 4 .

http://www.saeourinhos.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 - Centro - CEP17780-000 - Lucélia - Estado de São Paulo
Telefone (18)3551-9200 - pmluce@terra.com,br - C.N.P.J.- 44.919.918/0001-04

CONTRATO NO. 00412018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM A
PREFEITURA DE LUCÉLIA E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA, Estado de
São Paulo, Inscrita no CNPJ/MF sob o na. 44.919.918/0001-04, com sede na Av.
Brasil na. 1.101, centro, CEP: 17780-000, Lucélia/SP, neste ato representada pelo
Prefeito Municipal, Senhor CARLOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR, brasileiro,
solteiro, residente e domíclllado na Rua Regina Márcia Cirelli Sorrentino nO, 66,
Jardim Bela Vista, nesta cidade de tucélta/S>, portador do RG. nO. 35.040.239-5 e do
CPF/MF rr>, 307.106.988-01, nesta cidade de Lucélia, Estado de São Paulo, de ora
em diante denominada de "CONTRATANTE", de outro lado a FUNDAÇÃO DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA, Inscrita no CNPJ/MF sob o n>. 03.061.086/0001-50/ estabetecída na
Rua Fernando de Noronha nO. 1.426, na cidade de Londrína/PR, CEP: 86060-410,
neste ato representado pelo Vice Diretor Presidente o Senhor LUIZ CARLOS
MIGLIOZZI FERRElRA DE MELLO, brasileiro, portador da Cédula de Identidade -
RG na. 3.942.822-9 e inscrito no CPF/MF nO. 592.851.419-00, residente na Rua
Diorge Palomares Rufino na. 189, na cidade de Londrina/PR, de ora em diante
denominada de "CONTRATADA", firmam, perante as testemunhas abaixo firmadas,
os termos e condições das cláusulas do presente Contrato, que as partes aceitam e
se comprometem a cumprir fielmente até o final da vigência deste instrumento.

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.
1

O objeto do presente contrato é a contratação de serviço
de produção de 500 litros de Bioinseticida para realização do controle biológico 4e~\ \
mosquitos e borrachudos no Município de Lucélía, pelo Departamento de Contro éd7 !li;'i
Vetores e Zoonoses. I y~
cLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS UNITÁRIOS E VALOR DO CON/RATO

A Contratante pagará à Contratada a lrnportãnda de R$
de R$ 6.500,00 (seis mil, quinhentos reais), sendo 13,00 (treze reais) por litro, o
pedido será conforme requisição de necessidade do setor, pelo período de 12 (doze)
meses, que será pago através de depósito em conta-corrente da Contratada e/ou na
Tesouraria Municipal, com o prazo de até 10 (dez) dias, a contar da apresentação
das respectivas faturas, devidamente atestadas pelo setor responsável. c.)- .:>
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLlA
Avenida Brasil, 1101 - Centro - CEP 17780-000 - Lucélia - Estado de São Paulo
Telefone (18)3551-9200 - prnluce@terra.com.br - CN.P.J.- 44.919.918/0001-04

No valor contratado estão incluídos todos os custos diretos
e indiretos, bem como os encargos trabalhistas, prevídencíáríos, tributários e demais
despesas de qualquer natureza que são de única e exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

o pagamento será efetuado mediante apresentação da
Nota Fiscal/Fatura (pessoa Jurídica), devidamente comprovado pelo órgão
responsável, na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Lucélia por meio de cheque
em nome da contratada ou depósito em conta corrente.

Em caso de devolução da documentação fiscal para
correção, o prazo para pagamento fluirá da sua apresentação. .

A emissão antecipada do documento fiscal não implicará
adiantamento para o pagamento da obrigação.

Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à
CONTRATADA.

Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da
despesa será comunicada à CONTRATADA,ficando o pagamento pendente até que
se providenciem as medidas saneadoras.

Nessa hipótese, o prazo para o pagamento mlctar-se-á
após a regularização da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não
acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

cLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVICQ

cLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

deverão ser

~

ff/
Os serviços objeto do presente contrato

efetuados de acordo com a cláusula primeira do presente contrato.

Os recursos necessários ao adimplemento das obrigações
decorrentes do contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 02 -
Prefeitura / 02.10 - Fundo Municipal de Saúde / 10.301.0008.2042 - Manutenção da
Vigilância em Saúde / 3.3.90.39.277 - Outros Serviços de Terceiros - PessoaJurídica.

mailto:prnluce@terra.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE lUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 - Centro - CEP 17780-000 - Lucélia - Estado de São Paulo
Telefone (18)3551-9200 - pmluce@terra.com.br - CN.P.J.- 44.919.918/0001-04

cLÁUSULA QUINTA - DAS SANCÕES

Pela inexecução total ou parcial do contrato, atraso
injustificado, a Administração Municipal poderá, garantida prévia defesa, aplicar a
contratada as seguintes penalidades:

a) Advertência por escrito;
b) A contratada sujeltar-se-á a multa de 10% (dez por cento) sobre a parte

faltante do valor do ajuste, além de outras penalidades e sanções previstas na
Lei Federal nO. 8.666/93;

c) No caso de atraso no cumprimento dos prazos de pagamentos por parte da
Contratante, haverá incidência de juros de mora de 0,033% ao dia sobre o
valor devido.

d) A multa pelo não atendimento das exigências formuladas pela Prefeitura, será
de 0,5 (cinco décimos por cento), cobrados diariamente sobre o valor total do
contrato, a partir do fato.

e) Suspensão temporária dos direitos de participar em licitações municipais e,
ainda, contratar com a municipalidade, por um perfodo não superior a 02
(dois) anos;

cLÁUSULA SEXTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA
ADMINISTRAÇÃO E DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO

A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE
em caso de rescisão, em face do regime jurídico deste contrato administrativo.

A Prefeitura Municipal se reserva do direito de anular ou
revogar o presente Contrato, no todo ou em parte, na forma do Artigo 49 da Lei nO.
8.666/93, atualizada pelas Leis nOs. 8.883/94 e 9.032/95.

A Contratante poderá a todo tempo e sem qualquer ônus
ou responsabilidade rescindir o presente contrato, independente de notificação, \
aviso, ação ou interpelação judicial, nos termos do art. 77 e seguintes difL' r Y'
8.666/93, quando a Contratada: v-

a) Deixar de cumprir qualquer cláusula ou condição do presente contrat ;
b) Falir ou entrar em concordata; <

c) Sem justa causa, ou motivo de força maior à critério da contratante deixar de
dar andamento ao objeto contratado;

d) Transferir no todo ou em parte o presente contrato sem prévio consentimento
da contratante;

e) Utilização do contrato, como garantia do cumprimento de obrigação assumida
pela Contratada perante terceiros.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101- Centro - CEP 17780-000 - Lucélia - Estado de São Paulo
Telefone (18)3551-9200 - pmluce@terra.com.br - CN.P.J.- 44.919.918/0001-04

A Prefeitura Municipal poderá considerar rescindido o
contrato, independentemente de qualquer notificação judicial ou extrajudicial, na
ocorrência das seguintes hipóteses, além das previstas no Art. 78, I a XV e VXIl da
Lei nO.8.666/93.

o presente Contrato poderá ser rescindido unilateralmente
pela Prefeitura Municipal de Lucélía quando assim o exigir o interesse público e de
conformidade com a disponibilidade financeira do Município, não cabendo à
Contratada indenização, sob qualquer pretexto ou alegação, devendo a denúncia ser
formulada por escrito.

cLÁUSULA SÉTIMA - DO AMPARO LEGAL

o presente Contrato tem como Amparo Legal a Lei
Federal nO. 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores e o
Pedido de Compra Global nO.160/0-2018.

cLÁUSULA OITAVA - DA LEGISLACÃO APLICÁVEL

o presente contrato será regido pelas disposições contidas
na Lei Federal nO.8.666/93.

cLÁUSULA NONA - DAS DISPOSICÕES FINAIS

A CONTRATANTE não se responsabilizará por eventuais
acidentes de trabalho que vierem a ocorrer, nem por eventuais danos causados a
terceiros que possam resultar de execução do presente Contrato.

A CONTRATADA se obriga a todos os encargos sociais,
previdenclários, trabalhistas, legais, advíndos da execução deste Contrato, no que se \ .
refere aos seus próprios funcionários, o qual não acarretará objeção de 'st1Fie }--{
alguma para a CONTRATANTE. Iy)"

Os casos omissos que porventura surgirem no
cumprimento do presente instrumento entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA,
dará ensejo, se for o caso, à alteração dos termos do presente Contrato.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 - Centro - CEP 17780-000 - Lucélia - Estado de São Paulo
Telefone (18)3551-9200 - pmluce@terra.com.br - C.N.P.J.~44.919.918/0001-04

Fica eleito o Foro da Comarca de Lucélla, Estado de São
Paulo, para dirimir as dúvidas que porventura venham surgir no cumprimento do
Contrato em questão.

E, estando assim, devidamente acertados e ajustados,
firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual valor, teor e forma, na
presença de duas testemunhas que também assinam.

Lucélia, 15 delO de2018.
l!'f7
.~ I ,

PREFEITURA~. rCIPAL DE LUCELIAJj.

C· ijATANTE
CARLOS ANANI· CAMPOS DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENV. DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
CONTRATADA

LUIZ CARLOS MIGLIOZZI FERRElRA DE MELLO
VICE - DIRETOR PRESIDENTE

TESTEMUNHAS:

5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLlA
Avenida Brasil, 1101 - Centro - CEP 17780-000 - Lucélía - Estado de São Paulo
Telefone (18)3551-9200 - pmluce@terra.com.br -CN.P.J.- 44.919.918/0001-04

ANEXO LC - 01 -TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUN.ICIPAL DE LUCÉLlA.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.

CONTRATO: N°. 004}2018.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de serviço de produção de
500 litros de Bioinseticida para realização do controle biológico dos mosquitos e
borrachudos no Município de Lucélia, pelo Departamento de Controle de Vetares e
Zoonoses.

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima
identificado, el cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO, para fins de instrução e julqarnento, damo-nos por CIENTES e
NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos
prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES,doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tornados, relativamente ao aludido processar serão publicados no Diário
Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar
Estadual nO709, de 14 de janeiro de 19931 precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.

Lucélia, 15 de janeiro de 2018.

CONTRATANTE:PREF TURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA.
Nome e Cargo: CA S ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR - Prefei I k
E-mail institucionat..pmluce@terra.com.br .--J

jf /

Assinatura:-:I"""/-+-/ -f----''--_

CONTRATAD~ FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.
Nome e Cargo: LUIZ CARLOSMIGLIOZZI F. DE MELLO- Vice Diretor Presidente
E-mail institucional:fauel@fauel.org.br

Assinatura: _

6

mailto:pmluce@terra.com.br
mailto:institucionat..pmluce@terra.com.br
mailto:institucional:fauel@fauel.org.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA
Avenida Brasil, 1101 - Centro - CEP 17780-000 - Lucélia - Estado de São Paulo
Telefone (18)3551-9200 - pmluce@terra.com.br - C.N.P.J.- 44.919.918/0001-04

ANEXO LC - 02 - CADASTRO DO RESPONSÁVEL

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCÉLIA.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.

CONTRATO: NO. 004/2018.

OBJETO: O objeto do presente contrato é a contratação de serviço de produção de
500 litros de Bioinseticida para realização do controle biológico dos mosquitos e
borrachudos no Município de Lucélia, pelo Departamento de Controle de Vetores e
Zoonoses.

CARtOS ANANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNtOR, Prefeito Municipal, RG. nO.
35.040.239-5;SSP-SP, Rua Regina Márcia Cirelli Sorrentino nO. 66, Jardim Bela Vista,
nesta cidade e Comarca de Lucélía/SP, e-mau: pmluce@terra.com.br.

Responsável pelo atendimento a requisições de documentos do TCESP.

JORGE LIMA, Secretario da Fazenda, Setor de Contabilidade, Avenida Brasil, nO.
1101, Lucélia - SP, telefone: (18) 3551-9200 - Fax (18) 3551 -2151, e-
rnalí: pmluce@terra.com.br.

tucélía, 15/ ~ janeiro de 2018.

~~Ic7,~ ,
PREFE MUNICIPAL DE LUCELIA

CONTRATANTE
CARLOS ÁNANIAS CAMPOS DE SOUZA JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

7
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Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Departamento de Compras

CONTRATO

Contrato n" 06/2018

Contrato para o fornecimento, até 311l2/2018, de 611
(seiscentos e onze) litros de bioinseticida, destinados ao
combate do mosquito "aedes aegipty", nesta cidade de
Tupã/SP, que entre si celebram, de um lado, a
Prefeitura da Estância Turística de Tupã,
representada pelo Prefeito, Sr. José Ricardo
Raymundo, daqui por diante denominada
simplesmente Contratante, e, de outro, a FUNDAÇÃO
DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTATUAL DE LONDRINA, com
sede na Rua Fernando de Noronha n" 1.426 •. Jardim
Santo Antônio, na cidade de LondrinalPR, neste ato
representada pela Sra. Graça Maria Simões Luz, de
ora em diante nominada singelamente Contratada, a
ser regída, em todos os seus termos, pela Lei Federal n"
8.666/93, com, suas alterações posteriores, conforme o
Processo Interno n'' 629/2018.

Aos dezoito dias do mês dejaneiro do ano de dois mil c dezoito, na Prefeitura
da Estância Turística de Tupã, pessoa j urídica de direito público interno inscrita no CNPJIMF sob
o n" 44.573.087/0001-61, com sede na Praça da Bandeira n° 800, neste município e Com arca de
Tupã, Estado de São Paulo, presente o Prefeito, Sr. José Ricardo Raymundo, brasileiro, viúvo,
empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 9.44J.693-X - SSP/SP e do CPFfMF n°
043.398.018-44, de ora em diante denominada simplesmente Contratante, compareceu a Sra.
Graça Maria Simões Luz, ocupante do cargo de Diretor-Presidente, portadora da Cédula de
Identidade RG. n° 1.723.831-0 e do CPFiMF n" 313.047.709-82, na qualidade de representante
legal da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina,
inscrita no CNPj/MF sob o n" 03.06 l.086íOOO l-50, com endereço na Rua Fernando de Noronha n"
1.426, Jardim Santo Antônio, na cidade de Londrina/Pk, daqui por diante nominada singelamente
Contratada, para firmarem o presente CONTRATO, tendo por objeto o fornecimento, até
31112/2018, de 611 (seiscentos e onze) litros de bioinseticida. destinados ao combate do mosquito
"aedes aegipty", nesta cidade de TupãJSP, conforme o Processo Interno n" 629i20 18, nos termos do
inciso Il, do artigo 24, dá Lei federal n" 8.666í93, c conforme inclusa proposta, que passa a fazer
parte integrante deste contrato, pelo qual se obrigam, na forma e condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - DO OBJETO: A Contratada se obriga a fornecer à Contratante, até
31112i:W! 8. d<:611 (seí.scentos e onz~) litros de ~i.~~~etlcida, destinados ao ~ombate do mosquito
"aedes aegipty '. nesta Cidade de TupâJSP, confofI!lX +~ocesso Interno nO 629/2018.

1
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Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Departamento de Compras

CSQC~2

Cláusula Segunda - DO PREÇO: A Contratante pagará à Contratada, pelo fornecimento do
objeto do contrato, o valor de R$ 13,00 (treze reais) o litro.

Este contrato tem um valor total estimativo de R$ 7.943,00 (Sete mil,
novecentos e quarenta e três reais).

Cláusula Terceira - DO PAGAMENTO: Nos termos do Decreto nl) 6.053/2007, o pagamento será
efetuado da seguinte forma:

a) sendo a Nota Fiscal ou Recibo entregue entre os dias 01 e 10, pagamento no dia 20 do próprio
mês:
b) sendo a Nota Fiscal ou Recibo entregue entre os dias 11 e 20, pagamento no último dia do
próprio mês; ou
c) sendo a Nota Fiscal ou Recibo entregue entre os dias 21 e o último do mês, pagamento no dia lO
do mês subseqüente.

Cláusula Quarta- DO REAJUSTE: O preço constante da Cláusula Segunda é fixo e irreajustável.

Cláusula Quinta - DA VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a partir de sua assinatura,
tendo duração até J 1 Q~::dezembro de 20! R.

Cláusula Sexta - DO COMPROMISSO DA CONTRATADA: O compromisso da Contratada é
o de entregar a quantidade de bioinseticida de acordo com a solicitação da Contratante.

Paráarafu único - As despesas com o transporte do bioinsetioida correrão por conta da
Contratante,

Cláusula Sétima - DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL: Fica assegurado à Contratante
o direito de, a seu exclusivo critério, rescindir, a qualquer tempo, o presente instrumento,
independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que caiba indenização ou
compensação financeira à Contratada.

Parágrafo único - Na hipótese de o descumprimento de qualquer cláusula dou condição pactuada
inviabilizar a manutenção da avença, a Contratante poderá aplicar à Contratada multa de até 20%
(vinte por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispõe o artigo 87, inciso 11,da Lei
de Licitações.

Cláusula Oitava - DA DOTAÇAo E DA DESPESA: As despesas pro enientes do presente
contrato serão cobertas com os recur. os orçamentários, a saber:

Órgão 02 = Poder Executivo
Unidade: 02.09 - Fundo Municipal de Saúde
Dotação: 33.90.30- Material de Consumo (Conta 177)

Cláusula Nona - DA LEGISLAÇAo APLICÁVEL: A legislação aplicável à execução do
presente contrato e especialmente aos casos omissos é a Lei federa! n" 8.666/93. com as alterações
que lhe foram introduzidas posteriormente, den!~~olJtras, pelas leis nOs 8.883/94, 9.648/98 e
12.440/11. F"). -1
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Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Departamento de Compras
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Cláusula Décima - FISCALIZAÇÃO 1)0 CONTRATO: A fiscalização do presente contrato
incumbirá servidor designado através de Portaria, para acompanhar, fiscalizar e controlar a
execução do contrato, para os fins do disposto no artigo 67 da Lei Federal n" 8.666/93.

Cláusula Décima Primeira - no }i'ORO. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de
Tupã, com renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que o seja, para dirimir as
dúvidas e questões judiciais resultantes do pre ente contrato, caso houver.

E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitarem todas as
disposições estabelccidas nas cláusulas do presente contrato, firmando-o em 03 (três) vias de igual
teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Estância Turística de Tupã, em 18 de janeiro de 2018.

FUNDAÇAO DE APOIO AO DES. DA uxrv, EST. DE LONDRIl~A
-Contratada-

Testemunhas:

1") .

2a) ---------
RG. nO

3



MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA
00nr. ,

V J v.L '1:

c PJ 44.919.61110001-03 Fone: (18) 3556-9900 E-mail ;inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles. 113 - CEP 17760-000 - lnúbia Paulista - Estado de São Paulo.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" 02/2018

CONTRATANTE: PREFE1TURA MUNrCIPAL DE INÚBJA PAULISTA, inscrita no CNPJ/MF

sob n" 44.919.611/0001-03, com sede na Avenida Campos Salles, 113, Centro, Inúbia Paulista - SP.

por seu prefeito João Soares dos Santos, portador da cédula de identidade RG nO J 8.737.017-5 e

inscrito no CPF/MF sob n" 076.272.488-92.

CONTRATADA: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de

Londrina - FAUEL, fundação de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nO

03.061.086/000 I-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, na cidade de

Londrina, Estado do Paraná, representada neste ato por sua Diretora-Presidente Graça Maria Simões

Luz.

INTERVENIENTE ANUENTE: Prof. Dr. João Antonio Cyrino Zcqui, coordenador do Projeto

"Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com uso de bioinseticida

produzido na UEL e ações complementares", desenvolvido pelos Departamentos de Biologia Geral e

Biologia Animal e Vegetal, através de convênio entre UEL e FAUEL.

CLÁUSULA 01 - É objeto deste contrato a prestação de serviços de produção e fornecimento de

bioinseticida produzido conforme previsto em Convênio entre a FAUEL e a Universidade Estadual de

Londrina, destinado ao combate do mosquito "aedes aegypti" e "Culex quinquefasciatus".

Parágrafo Único - As atividades técnicas são desenvolvidas pelos Departamentos de Biologia Geral e

Biologia Animal e Vegetal da UEL, em razão do convênio mencionado no caput.

CLÁUSULA 02 - O valor global do presente instrumento é de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos

termos da dotação orçamentária número 10.304.0006.2020.00003.3.90.39.00 que passa a fazer parte»:
integrante do presente instrumento. /

(
\

§ 1° - O preço por litro de bioinseticida produzido é de R$ 13,00 (treze reais), p~sível de reajus e que

será comunicado previamente.

"j

mailto:;inubia@terra.com.br


0:)0015
MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 44.919.611/0001-0) Fone: (18) 3556-9900 E-mail;inubia@terra.com.br

Avenida Campos Salles, 1J3 - CEP 17760·000 - lnúbla Paulista « Estado de São Paulo.

§2° - Caso houver necessidade do CONTRATANTE adquirir uma quantidade maior de bioinseticida,

deverá solicitar 1S dias antes para fabricação do mesmo.

§ 3" - O valor apurado semanalmente será pago no prazo de até 30 (trinta) dias da apresentação de nota

fiscal em nome do CONTRATANTE, contendo os dados bancários da CONTRATADA.

§ 4" - Todas as despesas com transporte são de responsabilidade da CONTRATANTE.

§ 50 _ O atraso injustificado do pagamento sujeitará a CONTRATANTE ao pagamento de multa de

2% (dois por cento) sobre o valor total da parcela atrasada, mais juros de mora de 1% ao mês até o

efetivo pagamento, sem prejuízo de outros valores a título de perdas e danos.

§ 6° - Tendo em vista a imunidade tributária de que goza a CONTRATADA em relação ao IR e ISS

(art. 150, VI, c, da Constituição Federal), não haverá desconto e/ou retenção, pela Contratante, sendo

devida integralmente a importância prevista no caput.

CLÁUSULA 03 - No caso de uma ou mais disposições contratuais ser(em) consíderada(s) ínválida(s)

ou inexeqüível(eis), as partes deverão, em comum acordo, alterá-Ia tão somente na medida necessária

para torná-Ia válida ou exequível, ou na impossibilidade disso> substituindo-a por outra, assegurando

em qualquer das hipóteses o alcance do objetivo do contrato e da norma alterada/substituída.

CLÁUSULA 04 - O contrato terá vigência pelo prazo de 01 (um) ano, contado da data assinatura, e

poderá ser extinto conjuntamente pelas partes, ou mediante comunicação escrita de uma parte à outra,

com antecedência mínima de 30 (trinta) dia.

Parágrafo Único - O caso de inadimplemento contratuaI que tome ínviável a sua manutenção, o

contrato será extinto e a parte prejudicada fará jus ao recebimento dos valores que estejam pendentes

por serviços já realizados, corrigidos monetariamente e acrescido de multa d~ obre o valor total,.-
devido. (
CLÁUSULA OS - É eleito o foro da Comarca de Londrina para dirimir dúvidas oriundas do presente

"
f:!
I

contrato.

mailto:E-mail;inubia@terra.com.br
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MUNICÍPIO DE INÚBIA PAULISTA

CNPJ 4H19.61líOOOI-03 Fone: (lB) 3556-9900 E-maU: inubia@lcwcLcom.br

Avenida Campos Saltes, 113 - CEP 17760-000 - lnúbia Paulista - Estado de São Paulo,

As partes assinam o contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma. na presença de 02 (duas)

testemunhas para que passe a produzir os efeitos jurídicos específicos.

Inúbia Paulista, 18 de Janeiro de 2018.

Pr~feitura Municipal de Inúbia Paulista

CONTRATANTE

isu Car/osMig~ Me/l,
Diretor~t

Fundação de Apoicf~§esenvolvimento da

Universidade Estadual de Londrina - FAUEL

CONTRATADA

c=.
DO GESTOR DE CONTRATO

s ~ _-__ ..----.-~.-..

Assinatura:

Testemunhas: ,
/; • r. V0" ..J">"''''C/
........" '~;/l.",,,)J... \.:> '\,.

Nome completo: ,

CPF: CrfstianeFrédos Lopes
(.PF '2C;~9tiT?'~8-!7

l)'retor;;;. de Sec:r,~t<l"ia
Assinatura:

Portaria n" 157/2015

~er Robertode~~de~·uc:t....,...-
1\(a\Cr "11 638-99

CPf306.D .

3
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MUNICÍPIO DE lNÚBIA PAULISTA
CNPJ 44.919.61110001-03 Fone: (J8) 3556-9900 E-maU; ínubia@term.com.br

Avenida Campos Salles, 113 - CEP 17760-000 - Inúbia Paulista - Estado de São Paulo.

TERMO DE CIÊNCIA li DE NOTIFICAÇÃO

CONTRA TOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: Município de lnúbia Paulista. C Pl n° 44.919.61 1/0001-03

CONTRATADA: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina -

FAUEL, CNPJ/MF sob o n" 03.061.086/0001-50

CONTRA TO W (DE ORIGEM): 02/2018

OBJETO: Prestação de serviços de produção e fornecimento de bioinseticida produzido conforme previsto

em Convênio entre a FAVEL e a Universidade Estadual de Londrina, destinado ao combate do mosquito

"aedes aegypti' e "Culex quinquefasciatus" ..

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu

encaminhamento ao TRIBUNAL DE CO TAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-

nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até

julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse. para, nos prazos e nas formas legais
e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recurso e o mais que couber.

Outrossim, esiamos CLENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a . er tomados,

relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder

Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei

Complementar Estadual n" 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos

interessados.

LOCAL e DATA: Inúbia Paulista, 18 de Janeiro de 2.018

CONTRATANTE

Nome e cargo: João oares Dos Santos - Prefeito do Município
I'

i ubiapaulista.sp.gov.br

CONTHATADA

OSOC17

Nome e cargo; .João Antonio Cyrtno Zequi - Coordenador do Projeto

E-mail instítucional:joaozequiúVgmail.com ~

E-mail pessoal: tàbiana@fauel.org.br Luiz Carros M~~i?dt Meflo
Diretor Vice-PresidenteAssinatura:. _

4



20109/2018 Locamail :: ENC: Contato do Site OSGOla
De

ENC: Contato do Site
Marcio Cesar Venancio Duarte <mduarte@uniaoquimica.com.br>
orcamento@saeourinhos.sp.gov.br
<orcamento@saeourinhos.sp.gov.br>

20/09/201809:56

Assunto:

Para:

Data

Bruna, bom dia.

Segue abaixo a cotação.

BT-HORUS LIQUIDO 1OL- BTHEK
Prazo de pagamento 15 dias a partir do faturamento -7 R$ 577,77 valor unitário.
Prazo de pagamento 28 dias a partir do faturamento -7 R$ 589,33 valor unitário.
Prazo de pagamento 56 dias a partir do faturamento -7 R$ 600,88 valor unitário.
Frete CIF - Por conta da UQ.

~
.areio Cesar Venaneio Duarte

Analista Administrativo Vendas Sr.

Administração de Vendas
Tel.+55 (11) 2464-7613 / (11) 94310-3968
Email: mduarte@uniaoquimica.com.br

União Química Farmacêutica Nacional SI A
AV. Presidente Tancredo de Almeida Neves 1.555
05676-120 - Guarulhos

Site: www.uniaoquimica.com.br

União Química
t a r m e ce u t r c a nacional S/A

~5ta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a
I eceber esta mensagem, não pode usar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas
informações. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor, avise imediatamente o remetente, respondendo o e-meti, e
em seguida apague-o. Agradecemos sua cooperação.

This message may contain confidential andjor privileged information. If you are not the address or authorized to receive this for
the address, you must not use, copy, aisctose or take any action base on this message or any information herein. If you have
received this message in errar, pleese advise the sender immediate/y by rep/y e-mail and de/ete this message. Thank you for
your cooperation

De: Fale Conosco Uniao Quimica
Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 2018 09:55
Para: Mareio Cesar Venancio Duarte <mduarte@uniaoquimica.com.br>
Assunto: ENC: Contato do Site

Márcio, bom dia!

Segue solicitação.

Atenciosamente,

https:llwebmail-seguro.com.br/v21?_task=mail& _action=print& _uid=445& _mbox= INBOX& _extwin= 1 1/2

mailto:orcamento@saeourinhos.sp.gov.br
mailto:mduarte@uniaoquimica.com.br
http://www.uniaoquimica.com.br


20/09/2018 Locamail :: ENC: Contato do Site

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

União Química Farmacêutica Nacional SI A
Trecho 01 Conj. 11 Lote 6 a 12 Polo de Desenvolvimento JK

72549-555 - Santa Maria - Brasil

Site: www.uniaoguimica.com.br

0"'"''''9: I i rI I ,
v,) v ..••

União Química
r.r fi. L('lI ,I 1 llO'! I 1/,

De: União Química [mailto:site@uniaoQuimica.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 20 de setembro de 2018 09:54
Para: Fale Conosco Uniao Quimica <faleconosco@uniaoQuimica.com.br>
Assunto: Contato do Site

Nome: Bruna Viana de Moura
Email: orcamento@saeourinhos.sp....:gov.br

.etorno por E-mail: S
Retorno por Telefone: N
Sexo: F
CPF: 398.514.208-40
Cidade: Ourinhos
Estado: SP
Fone: (14)33221866
Mensagem: Bom dia, Gostaria de algum contato para que eu possa estar pedindo orçamento do bioinseticidas
Bt-horus Sc.
IP: 200.192.243.86

https://webmail-seguro.com.br/v21?_task=mail& _action=print& _ uid=445&_ mbox= INBOX& _extwi n= 1 2/2

http://www.uniaoguimica.com.br
mailto:orcamento@saeourinhos.sp....:gov.br


m BRASIL S-ervlç-os Simplifique! Participe Acesso à informoy •.•

Fale C-()fiOSCO I Sala de tmprensa Mapa do Sue I Aces~ubllidade I Contraste Português Eng!ri

Em~a Empresa B,asiJeir3 de Pt?squlsa Agropecuána
Mmlsle' O uil "'1J'jcu!lura. PeClJán8 e Atlasteclmento 0011

tegjsreçêe Canars m
11

Soluçãe!<: TecnolOq!c3s I BtHC.l dE"SOiucôe, Tecnotóçtc ..:J:5I BI·hofUS se ~r.sttidd.1OiO!ogtCO

A Embrapa v I Soluções Tecnolóqicas I Biblioteca I Projetos I Cursos e Eventos I Notícias I Mulltmídla v I Acesso à Informação

Soluções tecnológicas

Bt-horus se - inseticida biológico

F'em3 (-flidf!3IG!Ii G+

at-ncrus se é um mseucda biológiCO especrairnente desenvolvido para controlar as larvas do mosquuc
transmissor da dengue (Aedes aegVPt/) e das larvas dos torracnuoos (SlmUlJum spp.) Seu ingrediente ativo é
uma bactéria que ocorre naturalmente no meio ambiente, o Bacillus Ihurmg'ensls Israelensls (BTI), ícennncaoa e
caractenzada pelo Banco de Bactenas Entomopatogéntcas da Embrapa Recursos GenétiCOS e Blotecnologla
st-norus SC é uma suspensão concentrada Que contém 12 gramas de BTI pcr 'Itro de produto e apresenta a
potêncía de 1 200 UTI por miligrama de produto comercrai É apresentado em frascos de 1 litro e bornbonas de
5 e 10 litros

Esta solução tecnológica foi desenvoivida pela Embrapa em parceria com outras instituições

Produto: Agente de controle biológICO Ano de Lançamento: 2010

Onde Encontrar: Ernbrapa Recursos GenétICOS e Blotecnologla - Parque Estação Biológica - PqEB - Av W5
Norte (final) Caixa Postal 02372 - Brasilla DF BraSil - 70770-917 - Fone. (61) 3448-4700 - Fax (61) 3340-3624

BTHEK aoiecnoroq.a Trecho 1 - Conjunto 4 - Lote 2 Porto Seco - POlo JK - Santa Mana Distrito Federat CEP
72 549-520 Fone (61) 3395-0123 E .matt bthek@blhek com br

Conteúdo relacionado

Publicações Ver mais

-e-

Notícias VeT mais

(]
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24/09/2018 União Química

União Química (I)
III 11,L 111(' r {I S'

Instituciona I
Brasília - Bthek (DF)

Home> Institucional > Brasília - Bthek (DF)

Bthek, tecnologia da
natureza

A Bthek Biotecnologia
abriu as portas em
1999 para
proporcionar soluções
inovadoras capazes
de controlar a
proliferação de
mosquitos vetores. Foi adquirida integralmente pela União Química no final de 2012. Com
base em pesquisas desenvolvidas, em parceria com a Embrapa Recursos Genéticos e
Biotecnologia e do Instituto de Pesquisa Tecnológica, conseguiu produzir em escala
industrial os inseticidas biológicos.

A Bthek desenvolve produtos por meio de processos biológicos para controle de pragas.
Desse modo, seus produtos são desenvolvidos de forma que não sejam nocivos ao meio
ambiente, às pessoas e aos animais. Todo o controle é feito com métodos recomendados
pela OMS - Organização Mundial da Saúde.

Em seu portfólio, a Bthek oferece:

- Bt-Horus se para controle das larvas do Aedes aegypti (dengue) e do Simulium spp
(borrachudo)

http://www.uniaoquimica.com.br/institucional-unidade-de-bíotecnologia-df 1/3



24/09/2018 União Química

- Sphaerus para o combate às larvas do Anopheles spp (malária) e do Culex spp (vetor de t:J
encefalites e de frlarioses)

.···.4700
COLABORADORES

06
UNIDADES FABRIS

~~ij165
MIL M2 DE ÁREA CONSTRUíDA

CENTRO DE LOGíSTICA UNIFICADO

fJ 01
PARQUE GRÁFICO

~~ SAC - Saúde Humana

0800 II l5 59
faleconosco@uniaoquimica.com.br

t, S A C - S a ú d e A n im a I

080070l l7 99

http://www.uniaoquimica.com.br/institucional-unidade-de-bíotecnologia-df 2/3
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BOL~t)( )I

AMIGO DO SOlSHOI

Avenida Magalhães de Castro, 4.800 - l6° andar
Conjuntos l6l e l62 - Edifício Continental Tower

CEP: 05676-l20 / São Paulo - SP

SAC - FALE CONOSCO (lindex.php?modulo=faleconosco)

ENDEREÇOS (lindex.php?modulo=faleconosco&tipo_contato=8)

EXTRANET (http://extranet.uniaoquimica.com.br)

PROFISSIONAIS DA SAÚDE
- Login (Zindex.phpvrnodulo=profloqin)

- Cadastro (Zindex.phpvrnoduío=profcad)

REDES SOCIAISIJ (https://www.facebook.com/União-Qu ímica-F armacêutica-Nacional-SA-235591786464977 /?fref=ts)1m (https://br.linkedin.com/company/uni-o-qu-mica-farmac-utica-nacional)

Copyright © 2018 União Química. Todos os direitos reservados

http://www.uniaoquimica.com.br/institucional-unidade-de-biotecnologia-df 3/3
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Relatório de Cotação: Cotação Rápida 138

Pesquisa conclulda no dia 2.0/09/2018 11:33:05 (IP' 2.00.192.2.43.86)

ITEM PREÇOS QUANTIDADE

1) INSETICIDA 1 Unidade3

Preço

Público
Órgão Público

MUNICIPIO DE ITABIRA / (3) DEPTO MATERIAL E PATRIMONIO E/OU DEPTO

CONTRATOS

Valor Unitário

Detalhamento dos Itens

UNITÁRIO TOTAL

3102,54 R$3.102,54

Data

Licitação

N°Licitação:705965 06/0212018

Identificação Preço

R$3.102,54

RS3.102,54

Media dos Preços Obtidos R$3.102,54

Valor Global: R$3.102,54

Item 1 INSETICIDA RS3 102,54

Quantidade Descrição

1 Unidade

Observação

Cód. L6628 -INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE 81FENTRINA 20%. REGISTRO NO MS NA

CATEGORIA "ENTIDADES ESPECIALlZADAS' E INDICACAO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE

FORMIGAS, CUPINS, MOSQUITO, MOSCAS, PULGAS, ARANH.A,S, ESCORPIOES, BARATAS E TRIATOMIDEOS. CAIXA COM 12

LITROS.

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

Órgão: MUNICIPID DE ITABIRA 1 (3) DEPTO MATERIAL E PATRIMONIO EIOU DEPTO

CONTRATOS

Objeto: Registro de preços, por Item, para eventual aquisição de adubo, semente de

milho, herbicida, inseticida, raticida, pulverizador, formicida, larvicida, porta-isca,

kit para combate a dengue e saco plástico para mudas, para atender as

necessidades das diversas Secretarias do Município de Itabira/MG, conforme

quantidades e especificações constantes neste Termo de Referência, com

vigência de 12 (doze) meses.

Descrição: I NSETlCI DA - Cód. 26628 - INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO

EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 20%. REGISTRO NO MS NA

CATEGORIA 'ENTIDADES ESPECIALIZA DAS' E INDICACAO EM ROTULO

APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE FORMIGAS, CUPINS,

MOSQUITO, MOSCAS, PULGAS, ARANHAS, ESCORPIOES, BARATAS E

TRIA TOMI DEOS. CAIXA COM 12 LITROS.

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

21.578.205/0001-29 PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI- ME

• VENCEDOR *

R$3.102,54

Data: 06/021201808:00

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N°Licitação:705965

Lote/ltem: 20/1

A ta: Link Ata

Adjudicação: 08/02/201 B 17:38

Homologação: 08/021201817:38

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 10

UF: MG

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

R$3.102,50
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL l;::::.-
Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: MARCA: BIFENTOL INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 20%. REGISTRO NO MS NA CATEGORIA "EN
TIDADES ESPECIALlZADAS" E INDICAÇÃO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGÃO PARA CONTROLE DE FORMIGAS, CUPINS, MOSQUITO, MOSCAS, PULGAS, A
RANHAS, ESCORPIÕES, BARATAS E TRIATOMIDEOS. CAIXA COM 12 LITROS.

Endereço:
R DEPUTADO JOSE RAIMUNDO. 500

NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA - EPP R$3.102,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Cód. 26628 -INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 20%. REGISTRO NO MS NA CATEGORIA "ENTIDAD
ES ESPECIALlZADAS" E INDICACAO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGAO PARA CONTROLE DE FORMIGAS, CUPINS, MOSQUITO, MOSCAS, PULGAS, ARANH
AS, ESCORPIOES, BARATAS E TRIATOMIDEOS. CAIXA COM 12 LITROS. - MARCA BIGTRIN 200SC - PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS-
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS APÓS RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. DEMAIS PRAZOS E CONDiÇÕES CONFORME EDITAL E SEUS AN
EXOS.

Endereço:

EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA R$3.102,56

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: INSETICIDA PIRETROIDE CONCENTRADO EMULSIONAVEL A BASE DE BIFENTRINA 20%. REGISTRO NO MS NA CATEGORIA "ENTIDADES ESPECIALI
ZADAS" E INDICAÇÃO EM ROTULO APROVADO POR ESTE ORGÃO PARA CONTROLE DE FORMIGAS, CUPINS, MOSQUITO, MOSCAS, PULGAS, ARANHAS, ESCORPIÕ
ES, BARATAS E TRIA TOMIDEOS. CAIXA COM 12 LITROS MARCA. BIFENTOL 200 SC / CHEMONE. Validade da Proposta 60 dias. Declaro que estou ciente de toda
s as exiqéncias do edital e seus anexos e nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas.

Endereço:
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EmRresa incubada na Ufam desenvolve bioinseticida Rara combater o Aedes aegy.Rti

Publicado em 19 Fevereiro 20161 ~ 1d 1Acessos: 7432

o produto é resultado da parceria entre pesquisadores da Ufam e Inpa, e é feito de extratos de fungos amazônicos que eliminam ovos e
larvas em até 24h

o Aedes aegypti, responsável por transmitir Dengue, Febre Chikungunya, Zica Vírus e
outras doenças, tem preocupado o governo brasileiro pela velocidade como se propaga
nas áreas urbanas. O Levantamento Rár.ido de índices para o mosquito apontou 199
municípios em situação de risco para as doenças.

O portal acumula informações de quase 1.800 cidades. A classificação é feita com base
em dados reunidos pelo Ministério da Saúde, e leva em conta o fato de que, em mais de
4% das casas visitadas nesses locais, foram encontradas larvas do mosquito. O
ministério identificou o total de 665 municípios em alerta. Outros 928 foram
considerados com índices satisfatórios, já que nessas localidades menos de 1% das
residências apresentaram larvas do mosquito.

Diante do quadro de alerta, pesquisadores de todas as regiões têm realizado
investigações com o intuito de rninirnizar o impacto na saúde pública e evitar um surto
das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, em especial da Zika. que pode causar a

rnicrocefalia,

Na Universidade Federal do Amazonas, uma equipe liderada pela professora Antônia Queiroz Lima de Souza, da Faculdade de Ciências Agrárias
(FCA), em parceria com uma empresa incubada no Centro de Desenvolvimento Empresarial e Tecnológico (Cdtech) da Ufam, e biólogos do
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), desenvolveu um bioinseticida capaz de eliminar ovos e larvas do mosquito Aedes aegypti.

Composição

Trata-se de um produto da Ecobios Ltda, empresa que desenvolve projetos de inovação com a finalidade de prestar serviços de Consultoria em
Controle Ambiental e Análises Químicas Microbiológicas no Amazonas. A diretora é a bióloga Yarnile Benaion Alcncar, graduada e pós-
graduada pela Ufam, e a empresa está desde 2012 no Centro de Desenvolvimento Emm'esnrial e Tecnológico da Ufam (Cdlech), incubadora de empresas
.nculada à Faculdade de Estudos Sociais (FES) e dedicado a promover o empreendedorismo
ntro e fora da comunidade universitária. FINEP· FAPEAM

O produto é uma solução micoinseticida, ou seja, tem em sua composição extratos de Fungos
presentes no interior de plantas eoletadas em ecossisternas da região amazônica, e no intestino
de simulídeos (Simuliidae), pequenas moscas negras de países tropicais. Para os ovos e larvas
do mosquito Aedes aegypti, esses fungos são parasitas mortais.

o bioinseticida poderá ser usado por meio da borrifação manual ou pela aplicação do pó
diretamente na água de recipientes onde haja proliferação do Aedes aegypti. "ls 'o vai depender
de como ele será produzido pelas empresas interessadas na fabricação em escala comercial.
Esperamos que a distribuição em Farmácias e supermercados seja realizada de forma
ambientalmente correta", explica Yarnile Benaion.

Um dos grandes diferenciais é que a fórmula tem baixo impacto arnbiental, pois utiliza
compostos biodegradáveis. Ou seja, ele apresenta baixa toxicidade para o ser humano, ao
mesmo tempo em que é altamente tóxico para o mosquito.

Descoberta e parcerias

Os primeiros extratos de fungos endofiticos contra Aedes (vetor da dengue) e Anophales (vetor da malária) foram produzidos e avaliados em
2007, em uma pesquisa de rnestrado que teve como colaboradores a professora Antônia Queiroz Lima de Souza, da Ufam, c o professor
Wanderli Pedro Tadei, do Inpa. Em 2013, saiu o primeiro artigo na Revista Brasileira de Medicina Tropical, intitulado 'Efeitos larvicidas de
extratos de fungos basidiornicetos endofiticos sobre as larvas de Aedes e Anopheles ', (Leia o anisc).

Muíto antes, em 20 11, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em conjunto com a Financiadora de Estudos e
Projetos(FINEP), lançou um edital chamado PAPE-!ntegração, voltado ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos por rnicroernpresas da
região. As professoras Yamile Benaion (Ecobios) e Antônia de Souza (Ufarn) submeteram, então, o projeto do bioinseticida, sendo depois

https:llutam.edu. br/materias-especiais/5037 -empresa-incubada-na-ufam-desenvolve-bioinseticida-para-combater -o-aedes-aegypti 113
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aprovado com recursos que visaram à produção de fungos filamentoso para o controle do Aedes
aegypti no Amazonas.

2410912018

Comcrcialização

Ufarn e Iupa também foram parceiros da empresa. "Nós da UFAM isolamos, conservamos e
produzimos os extratos. Já o lnpa forneceu a infraestrutura para os ensaios inseticidas e nos deu
todo o apoio jurídico para o pedido da patente", explica Antônia de Souza.

Bioinseticida em pragas da agricultura

lql1í te!!'
INOVAÇAO
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IlliEPeFAPEAM
•...

Áom a descoberta do bioinseticida, o principal foco da empresa, a partir de agora, é buscar
/estidores no Brasil ou exterior para a fabricação em massa do produto, e a rápida introdução

no mercado através da venda direta. "O Inpa, titular da patente, juntamente com a Ecobios,
Ufam e Fapearn estão à frente das negociações, buscando a transferência de tecnologia, objetivo maior da equipe do projeto e das instituições
envolvidas", ressalta Yarnile. Ainda para a empresária, o preço do bioinseticida, com base em levantamentos, pode girar em torno de R$ 20 o
litro ou R$15 o quilo.

Os fungos, em geral, são capazes de atacar um grande número de insetos em praticamente todos
os estágios de vida. Os fungos descobertos na pesquisa, além de controlar larvas dos mosquitos,
são citados no meio científico como "potenciais
biocontroladores de pragas da agricultura".
"Como exemplos de pragas e aplicação de
bioinseticidas a base de fungos, posso citar os
usados para controle de cigarrinhas da cana-de-
açúcar, controle de lagartas, cupins, brocas da

bananeira, gorgulho do 3ITOZ, dentre outros que causam problemas na agricultura no Brasil e no
mundo", diz Yamile Benaion.
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ESCRITURA PÚBLICA DE CONSOLlDAÇAO DE
ESTATUTO SOCIAL QUE FAZ: FUNDAÇAO DE

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, COMO 1

ADIANTE SE DECLAAAOficj~ ~e Registros e Docurnerãõs
e CIvil de Pessoas Juridícns1' I

LONDRIN,ll. PARANÁ

S A I B A M quantos esta pública escritura de

consolidação de estatuto, bastante virem, que aos dez dias do mês de outubro do ano

de dois mil e quatorze (10/10/2014), nesta cidade e Comarca de Londrina, Estado do
Paraná, neste Serviço Notarial perante mim Valdenir dos Santos,
Escrevente/Substituto, compareceram as partes entre si, justas e contratadas a

saber: de um lado, como outorgante: FUNDAÇÃO DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e
financeira, inscrita no CNPJ(MF) nO03.061.086/0001-50, com sede e foro na cidade
de Londrina-Paraná, à Rua Fernando de Noronha nO 1426; regendo-se por seu
estatuto lavrado através de escritura pública as tIs. 065-079 do livro 47-N, aos
05/03/1999, nesta Serventia, e registrado sob nO5054, e, conforme Ata de reunião -
Conselho deliberativo nO OS/2012, para indicação dos membros da diretoria,
registrada sob n° 5054/38, ambos registrados pelo 1° oficio de títulos e documentos e
pessoas jurídicas desta Cornarca de Londrina-PR (cuja copia me foi exibida e
permanece arquivada as fls. 1186 da pasta 25-ACS, desta Serventia), doravante
denominada "FAUEL" ou "Fundação"; neste ato representada por sua diretora

presidente: GRAÇA MARIA SIMÕeS LUZ, brasileira, divorciada, professora
universitária, portadora da cédula de identidade RG nO1.723.831-0-SSP/PR, e inscrita
no CPF(MF) n?313.047.709-82, residente e domiciliada na Rua Paranaguá 192, apto.
101, Londrina-PR; e, por seu diretor tesoureiro: FLAVIO MARANHO DE LIMA,
brasileiro, casado, servidor público, portador da cédula de identidade RG nO
4.680.288-8-SESP/PR, e inscrito no CPF(MF) nO 744.931.169-00; residente e

domiciliado na Rua Jair Cortês nO138, Jardim Portal dos Pioneiros, Londrina-PR. Os

presentes conhecidos entre si como sendo os próprios e reconhecidos por mim

Escrevente/Substituto, conforme documentos de identidade apresentados e acima

citados, do que dou fé. E, por eles me foi dito o seguinte: CLAUSULA PRIMEIRA:
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Que, o Conselho Deliberativo da FAUEL, verificando a ocorrência de quórum

regulamentar, resolveu no dia 03 de julho de 2014, através da Ata de reunião

extraordinária de nO03/2014, alterar o estatuto da fundação (nos termos do artigo

28 parágrafo único do Estatuto Social vigente, bem como artigos 17 e 28 da

resolução 2434/2002 do Ministério Público do Estado do Paraná), que foi aceito e

aprovado pelos membros do conselho, o qual, devidamente alterado, com sua nova

redação, passo a transcrever adiante em sua Integra: Anexo I - CONSOLIDAÇÃO

DO ESTATUTO DA FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - CAPíTULO I - DENOMINAÇÃO,

NATUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO - Art. 1· A Fundação de Apoio ao

Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina é pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, regendo-se

pelo presente Estatuto, pela legislação que lhe for aplicável e pelas normas

complementares que venham a ser editadas pelos órçãos competentes, nos limites

das suas atribuições. Art. 2· A Fundação usará a sigla FAUEL e terá sede e foro na

cidade de Londrina, Estado do Paraná, na Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP

86060-410, e poderá constituir escritórios de representação em outras cidades e

unidades da federação, com atuação em qualquer parte do território nacional, após

regular aprovação do Conselho Deliberativo e do Ministério Público. Parágrafo único.

No texto deste Estatuto a sigla "FAUEL" e a expressão "Fundação" se equivalem

como denominação da entidade. Art. 3· A FAUEL tem por objetivos principais: I -

colaborar com a Universidade Estadual de Londrina, através do apoio e de fomento a

projetos de desenvolvimento do ensino, da pesquisa, da cultura, do esporte e lazer,

do desenvolvimento tecnológico e da extensão universitária, visando promover os

objetivos estabelecidos nesses projetos; 1\ • apoiar as atividades culturais e

desportivas da Universidade Estadual de Londrina, do Município de Londrina - PR, e

de outras regiões, através do assessoramento à elaboração de projetos e

administração de recursos obtidos; III - Incentivar, difundir, promover a prática e o

desenvolvimento da atividade cultural e artlstlca; conservar, administrar e zelar pelo

patrimônio cultural e artlstico, bem como administrar, organizar, enriquecer o

patrimônio do Museu Histórico de Londrina da Universidade Estadual de Londrina e o

Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina; IV - prestar serviços técnicos e

clentlflcos à sociedade, diretamente ou por intermediação, executar obras para

pessoas ffsicas ou jurídicas, de direito público ou privado, bem como a

industrialização, produção e comerciallzaçãc de bens, a fim de complementar o

CG0030
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adequado suporte financeiro para o melhor desenvolvimento da Universidade

Estadual de Londrina; V - desenvolver atividades técnicas de consultoria, de auditoria,

de assessoria, e atividades científicas e administrativas a instituições públicas ou

privadas, podendo, inclusive, contratar pessoal para atender às finalidades propostas;

VI - conceder bolsas de estudos a alunos de graduação e pós-graduação que atuam

em projetos de ensino, extensão, pesquisa e desenvolvimento científico e

tecnológico, bem como, bolsa produtividade a docentes envolvidas com os

respectivos projetos; VII - ministrar, aprovar, promover ou desenvolver, por todos os

meios, o ensino, a pesquisa, a extensão e o desenvolvimento tecnológico, bem como

as atividades artísticas e culturais; VIII - promover e realizar concursos, testes

seletivos, cursos e treinamentos especializados; IX - divulgar novos conhecimentos

através de publicações e outros meios adequados; X - promover a integração da

Universidade com as empresas do setor privado, com os órgãos do setor público e

com as organizações da sociedade civil. Parágrafo único. Todas as atividades

desenvolvidas pela Fundação, nos termos do presente Estatuto, serão sempre

voltadas para a máxima valorização posslvel dos recursos humanos e materiais da

Universidade Estadual de Londrina, visando auxiliá-Ia na manutenção e

desenvolvimento das suas finalidades. Art. 4· A FAUEL, na consecução de seus

objetivos, poderá firmar convênios ou contratos e articular-se com órgãos ou

entidades, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, em especial com a

Universidade Estadual de Londrina. Art. 5· O praza de duração da FAUEL é

indeterminado. CAPíTULO 11- PATRIMÓNIO E DAS RECEITAS - Art. 6· O patrimônio

da FAUEL é constituído de: I - dotações iniciais dos seus instituidores indicados na

escritura pública de constituição, mais as reservas patrimoniais, perfazendo o valor de

R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 11- doações, legados, auxílios e contribuições, que

lhe venham a ser destinadas por pessoas de direito público ou privado, para esse fim;

111'- bens e direitos que vier adquirir para esse fim; IV - parte dos resultados liquidas

provenientes de suas atividades que, a critério do Conselho Deliberativo, deva ser

incorporado ao Patrimônio, § 1° As doações e legados somente serão aceitos após a

manifestação do Conselho Deliberatívo. § 2· A contratação de empréstimos. seja em

instituições financeiras, agências de fomento, ou através de particulares, dependerá

de deliberação da maioria absoluta dos membros do Conselho Deliberativo, decidida

em reunião convoeada especialmente para este fim, § 30 A alienação ou permuta de

bens, para a aquisição de outros mais rendosos ou mais adequados, bem como a

prestação de garantias pela gravação de Ônus sobre imóveis, serão decididas pelo
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Conselho Deliberativo, observando-se o quorum qualificado de deliberação de 2/3

(dois terços), com subsequente apreciação pelo Ministério Público. Art 7· Constituem

receitas da Fundação: I - rendas resultantes da prestação de serviços; I1 -

contribuições de pessoas físicas ou jurldlcas: 111- dotações ou subvenções eventuais,

diretamente da União, dos Estados e Municlpios ou através de 6rgãos Públicos da
Administração direta ou indireta; IV - auxílios e contribuições de entidades privadas,
nacionais ou estrangeiras; V - doações ou legados; VI - produtos de operações de
crédito, internas ou externas, para financIamento de suas atividades; VII -
rendimentos próprios dos imóveis que possuir; VIII- rendas em seu favor constituldas

por terceiros; IX - rendimentos decorrentes de trtulos, ações ou papéis financeiros de
sua propriedade; X - usufrutos que lhe forem conferidos; XI - juros bancários e outras
receitas de capital; XII - as decorrentes de atividades próprias ou daquelas exercidas
em convênios ou em associação com terceiros; XIII - os rendimentos resultantes de
atividades relacionadas direta ou indiretamente com as finalidades estabelecidas no

artigo 3· deste Estatuto. Art. 8· O patrimônio, as receitas e eventual superávit da
Fundação somente poderão ser utilizados para a manutenção de seus objetivos

mencionados no artigo 3·. Parágrafo único. Os depósitos e movimentação do
numerário serão feitos exclusivamente em contas da Fundação junto a
estabelecimentos bancários. CAP!TULO 111- ADMINISTRAÇÃO - Art. 9· A Estrutura

administrativa da FAUEL é composta pelos seguintes órgãos: I - Conselho
Deliberativo; 11- Diretoria; 111- Conselho Fiscal. Art 10. O Conselho Deliberativo,

órgão soberano de administração da entidade, será constituído por 12 (doze)

Conselheiros titulares e respectivos suplentes, com mandato de 02 (dois) anos, sendo

facultada a recondução. Art. 11. O Conselho Deliberativo será composto pelos
seguintes membros titulares: I - Reitor da Universidade Estadual de Londrina; 11-
Viée-Reitor da Universidade Estadual de Londrina; 111- Pró-Reitor de Graduação da
Universidade Estadual de Londrina; IV - Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da
Universidade Estadual de Londrina; V - Pró-Reitor de Extensão da Universidade

Estadual de Londrina; VI - Pró-Reitor de Planejamento da Universidade Estadual de

Londrina; VII - Cinco Diretores de Centros de Estudos da Universidade Estadual de
Londrina, indicados pelos seus pares; VIII - Um Diretor de Órgão Suplementar,

indicado pelos seus pares. § 1·Os suplentes dos Pró-Reitores, Diretores de Centro e
Diretor de Órgão Suplementar serão Indicados pelos mesmos. § 2· O Diretor

Presidente da Fundação participa das reuniões do Conselho Deliberativo, sem direito

a voto. Art. 12. O Conselho Deliberativo será presidido pelo Reitor da Universidade
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Estadual de Londrina, na sua ausência pelo Vice-Reitor e na ausência destes pelo

Conselheiro mais idoso dentre seus integrantes. § 1°É vedado o exerclcio cumulativo

dos cargos integrantes da estrutura administrativa da Fundação, ainda que na

condição de suplente. § 2· Perderá automaticamente seu mandato o integrante do
Conselho Deliberativo que: perder, por qualquer motivo, sua condição de integrante

da administração da UEL; faltar a duas reuniões consecutivas, ou três alternadas,

sem motivo justificado. § 3· Em caso de vacância de qualquer dos cargos do

Conselho Deliberativo, seus membros se reunirão para decidir sobre a substituição,

sendo que, no caso desta se dar por assunção de novo integrante da administração
da UEL, este cumprirá o restante do mandato do membro que vier a substituir. Art.

13. O Conselho Deliberativo se reunirá ordinariamente a cada 03 (três) meses,
convocado pelo seu presidente, seu substituto legal ou, ainda, por no minimo 1/3 (um
terço) de seus membros, para: I - tomar conhecimento da dotação orçamentária para
a Fundação; 11 - examinar o relatório das atividades da Diretoria, referente a cada

exercicio social encerrado. Art. 14. O Conselho Deliberativo se reunirá

extraordinariamente quando convocado por seu Presidente ou por 2/3 (dois terços) de

seus membros. Art. 15. As convocações das reuniões ordinárias e extraordinárias

serão feitas com antecedência mínima de 03 (três) dias, mediante correspondência
pessoal contra recibo, com pauta dos assuntos a serem tratados. além do horário e
local. § 1· As reuniões Ordinárias serão instaladas em primeira convocação, com 2/3
(dois terços) dos membros do Conselho Deliberativo e em segunda convocação, 30
(trinta) minutos após. com qualquer número de presentes. § 2° As reuniões

Extraordinárias serão instaladas, em primeira convocação, com 2/3 (dois terços) dos

integrantes do Conselho Deliberativo, e em segunda convocação, 30 (trinta) minutos

após, com maioria absoluta dos integrantes do referido órgão. Art. 16. São
atribuições do Conselho Deliberativo: I - Indicar e dar posse aos integrantes da
Diretoria e do Conselho Fiscal; 11 - deliberar sobre o orçamento anual e sobre o
programa de trabalho elaborado pela Diretorla, ouvido previamente, quanto àquele, o

Conselho Fiscal; 111 - examinar o relatório da Diretoria e deliberar sobre o balanço e as
contas, após parecer do Conselho Fiscal; IV • sugerir à Diretoria as providências que
julgar necessárias ao interesse da Fundação: V - aprovar o Regimento Interno da
Fundação e outros atos normativos; VI - deliberar sobre a conveniência de aquisição,
alienação ou oneração de bens pertencentes à Fundação; VII - decidir sobre reformas

do' presente Estatuto, com prévia anuêncla do Ministério Público, observadas as

finalidades da Fundação e as exigências legais; VIII - deliberar sobre proposta de



IFLS N° 088ILlVRO N~0139-N

absorção ou incorporação de outras entidades à Fundação; IX - deliberar sobre a

indicação do Gerente Executivo da Fundação, feita pelo Presidente do Conselho em

comum acordo com o Presidente da FAUEL. Art. 17. Os membros da Diretoria serão

escolhidos pelo Conselho Oeliberativo, e sua composição será a seguinte: I -
Diretor-Presidente; 11 - Diretor-Vice-Presidente; 111 - Diretor-Secretário e respectivo

suplente; IV - Diretor-Tesoureiro e respectivo suplente, Parágrafo único. O mandato

dos integrantes da Diretoria será de 02 (dois) anos, permitida a recondução. Art. 18.

Ocorrendo vaga nos cargos titulares de Diretor-Secretário e Diretor- Tesoureiro da
Diretoria, caberá aos respectivos suplentes eubstttuí-los até o fim do periodo para o

qual foram indicados, Art. 19. Ocorrendo vacância nos cargos da Diretoria, o

Conselho Deliberativo se reunirá no prazo máximo de 30 (trinta dias) para indicar o

novo integrante, que completará o mandato do anterior, Art. 20. Compete à Diretoria:

I - elaborar e executar o programa anual de atividades; 11 - elaborar e apresentar ao

Conselho Deliberativo o relatório anual e o respectivo demonstrativo de resultados do
exercício findo; 111 - elaborar o orçamento da receita e despesas para o exercicio
seguinte; IV - elaborar o regimento interno da FAUEL e submetê-Io à aprovação do
Conselho Deliberativo; V - contratar e demitir empregados; VI - propor a criação do
cargo de Gerente Executivo, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, cujas
responsabilidades e atribuições delegadas, dentre as da diretoria, deverão constar do

regimento interno da Fundação a ser aprovado pelo Conselho Deliberativo; VII -
propor ao Conselho Defiberativo a polltica e níveis de remuneração do pessoal

técnico e administrativo da FAUEL; VIII • conceder diárias, ajudas de custo,

passagens e hospedagens, de acordo com as atividades programadas pelo Conselho
Deliberativo, ou para atender às necessidades técnicas e administrativas dos projetos
desenvolvidos em parceria pela Fundação; IX - entrosar-se com instituições públicas
e privadas, tanto no País como no exterior, para mútua colaboração em atividades de
interesse comum; X - remeter à Curadoria de Fundações, anualmente, dentro do
prazo de 06 (seis) meses seguintes ao término do exerclcio financeiro, suas contas e
balanços, bem como relatórios circunstanciados da atividade e da situação da

entidade no respectivo exercício, 'nos termos da legislação vigente, Art. 21. Compete
ao Diretor-Presidente: I - cumprir e fazer cumprlr este Estatuto e o Regimento Interno;
li : convocar e presidir as reuniões da Diretoria; 111 - dirigir e supervisionar todas as
atividades da Fundação; IV - assinar quaisquer documentos relativos às operações

ativas da Fundação; V - indicar, em comum acordo com o Presidente do Conselho

Deliberativo, o Gerente Executivo da FAUELi VI - representar a Fundação ou prover a

C,",or,r, ,u U.) 't
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representação em juízo ou fora dele; VII - assinar acordos, convênios e contrafo~~NA

FAUEL com outras entidades, após aprovação da Diretoria; VIII - assinar, em

conjunto com o Tesoureiro, todos os cheques emitidos pela Fundação. Art. 22.
Compete ao Diretor Vice-Presidente: I - assumir na ausência do Diretor-Presidente,
todas as funções deste; II - colaborar com o Diretor-Presidente e demais membros da

diretoria. Art. 23. Compete ao Diretor-Secretário: I - colaborar com o

Diretor-Presidente na direção e execução de todas as atividades da Fundação; 11-

secretariar as reuniões do Conselho Deliberativo e da Diretoria e redigir atas; 111-
divulgar as atividades da Entidade; IV - publicar anualmente a demonstração das

receit~s e despesas realizadas no exerclcio. Art. 24. Compete ao Diretor-Tesoureiro: I
- arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos efetuados à

Fundação, mantendo em dia a escrituração; II - efetuar os pagamentos de todas as

obrigações da Fundação; 111- acompanhar e supervisionar os trabalhos de
contabilidade da Fundação, contratados com profissionais habilitados, cuidando para
que todas as obrigações fiscais e trabalhistas sejam devidamente cumpridas em
tempo hábil; IV - apresentar relatórios de receitas e despesas, sempre que forem
solicitadas; V - apresentar o relatório financeiro para ser submetido ao Conselho

Deliberativo; VI - apresentar anualmente o balancete das receitas e despesas

realizadas no exerci cio; VII - elaborar e remeter ao Ministério Público a prestação de

contas; VIII - elaborar, com base no orçamento realizado no exercício, a proposta
orçamentária para o exercício seguinte, a ser submetida à Diretoria, para posterior
apreciação do Conselho Deliberativo; IX - manter todo o numerário em
estabelecimento de crédito, exceto, apenas valores suficientes a pequenas despesas;
X - conservar sob sua guarda e responsabilidade, todos os documentos relativos à

tesouraria; XI - assinar, em conjunto com o Presidente da Fundação, todos os
cheques emitidos pela Fundação. Art. 25. O Conselho Fiscal será constituído por 03

(três) integrantes e seus respectivos suplentes, indicados pelo Conselho Deliberativo.
§ 1. Na primeira reunião de cada gestão será escolhido um presidente dentre os

integrantes do Conselho Fiscal. § 2· O mandato dos membros do Conselho Fiscal

será de dois anos. § 3° Ao final do mandato, haverá, obrigatoriamente, a renovação

de 1/3 (um terço) dos membros do Conselho Fiscal. Art. 26. Ocorrendo vacância no
Conselho Fiscal, caberá ao respectivo suplente substituir o titular até o fim do
mandato. Art. 27, Compete ao Conselho Fiscal: I - examinar os documentos e livros
de escrituração da entidade; II - examinar o balancete anualmente apresentado pelo

tesoureiro, opinando a respeito; 111- apreciar os balancetes e inventários que
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acompanham o relatório anual da Diretoria. Parágrafo único. O Conselho Fiscal se
reunirá ordinariamente a cada 12 (doze) meses, e extraordinariamente sempre que

necessário, convocado pelo respectivo Presidente ou pelo Conselho Deliberativo.

CAPiTULO IV - REFORMA DO ESTATUTO· Art. 28. A alteração do presente

Estatuto está subordinada ao preenchimento dos seguintes requisitos: I - proposta
fundamentada de qualquer dos órgãos da administração dirigida ao Conselho
Deliberativo, quando não partir deste próprio; 11 - deliberação por 2/3 (dois terços) dos
integrantes do Conselho Deliberativo; 111 • a reforma pretendida não deve, em

qualquer hipótese, contrariar os fins declarados; Parágrafo único. A reforma do

Estatuto deve ser formalizada por escritura pública, após prévio parecer favorável do
Ministério Público e levada a registro no cartório competente. CAPiTULO V -

EXTINÇAO DA FUNDAÇAO - Art. 29, A FAUEL será extinta: I - quando for

impossível a sua manutenção; II - por inobservância ou desvio dos objetivos pelos

quais foi instituída. Art. 30. Compete ao Conselho Deliberativo, em reunião

extraordinária, deliberar sobre a extlnção da FAUEL, pejo voto de 2/3 (dois terços) de

seus integrantes, cuja decisão só terá efeito após submetida à apreciação do

Ministério Público, que emitirá parecer pela extinção ou não. Parágrafo único.
Decidida a extinção da Fundação, o patrimônio remanescente, após cumprimento das
obrigações assumidas, se destinará a Universidade Estadual de Londrina. CAP!TULO
VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS. Art. 31. Os integrantes da
administração não respondem solidária nem subsidiariamente pelas obrigaçOes

assumidas pela Entidade através de ato regular de gestão. Art. 32. Para não haver

coincidência de mandato entre os membros do Conselho Fiscal e os membros da
Diretoria, o primeiro mandato dos membros do Conselho Fiscal será de um ano.
Parágrafo único. Não será permitida a recondução dos membros do Conselho Fiscal

ao final do primeiro mandato. Art. 33. Os cargos da estrutura administrativa da
Fundação não são remunerados, seja a que titulo for, ficando expressamente vedado
por parte de seus membros o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação
ou vantagem, ressalvada a possibilidade de reembolso de despesas
comprovadamente realizadas em favor da Fundação, devidamente autorizadas e
dentro de sua finalidade. Art. 34. Os empregados admitidos para prestar serviços

profissionais à Fundação serão regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas ou
pelo estabelecido por contrato de prestação de serviços. Art. 35. Na hipótese de

fundados indlcios de irregularidade na Fundação, o Ministério Público poderá indicar

às expensas desta, o serviço de auditoria Independente para apuração dos fatos. Art,
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36. O exerCICIO fundacional e financeiro da FAUEL coincidirão com o ano civil. Art.

37. A Fundação, em qualquer hipótese, não terá finalidade lucrativa, não poderá

distribuir dividendos, nem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a

título 'de lucro, ou participação no seu resultado. Art. 38. A FAUEL manterá a sua

escrita contábil/fiscal em livros revestidos das formalidades legais e capazes de

assegurar sua exatidão. Art. 39. O orçamento da FAUEL será uno, anual e

compreenderá todas as receitas e despesas, compondo-se de estimativa de receita,

discriminadas por dotações e discriminação analítica das despesas, de modo a

evidenciar sua fixação para cada órgão, sub-órgão, projeto ou programa de trabalho.

Art. 40. A prestação de contas da FAUEL conterá, dentre outros, os seguintes

elementos: I - balanço patrimonial; 11 - demonstração do resultado do exercício; 111 -

demonstração das origens e aplicação dos recursos; IV - demonstração das

mutações do patrimônio liquido; V • relatório pormenorizado da Diretoria

demonstrando as principais ocorrências do exerclcio. Art. 41. Os casos não

resolvidos satisfatoriamente pelos órgãos da administração, bem como as dúvidas ou

omissões do presente Estatuto, terão sua solução apontada pelo Conselho

Deliberativo ou pelo Ministério Público. Londrina, 03 de Julho de 2014. (ass) Prof".

Berenice Quinzani Jordão - Presidente do Conselho Deliberativo; Fabiana Cristina

Vaqueiro Longhini - OAB/PR 30.496. CLAUSULA SEGUNDA: DA AUTORIZAÇÃO

DO MINISTERIO PÚBLICO - Consta ao final da referida ATA DE REUNIAO

EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DELlBERATIVO FAUEL W 03/2014, data de 03

de julho de 2014 (cuja copia me foi exibida e permanece arquivada sob nO 1186 da

pasta 25-ACS desta Serventia, e fica fazendo parte integrante desta Escritura), o

carimbo com os seguintes dizeres: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO

PARANA - Promotoria de Justiça de Fundações - Para os efeitos do disposto no item

14.2.12 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Paraná

AUTORIZO o registro deste documento. Londrina(PR) 1° de setembro de 2014.

(Assinatura) Solange Novaes da Silva Vicentin - Promotora de Justiça. CLAUSULA

TERCEIRA: Apresentaram-me os seguintes documentos: a) Estatuto Social lavrado

através de escritura pública as fls. 065-019 do livro 47-N, aos 05/03/1999, desta

Serventia, e registrado sob nO5054, no 1° oficio de titulas e documentos e pessoas

jurídicas desta Comarca de Londrina-PR; b) Ata de reunião da FAUEL - Conselho

deliberativo n° OS/2012, realizada aos 08/10/2012, deliberando sobre a indicação dos

membros da diretoria, registrada sob nO5054/38, no 1° oficio de títulos e documentos

e pessoas juridicas desta Comarca de Londrlna-PR; c) Ata de reunião extraordinária
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do Conselho Deliberativo FAUEL N° 03/2014, data de 03 de Julho de 2014,

deliberando sobre a alteração do estatuto social; contendo a devida autorização do

Ministério Público do Estado do Paraná; d) Certidão simplificada da Fundação de

Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina "FAUEL"

certificando o registro da mesma, expedlda aos 10/10/2014, pelo 1° oficio de titulos e

documentos e pessoas jurídicas desta Comarea de Londrina-PR. E. de como assim o

disse(ram), e outorgam do que dou fé, Ihes lavrei a presente escritura, por me ser

pedida, a qual depois de pronta foi lida e achada em tudo conforme, aceitam e

assinam, dispensando a presença das testemunhas, conforme item 11.2.18 do

Código de Normas da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça deste Estado.

(DN.R.C.=4.312,00/R$ 676,98) • (Escritura protocolada sob n° 01374/2014, em

data de 10 de outubro de 2014) • (Funarpen=R$ 0,52) conforme AftO 2°, letra "c",

Lei Estadual nO6.149/1970 e art. 9° da lei Estadual n° 13.228/2001) (funrejus

recolhido aos 10/10/2014, no valor de R$60,OO, conforme guia nO

24000000000241630-5). Eu, Valdenir dos Santos, Escrevente Juramentado a fiz

digitar. Eu, Celso Santos de Oliveira, Tabelião. a subscrevi e de tudo dou fé. asso

GRAÇA MARIA SIMOES LUZ, FLAVIO MARANHO DE LIMA. Nada mais. Trasladada

hoje em 10 de outubro de 2014. Eu, Celso Santos de Oliveira, Tabelião, a fiz digitar,

conferi, achei em tudo conformei subscre_'{Q._e._~no em publico e raso. /'
»> /'"/..~O~J9
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA

CADASTRA L 29/03/1999

NOME EMPRESARIAL

FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

C DIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL

85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente
85.91-1-00 - Ensino de esportes
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros

C DIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA

306-9 - Fundação Privada

I BAIRROIDISTRITO
CENTRO

I LOGRADOURO
R FERNANDO DE NORONHA

I COMPLEMENTO

I CEP
86.060-410

I MUNICíPIO
LONDRINA

ENDEREÇO ELETRÓNICO

RITA@FAUEL.ORG.BR
TELEFONE

(43) 3321-3262/ (43) 9802-4708

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
**•••

I SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL

28/08/2004

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL
. **** ••• -

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 03/10/2018 às 12:14:39 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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28/08/2018

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA

CNPJ: 03.061.086/0001-50

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 créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:34:47 do dia 23/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/01/2019.
Código de controle da certidão: 6AB4.79BF.C099.888F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

CGOC~l
~

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 018685144-50

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.061.086/0001-50
Nome: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

LONDRINA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/01/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (12/09/2018 10:10:35)

http://www.fazenda.pr.gov.br
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PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO DE REGULARIDADE ESPECíFICA DO IMPOSTO SOBRE SERViÇOS
-155

N° 1131455/2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe(m) débito(s) vencido(s) correspondente(s) a Impostos,
laxas, Contribuição de Melhoria e Outros, do Cadastro Mobiliário, bem como inexiste
Dívida Ativa, com relação ao abaixo referido:

Nome / Razão Social
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLV DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA
CPF / CNPJ Inscrição Municipal

CMC 122873003061086000150
Situação Cadastral
ATIVO

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores
já ocorridos.

Finalidade da certidão: Para fins de direito

Obs: Vedada a sua utilização para fins licitatórios.

Londrina, 12 de setembro de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet,
no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>

Código Validador
*BX#aC&AHeXM

Dispensados carimbo e assinatura, conforme art. 3° do Decreto N° 640/15.
Modelo aprovado pela Portaria n? 002/2015/GAB/SMF.

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_ wrapper&view=wrapper&ltemid= 1114 1/1
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03110/2018 Consulta Gratuita de Protesto

Consulta 03.061.08610001·50

As Informaç6es referem-se a pesquIsa, não valendo como certidão ou prova de inadlmplemento e apenas lendo valor legal após
contirmaç~opcr cerüdão no TabellonatoIndicado,

Pesquisa retroativa ao perlodo de 5 anos.

Não consta(m) protesto(s) no(s} cartérloís) particlpanteís)

Documento PcsQubaoo:03.061.08610001-50
Oah d. Pesquiso: 03/10n01!l'a. 09: 15:44

Cartórios Participantes
(IiQue no Estado abaixo para •• ber q"ais cartódos participam da pesqUiS3

~ Acre ••• AI.soas ••• Amazonas
Não constam protestos Não constam prorestcs N<ioconstam protesto.

Amapá cl.. Sahla 0 Ceará
Não constam protestos - N<ioconstam p-ctestos N~ constam protestos

I Distrito Federal ~ Esplrito S••nto .:;:. Gol ás-N~o constam protestos ••• NaocoMumprote.tos - Não constam protestos

lê: Maranhao Minas Gerais ~ Mato Grosso do Sul
Não constam protestos N~o constam orotestes Não constam proles to>

® Mato Grosso ~ Pará • Paralb~
Não constam prctestos Não coMtam protestos Não constam protestos

1& Pernambuco Plauf .~ Paran~
t Nao constam proles to. N~o constam protestos N;!oconstam protestos

.J' Rio de! Janeiro Rio Grande do Norte ~ Rond6nia
N<ioconstam protestos Não constam protestos • Nàoc<1t'l\tilm prot~tos

~ Roraima p Rio Grande do Sul Santa Catarina
Não constam protestos Njo constam protestos NlIo constam protestos

Serglpe ~ S~o Paulo '-.I Tocantins
Não constam protestos Falha n. comunlc;oçJo Não constam protestos

Tt)<f:)~ (°'i1!l'€'!C ;' i .•• ,Ü~. ")

In •.titll:t~def>,u~ú~·h:,rrt;l~tv\ TI{ 1;' du Br . I

http://pesquisaprotesto.com,br/consulta 1/1
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02/10/2018 hl1ps:/fwwv..J.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

'01;;%";-

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03061086/0001-50
Razão Social: FUND DE APOIO AO DESENV DA UNIV EST DE LONDRINA
Endereço: R FERNANDO DE NORONHA 1426/ CENTRO / LONDRINA / PR / 86060-

410

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 Tempo 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: 15/09/2018 a 14/10/2018

Certificação Número: 2018091502394936750978

Informação obtida em 02/10/2018, às 09:44:15.

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

hllps:/fwwv..J.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

U·'(\orl. Iv' v l't

1/1

http://www.caixa.gov.br


000C45

PODER JUj)ICIÁRIO
JUSTICA 80 TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DE LONDRINA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.061.086/0001-50
Certidão n ? : 158166041/2018
Expedição: 12/09/2018, às 10:19:56
Validade: 10/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
03.061.086/0001-50, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
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
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Público do



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRI A

~
Ary Tristão

TItular

Empregado 1urameutados
Ana l'aub Trbtio

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Louríval Danelutt]
Edenileon Doaísere Mac.r!

Iwerlei Bueno Moraes
Ore ••, Pínheiro de Goea

Marta Rocha

CERTIDÃO
FI. 001/001

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que.
revendo os livros do Cartorio a meu cargo. deles não consta ter sido
distribuida a qualquer Vara desta Comarca. FALÊNCIA, CONCORDATA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e' EXTAAJUDICIAL alguma em que fosse
obrigado(a):

FUNDACAO DE APo::ço AO DESENVOLVIMENTO DA UNI~XDADB ESTADUAL DE
LONDRINA, CNPJ Ô3.061.086/0001-50.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-,-,-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Busca referente aos últimos 20 anos. exclusivamente sobre as ações supra citadas.
===========~=====================~=============

CUSTAS: R$ 31,33
Lei 19 350117 - Tab XVI. 141 VRC x 0.202 + 10%

o referido é verdade e dou fé.

Londrina, 10 de Julho de 2018.

Av. Duque de Caxías,689 - Jd. Mazeí- CEP 86.015-902 - Londrína-Paraná
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Fundaçdo de ,A.poio eo Desen.oIvímento
dd Univer,id..de Estadual de lond,iM

DECLARAÇÕES

FUNDAÇÃO DE .APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

LONDRINA - FAUEl, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP86060-410, Londrina - PR, inscrita

no CNPJsob o n2 03.061.086/0001-50, neste ato representada pela sua Diretora-Presidente Graça Maria

Slmões Luz, inscrita no CPF/MF sob n2 313.047.709-82, portadora da cédula dei identidade RG n2

1.723.831-0 - SSP/SP,DECLARA,para os devidos fins, sob as penas da lei;

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal n2 8.666193 e alterações, que a

Fundação encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se

refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituição Federal

do Brasil;

b) que atende as normas relativas à Saúde e Segurança no Trabalho de seus empregados;

c} que a Fundação atende as normas do Decreto n2 3.298, de 20 de dezembro de 1999;

d) que inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública;

e) que os preços apresentados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos

na data da apresentação da proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais,

material, despesas administrativas, seguro e lucro.

Londrina, 02 de outubro de 2018.

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná
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ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda

PARANA Coordenação da Receita do Estado
••••_oobr_ Cadastro de Contribuintes do ICMS

CICAD

Comprovante de Inscrição Cadastral· CICAD

~$Crição no CAD/ICMS Inscrição CNPJ Início das Atividades

I 90754711-62 03.061.086/0001-50 07/2017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA

Titulo do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento RUA FERNANDO DE NORONHA, 1426,· CENTRO - CEP 86060-410
FONE: (43) 3321-3262

Munidplo de Instalação LONDRINA - PR, DESDE 07/2017
( Estabelecimento Matriz)

Qualificação
Situação Atual ATIVO· REGIME NORMAL I NORMAL· DIA 12 DO MES+1, DESDE 0712017

NatureLa Juridica 306·9· FUNDAÇÃO PRIVADA

Atividade EconOmica Principal do 4761-0101 • COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
Estabelecimento

Atividade(s) EconOmlca(s) Secundária(s)
do Estabelecimento

Quadro Socletário

lipo

CPF

CPF

CPF

Inscrição

313.047.709-82

592.851.419-00
115.104.528-42

Nome Completo 1Nome Empresarial

GRACA MARIA SIMOES LUZ

LUIZ CARLOS MIGUOZZl FERREIRA DE MELLO

LUIS ANTONIO NIRO PASSOS

Qualificação

PRESIDENTE

DIRETOR

DIRETOR

Este CICAD tem validade até 13/08/2017.

Emti:lo Eletrontamente via Internet
14/07/201715:23:37
Dados transmtklos de fonna seqUfI

Tecnobgla CELEPAR

Estado do Paraná
secretaria de Estado da Fazenda

ccorceneçãe da Receta do Estado

CAD/ICMS NO 90754711-61

Os dados cadastrats deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

CGOG50
VV

http://www.fazenda.pr.gov.br


Webmail :: Convênio Bioinseticida Página 1 de 1

Assunto Convênio Bioinseticida
De Fabiana <fabiana@fauel.org.br>
Para <Iicitacoes@saeourinhos.sp.gov.br>.b
Cópia <joaozequi@gmail.com>
Data 21/08/2018 10:52

"'~"--- -- - ----
• PAS Bioinseticida 213-2017.pdf (5.7 MB)
• PAS Bioinseticida Tramitando.pdf (6.4 MB)

Oi Mauricio,

Encaminho o Convênio para a execução do Programa de Atendimento à Sociedade denominado "Controle
biológico de insetos de importância médica,
Veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações
complementares", bem como o Plano de Trabalho.
Tendo em vista que a vigência expirou em outubro de 2017, encaminhamos a minuta do novo Convênio
que se encontra tramitado, mas que não sofreu interrupção na continuidade, eis que protocolizado
dentro do prazo previsto no Convênio.
O andamento do processo pode ser verificado através do site da uel:
https://sistemas.uel.br/protocolo/index,
digitando o número 12927201795.

Atenciosamente,

Fabiana Longhini

Assessoria Jurídica

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de londrina

CNPJ nº 03.061.086/0001-50

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP86060-410

Fone (43) 3321-3262

Londrina - Paraná

• Livre de vírus. www.avast.com.

https://webmail-seguro.com.br/saeourinhos.sp.gov. brl?_task=mail& _action=print& _li... 21/08/2018

http://www.avast.com.
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Fund4çJo de Apoio eo Deserwolvimemo
da Unrve!sidóde Estadual de Londrina

OF. DIRn2183/2017 londrina, 08 de junho de 2017.

'f"AU·fL:
Universidade Estadua\ de Lond~ina
Oiv\sao de Comuolcacao e ArquIvo

Magnífica Reitora

Professora Doutora Berenice Quinzani Jordão

Universidade Estadual de Londrina

Processo; 12927 .2017 . 95

Data Abertura: 14/06/2017 - 14:29:27

}~G~[e~S~~~~ACAODE APOIO E DESENVOLVIMENTO
EL - fAUEL
ntulo:OFICIO. OIR Mil 163/2017

Ref.: Encaminhamento de Minuta de Convênio

Encaminhamos a Minuta e documentos para celebração de Convênio para a

execução do Programa de Atendimento à Sociedade denominado "Controle biológico de

insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o uso de bioinseticida produzido

na Universidade Estadual de Londrina e ações complementares", a ser desenvolvido pelo

Departamento de Biologia Animal e Vegetal/UElo

Atenciosamente,

I I'iV·
G ,.L ,I. 'S' - lraça j,i~a Ia' imoes uz

\IV \

Diretora-Presidente
\

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina- Paranã

----------------.-._----------------



UNivERSidAdE
_== __-.E,~::".duAl dE LONdRiNA

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA ANIMAL E VEGETAL

OF. Nº 11/CCB/BA V Londrina, 29 de maio de 2017.

Senhora Presidente:

Vimos por meio deste formalizar a intenção de, através da FAUEL, firmar

Ccn .ênio de Cooperação Técnica, para execução Programa de Atendimcr.'o fi Sociedade

intitulado "Controle biológico de insetos de importância médica, veterinária e agrícola com o

uso de bioinseticida produzido na Universidade Estadual de Londrina e ações

complementares" .

Solicitamos providências e instauração de processo para celebração do referido

Convênio.

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos e nos colocamos

à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

-,
José Eduar o Laltoz da Silva Ribeiro,

Chefe do depto. iologia Animal e Vegetal- BA V.

Graça Maria Simões Luz,

NESTA.
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Funda~dOde !\peio eo Desenllolv:mel'lto
dd Umverslddde Estddual de lol'ldrin~

CONvfNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE
SI A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA EA FUNDAÇÃO
DE APOIO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJjMF sob nº 78.640.489/0001-53, com sede no Campus Universitário, na cidade de Londrina,
Estado do Paraná, doravante denominada UNIVERSIDADE, neste ato representada por sua
Reitora, Profª Drª Berenice Quinzani Jordão, e a FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nQ 03061086/0001-50, com sede na Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP86060-
410, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada FAUEL neste ato
representada por sua Diretora-Presidente, Graça Maria Simões Luz, resolvem firmar o presente
Convênio de conformidade com as normas de Direito Público, em especial pela lei Estadual nº
15.608, de 16/08/2007, e, subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666, de 12/06/93, com as
modificações introduzidas pelas Leis Federais n!.! 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e,
ainda, de acordo com a Resolução nº 008/2012 do Conselho de Administração da UNIVERSIDADE,
e em caso de necessidade pelas normas de Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Do Objeto

O presente Convênio tem por objeto a cooperação entre as convenentes,
visando a execução do Programa de Atendimento à Comunidade denominado "Controle
Biológico de Insetos de Importância Médica, Veterinária e Agrícola com o Uso de Bioinseticida
Produzido na Universidade Estadual de Londrina e Ações Complementares" a ser desenvolvido
pelo Departamento de Biologia Animal e Vegetal Universidade Estadual de Londrina.

§ 12 - Integra o presente Convênio o Plano de Trabalho que se destina a identificar o objeto,
definir as metas e fases de execução, balizar as aplicações financeiras no decorrer do Curso, e
atender as demais prescrições das legislações pertinentes.

§ 22 - O Plano de Trabalho e este Convênio são complementares e integrantes entre si, de forma
que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em outro serão
considerados especificados e válidos, obrigando as partes em todos os termos.

Cláusula Segunda - Das Atividades

O Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as atividades constantes
no Plano de Trabalho, Anexo deste instrumento.

__ R_ua_F_er_n_an_d_o_d_e_N_o_f_on_h_a_, _14_2_6_, _C_E_P_8_6_06_0_-4_1_0_, _F_on_e_/F_a_x_: <_4_3)_3_3_2_1_-3_2_6,_L_o_n_dr_in_a_-_p_a_r_an_á J:



Fvnd~ç6O de Apoio dO Doenvolvimento
de Unív~rsídddeE;t~dudl dI! londr,nd

Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessários à execução do Programa serão
providos através de pagamento pelos usuários dos serviços, por intermédio da FAUEl, respeitados
os valores estipulados pelo Coordenador do Programa, conforme previsto no plano de trabalho,
anexo deste instrumento.

§ 12 - No decorrer da vigência do projeto, os valores praticados poderão ser corrigidos
anualmente, de acordo com os índices legais aplicáveis, visando o equilíbrio financeiro do
programa.

§ 22 - Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pelos usuários dos serviços, e
alocados pela UNIVERSIDADE e a FAUEL, serão utilizados exclusivamente à consecução do objeto
deste Convênio, descrito na Cláusula Primeira, observado o Plano de Trabalho, anexo deste
instrumento.

§ 32 - A FAUEL poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do inciso 111 do art.
42 da Resolução CA n2 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de ordem
administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de Trabalho, Anexo
deste instrumento.

§ 42 - Os recursos financeiros vinculados à consecução dos serviços objeto deste Convênio,
enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição financeira oficial, na forma prevista
no art. 143 da lei Estadual n2 15.608/07.

§ 52 - As receitas auferidas, decorrentes de aplicações financeiras, serão computadas a crédito do
Convênio, e serão utilizadas exclusiva e íntegralmente à execução de seu objeto e finalidade,
conforme previsto no art. 144 da lei Estadual nº 15.608/07.

§ 62 - Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro decorrente de
aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste Convênio,
permanecerão os mesmos depositados em conta-corrente vinculada ao Programa.

Cláusula Quarta - Da liberação dos Recursos

Os valores solicitados pela Coordenação do Programa para pagamento de
despesas provenientes de sua execução (serviços de terceiros, material de promoção, material de
consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, etc) serão pagos pela FAUEl, de acordo com a
previsão orçamentária e disponibilidade financeira.

Parágrafo Único - O pagamento de despesas inerentes ao Programa mediante a utilização de
recursos aportados pela UNIVERSIDADE, ou por ente de direito público, deverá observar as
diretrizes da lei Estadual nº 15.608/07, e, subsidiariamente, as disposições da lei Federal n2

8.666/93. V;
Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86050-410, Fone/Fax: (43) 3321·326, Londrina - Paraná /
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Cláusula Quinta - Das Atribuições da UNIVERSIDADE

Compete à UEL, por intermédio da Pró-Reitoria de Extensão e do Departamento de
Biologia Animal e Vegetal do Centro de Ciências Biológicas:

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus

objetivos;
d) disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução dos

serviços, relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades do Departamento de
Biologia Animal e Vegetal UEL;

e) fornecer, caso haja necessidade, materiais de consumo necessários à execução do
Programa, mediante assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com
ressarcimento dos respectivos valores pela FAUEL;

f) atribuir ao Coordenador do Programa a responsabilidade pelo acompanhamento e a
fiscalização do Convênio e dos recursos, conforme prescrito no inciso IV, art. 137, da Lei
Estadual 15.608/2007, mediante a apresentação de relatórios semestrais e relatório final
documentado.

Cláusula Sexta - Das Atribuições da FAUEL

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus

objetivos;
d) efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos ao

Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo, bolsas de
estudo, remuneração técnica, etc), quando solicitado pelo Coordenador do Programa, de
acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme estipulado na
cláusula quarta;

e) providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo Programa,
em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção verificados no decorrer
das atividades, com receita oriunda do Programa e anuência da Coordenação do mesmo;

f) receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na Cláusula
Terceira;

g) repassar à UEL a importância correspondente a 10% do valor arrecadado, na forma do art.
42, inciso I da Resolução CA n2 008/2012, até o 52 dia útil do mês subseqüente ao da
arrecadação;

h) repassar à UEL a importância correspondente a 4% do valor arrecadado, destinada ao
Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL, na forma do art. 42, inciso 11 da
Resolução CA n2 008/2012, até o 52 dia útil do mês subseqüente ao da arrecadação;

i) destinar 6% do valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no Programa, na
forma do art. 42, inciso IV da Resolução CA n2 008/2012, até o término da vigência do
presente Convênio;

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321-326, Londrina - Paraná
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j) responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para o desenvolvimento
das atividades relacionadas ao Programa, bem como responsabilizar-se pelos encargos
trabalhistas, sociais e fiscais decorrentes das contratações;

k) encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancete e relatório
financeiro parcial das atividades em desenvolvimento, na forma do art. 8º da Resolução
CA nº 008/2012;

I) ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos provenientes da
receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao patrimônio da UEL mediante
doação ao final da vigência do Convênio, na forma do art. 11 da Resolução CA nº
008/2012;

m) aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos administrados
com base neste instrumento, atendendo-se ao disposto no art. 143 da Lei Estadual
15.608/2007, devendo posteriormente empregá-Ios junto com o respectivo rendimento,
exclusivamente na execução do objeto de que trata a Cláusula Primeira deste Convênio.

Cláusula Sétima - Da Participação de Servidores

Os servidores da UEL poderão participar das atividades relacionadas ao
Programa desde que devidamente autorizados pelo responsável pelo órgão ao qual estão lotados.

§ 12 - A participação dos servidores não poderá ultrapassar 20% da sua carga horária de trabalho,
nem causar prejuízos às demais atividades que lhe são atribuídas no órgão em que estiverem
lotados.

§ 2º - As Atividades desenvolvidas no Programa não poderão gerar expansão de carga horária dos
servidores envolvidos no Programa, bem como não poderá ser contratado ou nomeado pessoal
especificamente para essa finalidade.

Cláusula Oitava - Do Saldo Operacional

Ao término da vigência do presente Convênio o saldo operacional do
Programa será destinado na forma do art. 7º da Resolução CA nº 008/2012.

Cláusula Nona - Do Relatório Final

o Coordenador do Programa terá um prazo de 30 (trinta) dias após o término
da vigência do Convênio, para encaminhar à FAUEL relatório final das atividades executadas, na
forma do art. 12 da Resolução CA nº 008/2012.

§ 12 - A FAUEl terá o prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência do Convênio, para
apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instruído com o relatório de
atividades.

____ R_u_a_F_e_rn_a_n_do __ d_e_N_o_ro_n_h_a_,1_4_2_6_,_C_E_P_8_6_06_0_4 __ 10_,_F_o_n_~_F_ax_:_(4_3-)_3_3_2-1--3_26-,_L_o_n_d_rin_a_-__ p_a_ra_n_á ~
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§ 22 - A Pró-Reitoria de Planejamento analisará o relatório financeiro final emitindo parecer sobre
o mesmo para posterior envio ao Conselho de Administração para apreciação, pronunciamento e
aprovação.

§ 32 - A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instruído com o relatório
financeiro final aprovado pelo Conselho de Administração e o relatório de atividades ao Centro de
Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, para ciência, visando aprimorar os futuros
planos de trabalho.

Cláusula Décima - Da Publicação

A publicação resumida deste instrumento será efetuada, por extrato, no
Diário Oficial do Estado, nos termos do disposto no art, 110, da lei Estadual n2 15.608/07.

Cláusula Décima Primeira - Da Vigência

o presente Convênio vigorará pelo período de 48 (quarenta e oito) meses,
contados a partir da de 01/11/2017.

§ 12 - Caso as obrigações decorrentes do objeto do Convênio não possam ser concluídas no prazo
indicado no caput desta cláusula, o mesmo poderá ser prorrogado por período suficiente para a
sua conclusão, mediante assinatura de Termo Aditivo, obedecido o prazo máximo legal.

§ 22 - Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias antes do
término da vigência do Convênio. com justificativa escrita pela parte interessada, apreciada,
quando for o caso, pela Coordenação do Programa, e devidamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o ajuste.

Cláusula Décima Segunda - Da Extinção

o presente Convênio será regularmente extinto quando atingir seu termo
final, podendo ser denunciado a qualquer tempo, por quaisquer dos participes,
independentemente de descumprimento de qualquer cláusula do presente instrumento,
mediante notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, firmando-se para
tanto, "Termo de Encerramento".

Parágrafo 12 - O "Termo de Encerramento" a que se refere o caput da presente cláusula deve
prever as resoluções entre as partes convenentes para conclusão do Programa em andamento,
sem prejuízo às atividades pendentes.

Parágrafo 22 - O presente Convênio poderá ser rescindido em decorrência de inobservância das
atribuições assumidas, bem como em decorrência do interesse público, nos termos da lei.

Rua Fernando de Noronha, 1426, CEP 86060-410, Fone/Fax: (43) 3321·326, Londrina - Paraná
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Cláusula Décima Terceira - Do Foro

Eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Convênio
serão dirimidas no Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

Epor estarem conformes, as partes assinam o presente Convênio em duas
vias de igual teor.

Londrina, de de 2017.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Profi!, Dr!, Berenice Quinzani Jordão

FUNDAÇÃO DE APOI
UNIVERSIDADE EST

SENVOLVIMENTO DA
AL DE LONDRINA

Profi!, Dr!, Graça Maria Simões Luz
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DIVISÃO DE PROJETOS
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CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA,
VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO
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Departamento: Biologia Animal e Vegetal

E-maU:joaozequi@gmail.com

Telefone para Contato: 33714666 I 33714247 I 33714257
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II - Programa de Atendimento à Sociedade (PAS)- Resolução CA nO,
008/2012

Motivação: (no caso de vinculação à Resolução CA no. 008/2012 ou
009/2012)

A presente proposta visa a prestação de serviços relacionado ao combate de
mosquitos vetores de agentes etiológicos. O trabalho mostra-se de grande valor à
comunidade, uma vez que, em meio aos diversos casos de patógenos veiculados
por mosquitos, tais como dengue, chikungunya e Zika vírus, esse tipo de serviço é
praticamente inexistente.

Por se tratar de um assunto de saúde pública, no qual não é possível prever
quando haverá uma maior demanda pelos serviços de combate ao mosquito vetor,
faz-se necessário que todo o processo de prestação de serviço seja ágil e de fácil
acesso para fornecimento imediato e atendimento ao público.

Assim, justifica-se a parceria com a FAUEL, a fim de se desenvolver com
maior praticidade e rapidez todas as etapas do projeto, pois com o auxílio da
Fundação é possível aqllizar a aquisição de matérias-primas, pagamentos, emissão
de notas fiscais e documentos, entre outros elementos necessários à
comercialização dos serviços.

TIPOS DE PRESTAÇÃODE SERVIÇOS (assinale com "X"):
I ID~~envolvimento de Produto. J

x I Desenvolvimento de Processo.

CIDesenvolvimento de Sistemas.

IDesenvolvimento de Tecnologias. -----'

X IAssesso~~~.- ~

L X IConsultaria.

I X ITreinamento de Pessoal.

L IOutras atividades de natureza acadêmica, técnico-científica ou cultural.
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Título do Projeto: CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA
MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA
PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES
COMPLEMENTARES

tração
4 anos l

,níCio:

01/11/2017 --'

Saúde Pública

Area Temática 06

r-- ..-.------------,.-----,

Linha de Extensão 16

Endemias e EQidemias

Palavras-Chave: 2 - Bioinseticida 3 - Avaliação de produto
1 - Controle Biológico
4 - Projeto deControle 5 - Bloensalos 6 - Assessoria

Resumo (máximo 112 página de A4):
Muitas são as solicitações de prefeituras, indústrias e comunidade em geral, de
auxílio para as questões de controle de insetos de interesse médico, veterinário e
agrícola. Neste contexto incluem-se principalmente mosquitos e borrachudos, por se
tratar de insetos transmissores de patógenos, que muito tem perturbado a população
humana. Medidas de controle devem ser tomadas antecedendo o aparecimento de
problemas relacionados à saúde pública. Este é um trabalho especializado e requer a
montagem de plano ou estratégia de ação, envolvendo orientação e treinamento.
Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que não sejam mais
utilizados produtos químicos para controle de larvas de mosquitos e borrachudos em
lagoas naturais ou artificiais e em ribeirões, e a seleção de mosquitos resistentes a
tais produtos, faz-se cada vez mais necessárias medidas alternativas para o combate
dos vetores.
Dentre essas medidas, apresenta-se o controle mecânico, cultural e biológico. Deste
último, pode-se destacar o grande interesse e investimento das indústrias no
desenvolvimento de novos produtos, os quais podem ser produzidos no laboratório
da Universidade.
Constatada a demanda e por estar diretamente relacionada à linha de pesquisa de
vários professores e alunos do departamento, com teses, dissertações e
monografias, o convênio mostra-se de grande relevância acadêmica e de saúde
pública. Relata-se ainda que o valor arrecadado com o projeto servirá para subsidiar
o trabalho contratado, bem como a manutenção de outras atividades do laboratório,
inclusive financiar treinamento de alunos.



Órgãos Envolvidos:

Execução: Departamento de Biologia Geral e Departamento de Biologia Animal e
Vegetal.

Apoio: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de
Londrina - FAUELe Centro de Ciências Biológicas - CCB.

localização: Laboratório de Bioinseticida e Laboratório de Entomologia Geral e
Médica, localizados no bloco 10 do Centro de Ciências Biológicas, Universidade
Estadual de Londrina. Também ocorrerá atividades em áreas urbanas e rurais no

1 estado do Paraná e interior de São Paulo.

População-Alvo:
Prefeituras
Cooperativas
Empresas privadas
Proprietários rurais
Etc

a) O laboratório tem a capacidade de produzir cerca de 120 litros de bioinseticida por
semana.
b) Sobre atendimento de montagem de projetos com uso de bioinseticida, será
possível atender até duas empresas por semana.----------------------------

Justificativa:
Desde 1994, A Universidade Estadual Londrina, por meio do Departamento de
Biologia Animal e Vegetal e do Departamento de Biologia Geral, desenvolveu um
programa voltado ao controle de Culicidae (mosquitos), o qual dominou a técnica de
produção de Bioinseticida, tendo como principio ativo o Baci//us thuringiensis
israe/ensis. Hoje, este bioinseticida produzido de forma artesanal denominado
BioUel, é distribuído para várias prefeituras! outros órgãos públicos e empresas
privadas, para o controle de pernilongos em lagoas de tratamento de efluentes.
Além desta metodologia de controle, atua ainda, fazendo assessoria técnica para
controle de Simuliidae (borrachudos), montagem de projeto de controle de Aedes
aegypti (mosquito vetor do vírus da dengue! chikungunya e Zika vírus), com o uso do
bioinseticida produzido na UEL, promove palestras e cursos e atua na implantação
de métodos alternativos para o controle de mosquitos vetor de agentes etiológicos.
Em meio aos sérios problemas enfrentados em Londrina! e praticamente todo o
Brasil,e por ser uma atividade especializada que não "concorre" com a iniciativa
privada, torna-se fundamental a disponibilização de tais serviços à comun_id_a_de_,_--.r-'
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A partir da descoberta do DDT, no início da década de 40, o controle da população
de insetos-praga de lavouras e insetos de importância média tem sido feito a base de
inseticidas químicos. Contudo, além de ser poluente, tóxico e sem especificidade
(atinge também os insetos benéficos), começaram a surgir casos de insetos
resistentes aos inseticidas químicos.
A pressão ecológica, devido ao teor poluente do inseticida químico, do seu acúmulo
no ambiente, do seu uso inadequado (excessivo) e da sua alta toxicidade ao homem
e outros animais, associados ao surgimento de resistência pelos insetos, levaram à
procura de formas alternativas de controle, como os patógenos aos quats os insetos
são naturalmente sensíveis.
Os microrganismos entomopatogênicos são uma alternativa ao controle químico, com
numerosas vantagens, como a segurança para seres humanos e outros organismos
não alvo, a redução de resíduos nos alimentos, o aumento da atividade de outros
inimigos naturais e o aumento da biodiversidade nos ecossistemas tratados. Desde
1938, Bacíllus thuríngiensis é o mais utilizado no mundo.
Na área de controle de insetos vetores de patógenos, a situação é bastante crítica
devido à rápida, crescente e comprovada ineficácia dos inseticidas químicos, e, como
conseqüência, epidemias de dengue aparecem em diferentes regiões do Brasil a cada
ano. Desde 1970, o B. thuringiensis, que tem se mostrado eficiente, é utilizado sob
recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), particularmente no
programa de oncocercose na África, contra os vetores para os vírus dengue,
chikungunya, Zika vírus, filariose e malária na China e Filipinas, e contra pernilongos
na Alemanha.
Por outro lado, apesar de ser o bioinseticida mais comercializado no mundo, o Brasil
está começando a adquirir know-how próprio para a sua produção. As formulações
disponíveis no mercado, a maioria importadas, são adequadas a pernilongos e
borrachudos. Contudo, fórmulas direcionadas aos criadouros de mosquito que
veiculam vírus dengue, chikungunya e Zika são praticamente inexistentes. Para
tanto, faz-se necessária ação de suporte para os testes de novos produtos,
montagens de projetos técnicos e até mesmo a realização do controle em si.
Esta é justamente a área de especialidade ora proposta. Desenvolver, testar e
direcionar a aplicação correta de produtos a base de a, thuringiensis, artesanalmente
produzidos em diferentes meios de cultura, com ou sem formulação farmacêutica,
contra Cútex, Aedes, Anophe/es e Símulium.
O Laboratório vem desenvolvendo pesquisa na linha de prospecção, seleção e
caracterização de novas linhagens de Bacilos com potencial bioinseticida para o
controle de pragas agrícolas e de importância veterinária, podendo, em futuro
próximo, estar atuando também nesta área oferecendo produtos e serviços.
Em resumo poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades:
- Produzir bioinseticida a ser fornecido aos órgãos públicos e iniciativa privada para
controle de mosquitos hematófagos.
- Montagem de estratégias para o controle de borrachudos e pernilongos utilizando
produtos à base de a. thuringiensís,
- Execução de projetos de controle de borrachudos e pernilongos utilizando técnicas
alternativas, principalmente o bioinseticida produzido nessa Universidade;
- Treinamento de pessoal para utilização em campo 90 _b_io_in_s_et_ic_id_a....:....;_ k->
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- Execução de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso do bioinseticida
produzido nessa Universidade;
- Executar bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar o bioinseticida
produzido nessa Universidade ou a pedido de outros órgãos.

Objetivos
Gerais:
Oferecer serviços a orgaos públicos e privados para o controle de mosquitos
hematófagos com o uso de bioinseticida à base de B. thurinqtensts.

Específicos:
- Produzir bioinseticida a base de Baci//us thuringiensis para o controle de mosquitos;
- Elaborar projetos voltados ao combate de mosquitos vetores, controle de
borrachudos e pernilongos com o uso de bioinseticida à base de B. thurinqiensis;
- Prestar assessoria técnica para controle de mosquito vetores de patógenos com o
uso de bioi nseticida à base de B. thuringiensis;
- Promover treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de
bioinseticida à base de B. thuringiensis;
- Executar ações em campo de controle de larvas de mosquitos com o uso de
bioinseticida à base de B. thuringiensis;
- Realizar bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar o bioinseticida
em desenvolvimento na UEL ou em outros órgãos público ou privado.

Metodologia:

Conforme o tipo de serviço solicitado, será aplicada metodologia específica. Todavia
o padrão estará sempre voltado às exigências da Organização Mundial da Saúde.

Resultados e Contribuições esperadas:
- Produção de um bioinseticida para ser fornecido a orgaos públicos e iniciativa
privada para controle de mosquitos (Culicidae) hematófagos.
- Contribuir no controle biológico de borrachudos e pernllonqos utilizando produtos à
base de B. thuringiensis; que não agride o meio ambiente e fauna associada;
- Disponibilizar e Executar projetos de controle de borrachudos e pernilongos
utilizando técnicas alternativas, principalmente o bioinseticida produzido nessa
Universidade;
- Treinar pessoal para uso do bioinseticida em campo nas diferentes situações de
controle de mosquitos urbanos, área periurbana e borrachudos;
- Executar programas de controle de larvas de mosquitos com o uso do bioinseticida
produzido nessa Universidade;
- Executar projetos com bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar
o bioinsetícida produzido nessa Unjver~jdade ou a pedido de outros órgãos.



CRONOGRAMA: (até 48 meses)

ANO 1
Cronograma: I

PERIODO (MESI ANO) I 1 '- 3 4 c 6 , 8 S 10 11 12
ATIVIDADES

Produção e entrega de Bioinseticida JX P< X P< P< P< P< P< X X ~ X
Bioensaios X ~ ~ IX IX P< P< IX X X ~ X
Montagem e execução de projetos X X P< P< P< Ix Ix X Ix X IX X
Prestação de assessoria técnica X ~ X X lx lx ~ X X X X X
Treinamento de pessoal ,X lx X lx IX lx lx X X lx X ~
~<.t.õesem C~i!!P() iX IX X IX IX lx lx X X lx X X
Obs: Cronograma apresentado para um ano, repetindo-se nos demais anos. A
proposta em questão é caracterizada como uma ação de fluxo contínuo, conforme
solicitação pelos usuários dos serviços junto aos laboratórios envolvidos no projeto,
por intermédio da FAUEL, sem possibilidade de previsão exata, pois se trata de
procura pela comunidade externa, a qual é motivada por fatos e necessidades,
muitas vezes imprevisíveis.

ANO 2
Cronograma: I

PERIODO (MESI ANO) 1 " 3 4 5 6 7 8 910 11 12
ATIVIDADES

Produção e entrega de BioinseticidaX IX lx lx lx lx Ix Ix X Ix IX lx
Bioensaios IX Ix X Ix Ix Ix Ix Ix Ix Ix lx ~
Montagem e execução de projetos IX tx IX lx IX [X Ix X lx Ix [X X
Prestação de assessoria técnica P< lx lx X X lx X P< P< Ix Ix X
rrreinamento de pessoal lx Ix Ix P< P< Ix lx lx lx lx X X
Ações em Campo IX IX IX Ix IX Ix Ix Ix X lx IX IX

ANO 3
Cronograma: J

PERIODO (MESI ANO) 1 1-3 4! 5 E ~) 8 c 10 11 12- -
ATIVIDADES

Produção e entrega de Bioinseticida Ix Ix X X Ix lx l)( Ix X Ix X IX
Bioensaios P< lx X lx IX ~. Ix Ix X Ix [X IX

-
X lx IX Ix Ix lx IxMontagem e execução de Qrojetos X X X X X

Prestação de assessoria técnica X IX rx IX Ix Ix P< Ix X X X lx
Irreinamento de pessoal X lx tx X Ix lx X X X X X X- X IX X IX~ções em CamRo X X IX~X_X X X X
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AN04
Cronograma:

PERIODO (MES/ANO) 1 '- 3 LI 5 E 7 8 9 10 11 12
ATIVIDADESt--.

~ ~ ~ ~ lX IX ~ ~ IXProdução e entrega de BioinseticidaX IX ~
Bioensaios X D< D< D< ~ X ~ X ~ X ~ X
Montagem e execução de projetos ~ X D< D< lX' [x- IX IX IX lX IX X
Prestação de assessoria técnica lX IX lX b< lX ~ b< X ~ lX X ~
lD:.einamento de Qessoal ~ ~ X X X X X X ~ x: IX X
~ções em CamQo IX )< IX X [x- X ~ IX ~ 0<" X x

Plano de Trabalho Individual (exceto para estudantes):

João Antônio Cyrino Zequi - Coordenador
Atividades a serem desenvolvidas:
- Treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida;
- Execução de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso de bioinseticida;
- Executar bioensaios em laboratório, sernl-carnpo e campo para testar bioinseticida
produzido nessa Universidade;
- Avaliação e reavaliação dos resultados de controle com o uso de bioinseticida;
- Avaliação ambiental e indicação das medidas de controle possíveis de serem
aplicadas;
- Criação de insetos em laboratório para serem usados em bioensaios;
Coordenação e administração do projeto.
- Divulgação.

Gislayne Fernandes lemes Trindade Vilas Boas - Colaboradora:
Atividades a serem desenvolvidas:

. - Desenvolvimento de produto;
- Prospecção de linhagens de Baci//us;
- Caracterização genética das linhagens;
- Produção de bioinseticida;
- Fermentação;
- Formulação.
-- Divulgação.

Laurival Antonio Vilas Boas - Colaborador:
- Caracterização genética das linhagens;
- Prospecção de linhagens de Bacíllus/
- Produção e controle de qualidade do bioinseticida.

Ccoe57



José lopes - Colaborador:
Atividades a serem desenvolvidas:
- Montagem de projetos para o controle de borrachudos e pernilongos com o uso de
bioinseticida;
- Treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida;
- Execução de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso de bioinseticida;
- Executar bioensaios em laboratório, semí-campo e campo para testar bioinseticida
produzido nessa Universidade;
- Apresentação de bioinseticida para a comunidade;
- Avaliação e reavaliação dos resultados de controle de mosquitos com uso de
bioinseticida;
- Avaliação ambiental e indicação das medidas de controle possíveis de serem
aplicadas;
- Divulgação.

Técnicos e alunos estagiários - Atividades de Apoio:
Atividades a serem desenvolvidas:
- Montagem e leitura de bioensaios;
- Aplicação em campo;
- Avaliação das aplicações;
- Mensuração das lagoas e trechos de rios para cálculo da concentração do produto a
ser aplicado;
- Mapeamento de ribeirão;
- Montagem, acompanhamento, execução e avaliação de projetos tanto da área rural
como urbana;
- Coleta de dados e materiais em campo
- Manutenção do insetário;
- Análise de palheta e contagem de ovos de Aedes;
- Produção e envasamento de bioinseticida;
- Entrega ou despacho por transportadora do bioinseticida produzido.

-
variação:
onfor.me o tipo de serviço solicitado, será aplicada metodologia específica. Todavia
padrão estará sempre voltado às exigências da Organização Mundial da Saúde.

Disseminação dos Resultados: I
Folhetos, Folder, palestras e apresentação em encontros. .----------------.--------~

Jí
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Recursos Humanos:
a) DOCENTES

Chapa C.H
Nome Depto/Centro Funcional RT Semanal Função

João Antônio Cyrino Zequi CCBjBAV 1019207 40h 8 Coordenador
I

Gislayne Fernandes Lemes CCB/BIO 0704012 TIDE 8 Colaborador

Trindade Vilas Boas

Laurival Antonio Vilas Boas CCBjBIO 1212279 TIDE 4 Colaborador

b) DISCENTES
Número Aproximado Curso Carga Horária Função

ae Discentes Semanal
5 Ciências Biológicas 20 horas Estagiários/

A serem selecionados - a partir da Colaboradores

no âmbito do projeto e segunda série do

de acordo com as curso

demandas de

atendimento

c) TECNICO·ADMINISTRATIVOS

Órgão
Carga Horária

Nome Nível RT Semanal Função no
destinada ao projeto

projeto
José Goanais CCBjBAV 40 8 Técnico de

Laboratório

d) MEMBROS DA COMUNIDADE
Nome Entidade Carga Horária Função

Semanal--- ColaboradorJosé Lopes Prof. 8

Senior /CCB/BAV

L. -'------" //y
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Receitas Valor DesJ?esas Valor
Execução dos 60.000,00 Manutenção do 33.000,00
serviços ___ o projeto --

Pessoal 12.000,00
Repasse UEL 6.000}00
Repasse FAUEL 3.000}00
Centro 3.60000 -
FAEPE 2.40000

Total R$ 60.000,00 Total R$ 60.000/00
Obs: Foram apresentados valor de receitas e despesas considerando anos anteriores
de execução do projeto. A proposta em questão é caracterizada como uma ação de
fluxo contínuo, conforme solicitação pelos usuários dos serviços junto ao Laboratório
de Entomologia Médica por intermédio da FAUEL, não havendo possibilidade de
previsão exata de receitas e despesas, pois se trata de procura pela comunidade
externa, a qual é motivada por fatos e necessidades, muitas vezes, imprevisíveis. ~



r. .....-n;
C"'(':l' (.)'.;0 .•..•

TABELA DE VALORES A SEREM PRATICADOS:

Tipo de Serviço Preço Unitário Quantidade Valor Total

Mapeamento de rios 150,OO"'/km 1 i50,OO/km

Treinamento técnico 150,OO/hora 1 150,OO/hora

Execução de controle 150,00/ hora 1 150,00/hora

Assessoria técnica iSO/DO/hora 1 iS0,00/hora,.
Conforme INSTRUÇAO CFBlo NO 04/2007
"Dispõe sobre proposta (sugestão) de Tabela de Referência de Honorários para
Biólogos (hora/trabalho)".

CRONOGRAMA DE DESEM BOLSO PERIODO (MES)
DOS RECURSOS - ANO I:
Elementos de Despesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! 10 11 12
Material de consumo X X X X X X X X X X X X
Serviços de Terceiros X X X X X X X X X X X X
Equipamentos X X X X X X X X X X X X-

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PERIODO (MES)
DOS RECURSOS - ANO 11:
Elementos de Despesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Material de consumo X X X X X X X X X X X X
Serviços de Terceiros X X X X X X X X X X X X-
Equipamentos X X X X X X X X X X X X -

r ' .•.."

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PERIODO (MES)
DOS RECURSOS - ANO lU:
Elementos de Despesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Material de consumo X X X X X X X X X X X X
Serviços de Terceiros X X X X X X X X X X X X
Equipamentos X X X X X X X X X X X X --,

- - . ~ -



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PERIODO (MES)
DOS RECURSOS - ANO IV:
Element.os de Despesa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Material de consumo X xix x X X X X X X X X
Serviços de Terceiros IX X X X X X X X X X X X
Equipamentos X X X X X X X X X X X X

I

Critérios de Distribuição de Valores entre os Integrantes:

CRITERIOS
lnteqrante Valor em R$ %

Coorderação 7,5
Colaboradores 7,5
Técnicos (Apoio) 5,0

TOTAL DE VALORES A DISTRIBUIR:
Obs. Não é possível determinar o valor, já que o
faturamento estará na dependência dos serviços
executados. -
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE
CELEBRAM ENTRE SI A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA E A FUNDAÇÃO DE
APOIO DO DESENVOL VIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA.

A Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de direito público, inscrita no
CNPJ/MF sob n. 78.640.489/0001-53, com sede no Campus Universitário, na cidade de
Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada UNIVERSIDADE, neste ato
representada por sua Reitora, Prof', Dr". Nádina Aparecida Moreno, e a Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina, pessoa jurídica de
direito privado, inscrito (a) no CNPJ/MF sob o n. 03061086/0001-50, com sede à Av.
Higienópolis, 174 - 8° andar - sala 801, centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná,
doravante denominada FAUEL neste ato representada por seu Diretor Vice-Presidente, Dr.
Mário Luís Orsi, resolvem firmar o presente Convênio, de conformidade com as normas de
Direito Público, em especial peja Lei Estadual n. 15.608, de 16/08/2007, e,
subsidiariamente pela Lei Federal n. 8.666, de 12/06/93, com as modificações introduzidas
pelas Leis Federais n.: 8.883, de 08/06/94 e 9.648, de 27/05/98, e, ainda, de acordo com a
Resolução n. 008/2012 do Conselho de Administração da UNIVERSIDADE, e em caso de
necessidade pelas normas de Direito Privado, e o estipulado nas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira - Do Objeto

o presente Convênio tem por objeto a cooperação entre as convenentes, visando a
execução do Programa "CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE
IMPORTÂNCIA MÉDICA, VETERINÁRIA E AGRÍCOLA COM O USO DE
BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE
LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES", a ser desenvolvido pelos
Departamentos de Biologia Geral e de Biologia Animal e Vegetal, do Centro de Ciências
Biológicas da Universidade Estadual de Londrina.

§ 1° - Integra o presente Convênio o Plano de Trabalho que se destina a identificar o
objeto, definir as metas e fases de execução, balizar as aplicações financeiras no decorrer
do Programa, e atender as demais prescrições das legislações pertinentes.

§ 2° - O Plano de Trabalho e este Convênio são complementares e integrantes entre si, de
forma que qualquer detalhe ou condição que se mencione em um e se omita em outro serão
considerados especificados e válidos, obrigando as partes em todos os termos.

Cláusula Segunda - Das Atividades

o Programa previsto na Cláusula Primeira compreenderá as atividades constantes no Plano A
de Trabalho, anexo deste instrumento. O -1iJ-

Av. Higienópolis, 174 - 8° andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Par



Cláusula Terceira - Dos Recursos Financeiros

Os recursos financeiros necessários à execução do Programa serão providos através dos
valores pagos pelos usuários do serviço por intermédio da FAUEL, respeitados os valores
para a hora técnica estipulados pela Coordenação do Programa no Plano de Trabalho
anexo.

§ 10
- Os recursos financeiros arrecadados com o pagamento pelos usuários dos serviços

serão utilizados exclusivamente à consecução do objeto deste Convênio, descrito na
Cláusula Primeira, observado o Plano de Trabalho.

§ r-A FAUEL poderá reter 5% (cinco por cento) do valor apurado, na forma do inciso
III do art. 4° da Resolução CA n. 008/2012, destinada ao ressarcimento de despesas de
ordem administrativa e financeira, e encargos sociais, conforme estipulado no Plano de
Trabalho.

§ 3° - Os recursos financeiros vinculados à consecução dos serviços objeto deste
Convênio, enquanto não utilizados, deverão ser aplicados em instituição financeira oficial,
na forma prevista no art. 143 da Lei Estadual n. 15.608/07.

§ 4° - As receitas auferidas decorrentes de aplicações financeiras serão computadas a
crédito do Convênio, e serão utilizadas exclusiva e integralmente à execução de seu objeto
e finalidade, conforme previsto no art. 144 da Lei Estadual n. 15.608/07.

§ 5° - Existindo saldo financeiro remanescente, bem como saldo financeiro decorrente de
aplicações financeiras realizadas no decorrer da execução do objeto deste Convênio,
permanecerão os mesmos depositados em conta vinculada ao Programa.

Cláusula Quarta - Da Liberação dos Recursos

Os valores solicitados pela Coordenação do Programa para pagamento de despesas
provenientes de sua execução (serviços de terceiros, material de promoção, material de
consumo, bolsas de estudo, remuneração técnica, ete) serão pagos pela FAUEL de acordo
com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira.

Parágrafo Único - O pagamento de despesas inerentes ao Programa mediante a utilização
de recursos aportados pela UNIVERSIDADE, ou por ente de direito público, deverá
observar as diretrizes da Lei Estadual n. 15.608/07, e, subsídiariamente, as disposições da
Lei Federal n. 8.666/93.

Cláusula Quinta - Das Atribuições da UNIVERSIDADE

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;

Av. Higienópolís, 174 - 8° andar - CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 - Londrina - Paraná-_. - - --- - - - -
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c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus
objetivos;

d) disponibilizar as instalações físicas e os equipamentos necessários à execução dos
serviços, relativos ao Programa, de acordo com as possibilidades dos
Departamentos de Biologia Geral e Biologia Animal e Vegetal do Centro de
Ciências Biológicas da UEL;

e) fornecer materiais de consumo necessários à execução do Programa, mediante
assinatura de comprovante de entrega e recebimento, com ressarcimento dos
respectivos valores pela FAUEL;

f) atribuir à Coordenação do Programa a responsabilidade pelo acompanhamento e a
fiscalização do Convênio e dos recursos, conforme prescrito no inciso IV, art. 137,
da Lei Estadual 15.608/2007, mediante a apresentação de relatórios parciais anuais
e relatório final documentado.

Cláusula Sexta - Das Atribuições da FAUEL

a) promover a divulgação do Programa;
b) apoiar as ações da Coordenação do Programa;
c) acompanhar o desenvolvimento do Programa, assegurando a consecução de seus

objetivos;
d) efetuar o pagamento das despesas decorrentes da execução dos trabalhos relativos

ao Programa (serviços de terceiros, material de promoção, material de consumo,
bolsas de estudo, remuneração técnica, etc) quando solicitado pela Coordenação. de
acordo com a previsão orçamentária e disponibilidade financeira, conforme
estipulado na Cláusula Quarta;

e) providenciar o reparo dos equipamentos fornecidos pela UEL e utilizados pelo
Programa, em decorrência de problemas de funcionamento ou manutenção
verificados no decorrer das atividades, com receita oriunda do Programa e anuência
da Coordenação;

f) receber o pagamento dos usuários do Programa, de acordo com o disposto na
Cláusula Terceira;

g) repassar à UEL a importância correspondente a 10% do valor arrecadado, na forma
do art. 4°, inciso I da Resolução CA n. 008/2012, até o 5° dia útil do mês
subseqüente ao da arrecadação;

h) repassar à UEL a importância correspondente a 4% do valor arrecadado destinada
ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão da UEL, na forma do art. 4°,
inciso II da Resolução CA n. 008/2012, até o 5° dia útil do mês subseqüente ao da
arrecadação;

i) repassar 6% do valor arrecadado às unidades e subunidades envolvidas no
Programa, na forma do art. 4°, inciso IV da Resolução CA n. 008/2012, até o
término da vigência do presente Convênio;

j) responsabilizar-se pela contratação de profissionais necessários para o
desenvolvimento das atividades relacionadas ao Programa, bem como
responsabilizar-se pelo recolhimento de encargos trabalhistas, sociais e fiscais
decorrentes das contratações;

Av:..~~gienóp~lis, 17~ - 8° andar -_CEP 86020-908 Fone/Fax: (43) 3321-3262 -Londrina - pa~~~
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k) encaminhar anualmente à Pró-Reitoria de Planejamento da UEL balancetee
relatório financeiro parcial das atividades em desenvolvimento, na forma do art. 80
da Resolução CA n. 008/2012;

I) ceder à UEL, sob a forma de Comodato, os bens adquiridos com recursos
provenientes da receita do Programa, cujos bens serão incorporados ao patrimônio
da UEL mediante doação ao final da vigência do Convênio, na forma do art. 11 da
Resolução CA n. 00812012;

m) aplicar no mercado financeiro, por meio de instituições oficiais, os recursos
administrados com base neste instrumento, atendendo-se ao disposto no art. 143 da
Lei Estadual 15.608/2007, devendo posteriormente empregá-Ias junto com o
respectivo rendimento, exclusivamente na execução do objeto de que trata a
Cláusula Primeira deste Convênio.

Cláusula Sétima - Da Participação de Servidores

Os servidores da UEL poderão participar das atividades relacionadas ao Programa desde
que devidamente autorizados pelo responsável pelo órgão ao qual estão lotados.

§ 10
- A participação dos servidores não poderá ultrapassar 20% da sua carga horária de

trabalho, nem causar prejuízos às demais atividades que lhe são atribuídas no órgão em que
estiverem lotados.

§ r -A participação dos servidores da UEL no Programa não gerará direito a futuras
contratações.

Cláusula Oitava - Do Saldo Operacional

Ao término da vigência do presente Convênio o saldo operacional do Programa será
destinado na forma do art. 7° da Resolução CA n? 008/2012.

Cláusula Nona - Do Relatório Final

A Coordenação do Programa terá prazo de até 30 (trinta) dias após o término da vigência
do Convênio para encaminhar à FAUEL relatório final das atividades executadas, na forma
do art. 12, caput, da Resolução CA n" 008/2012.

§ 1«, A FAUEL terá prazo de 90 (noventa) dias, após o término da vigência do Convênio
para apresentar à Pró-Reitoria de Planejamento relatório financeiro final instruído com o
relatório de atividades. s-:
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§ 2° - A Pró-Reitoria de Planejamento analisará o relatório financeiro final emitindo
parecer sobre o mesmo para posterior envio ao Conselho de Administração para
apreciação, pronunciamento e aprovação.

§ 3° - A Pró-Reitoria de Planejamento encaminhará o processo instruído com o relatório
financeiro final aprovado pelo Conselho de Administração e o relatório de atividades ao
Centro de Estudos, Departamento e Conselho Diretor respectivos, para ciência, visando
aprimorar os futuros planos de trabalho.

Cláusula Décima - Da Publicação

A publicação resumida deste instrumento será efetuada, por extrato, no Diário Oficial do
Estado, nos termos do disposto no art. 110, da Lei Estadual n. 15.608/07.

Cláusula Décima Primeira - Da Vigência

O presente Convênio vigorará pelo período de 04 (quatro) anos, contados a partir de sua
assinatura.

§ 10
- Caso as obrigações decorrentes do objeto do Convênio não possam ser concluídas

no prazo indicado no caput desta cláusula, o mesmo poderá ser prorrogado por período
suficiente para a sua conclusão, mediante assinatura de Termo Aditivo, obedecido o prazo
máximo legal.

§ 20 - Qualquer prorrogação deverá ser solicitada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias
antes do término da vigência do Convênio, com justificativa escrita pela parte interessada e
apreciada, quando for o caso, pela Coordenação do Programa e devidamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o ajuste.

Cláusula Décima Segunda - Da Extinção

o presente Convênio será regularmente extinto quando atingir seu termo final, podendo ser
denunciado a qualquer tempo por quaisquer dos partícipes, independentemente de
descumprimento de qualquer cláusula, mediante notificação escrita com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias, firmando-se, para tanto, Termo de Encerramento.

Parágrafo 10 - O Termo de Encerramento a que se refere o caput da presente cláusula
deve prever as resoluções entre as partes convenentes para conclusão do Programa em
andamento, sem prejuízo às atividades pendentes.

5
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Parágrafo 2° - O presente Convênio poderá ser rescindido em decorrência de
inobservância das atribuições assumidas, bem como em decorrência do interesse público,
nos termos da Lei.

Cláusula Décima Terceira - Do Foro

Eventuais dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Convênio serão dirimidas no
Foro da Comarca de Londrina, Estado do Paraná.

As partes assinam o presente Convênio em duas vias de igual teor.

Londrina,~ de ~~ de2013.

~~ ERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
Prof". Dr". Nádina Aparecida Moreno- Reitora

Dr. Mário Luís Orsi - Diretor Vice-Prcsidente
(Diretor Presidente em exercício)
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DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E APOIO TÉCNICO
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Departamento: Biologia Geral
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X Programa de Atendimento à Sociedade (PAS)- Resolução CA nO,
008/2012,

Motivação: (no caso de vinculação à Resolução 008/2012)
A presente proposta visa ao desenvolvimento de projeto relacionado ao

combate de mosquitos vetores de doença, por meio de comercialização de serviços. O
trabalho mostra-se de grande valor à comunidade, uma vez que, em meio aos diversos
casos de doenças transmitidas por mosquitos, esse tipo de serviço é praticamente
inexistente.

Por se tratar de um assunto de saúde pública, no qual não é possível prever
quando haverá uma maior demanda pelos serviços de combate ao mosquito vetor, faz-
se necessário que todo o processo de prestação de serviço seja ágil e de fácil acesso
para fornecimento imediato e atendimento ao público.

Assim, justifica-se a parceria com a FAUEL, a fim de se desenvolver com maior
praticidade e rapidez todas as etapas do projeto, pois com o auxílio da Fundação é
possível agilizar a aquisição de matérias-primas, pagamentos, emissão de notas fiscais
e documentos, entre outros elementos necessários à comercialização dos serviços.

OS:
Desenvolvimento de Produto.

IX I Desenvolvimento de Processo.

IDesenvolvimento de Sistemas.

I Desenvolvimento de Tecnologias.

IX IAssessoria.
rx== I Consultoria.

IX IOrientações.

[ X ITreinamento de Pessoal.

Outras atividades de natureza acadêmica, técnico-científica ou cultural.
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Título: CONTROLE BIOLÓGICO DE INSETOS DE IMPORTÂNCIA MÉDICA
# , ,

VETERINARIA E AGRICOLA COM O USO DE BIOINSETICIDA PRODUZIDO NA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA E AÇÕES COMPLEMENTARES

Duração
4 anos

Início:
O início do projeto será a partir da data de assinatura
do Convênio.

Area Temática
Saúde pública

Código
06

linha de Extensão
Endemias e epidemias

Código
16

Palavras-Chave: 2 - Bioinseticida 3 - Avaliação de produto
1 - Controle biológico
4 - Projeto de controle 5 - Bioensaios 6 - Assessoria

Classificação: 2.04.00.00-4 2.04.06.00-2
2.00.00.00-6
2.13.03.00-2

Resumo:
Muitas são as solicitações de prefeituras, indústrias e comunidade em geral, de

auxílio para as questões de controle de insetos de interesse médico, veterinário e
agrícola. Neste contexto incluem-se principalmente mosquitos e borrachudos, por se
tratar de insetos transmissores de patógenos, que muito tem perturbado a população
humana, medidas de controle devem ser tomadas antecedendo o aparecimento de
problemas relacionados à saúde pública. Este é um trabalho especializado e requer a
montagem de plano ou estratégia de ação, envolvendo orientação e treinamento.

Com a recomendação da Organização Mundial da Saúde para que não sejam
mais utilizados produtos químicos para controle de larvas de mosquitos e borrachudos
em lagoas naturais ou artificiais e em ribeirões, e o surgimento de mosquitos
resistentes a tais produtos, faz-se cada vez mais necessárias medidas alternativas
para o combate dos vetares.

Dentre essas medidas, apresenta-se o controle mecânico, cultural e biológico.
Deste último, pode-se destacar o grande interesse e investimento das indústrias no
desenvolvimento de novos produtos, os quais podem ser produzidos no laboratório da
Universidade.

Constatada a demanda e por estar diretamente relacionada à linha de pesquisa
de vários professores e alunos do departamento, com teses, dissertações e
monografias, o convênio mostra-se de grande relevância acadêmica e de saúde
pública. Relatamos ainda que o valor arrecadado com o projeto servirá para subsidiar o
trabalho contratado, bem como a manutenção de outras atívidades do laboratório,
inclusive financiar treinamento de alunos.



c t;{l(")f< 3
V~V'J

IAbstract:

Órgãos Envolvidos

Execução: Departamento de Biologia Geral e Departamento de Biologia Animal e
Vegetal.

Apoio: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina
- FAUEL e Centro de Ciências Biológicas - CCB.

Desde 1994, A Universidade Estadual Londrina, por meio do Departamento
de Biologia Animal e Vegetal e do Departamento de Biologia Geral, desenvolveu
um programa voltado ao controle de Culicidae (mosquitos), o qual dominou a
técnica de produção de Bioinseticida, tendo como principio ativo o Bacillus
thuríngiensís israelensis. Hoje, este bioinseticida produzido de forma artesanal
denominado BioUel, é distribuído para várias prefeituras, outros órgãos públicos e
empresas privadas, para o controle de pernilongos em lagoas de tratamento de
efluentes.

Além desta metodologia de controle, atua ainda, fazendo assessoria técnica
para controle de Simuliidae (borrachudos), montagem de projeto de controle de
Aedes aegypti (mosquito vetor do vírus da dengue). com o uso do bioinseticida
produzido na UEL, promove palestras e cursos e atua na implantação de métodos
alternativos para o controle de mosquitos vetor de agentes patogênicos.

Em meio aos sérios problemas enfrentados em Londrina, e praticamente
todo o Brasil, e por ser uma atividade especializada que não "concorre" com a
iniciativa privada, torna-se fundamental a disponibilização de tais serviços à
comunidade.

A partir da descoberta do DDT, no início da década de 40, o controle da
população de insetos-praga de lavouras e insetos de importância média tem sido
feito a base de inseticidas químicos. Contudo, além de ser poluente, tóxico e sem
especificidade (atinge também os insetos benéficos), começaram a aparecer casos
de insetos resistentes aos inseticidas químicos.

A pressão ecológica. devido ao teor poluente do inseticida químico, do seu
acúmulo no ambiente. do seu uso inadequado (excessivo) e da sua alta toxicidade
ao homem e outros animais, associados ao desenvolvimento de resistência pelos
insetos, levaram à procura de formas alternativas de controle. como os patógenos
aos quais os insetos são naturalmente sensíveis.

Justificativa:

Os microrganismos entomopatogênicos são uma alternativa ao controle químico,
com numerosas vantagens, como a segurança para seres humanos e outros
organismos não alvo, a redução de resíduos nos alimentos, o aumento da atividade de
outros inimigos naturais e o aumento da biodiversidade nos ecossistemas tratados.
Desde 1938. Bacillus thuringiensis é o mais utilizado no mundo.
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Na área de controle de insetos vetares de doenças, a situação é bastante crítica
devido à rápida, crescente e comprovada ineficácia dos inseticidas químicos, e, como
conseqüência, epidemias de dengue aparecem em diferentes regiões do Brasil a cada
ano. Desde 1970, o B. thuringiensis, que tem se mostrado eficiente, é utilizado sob
recomendação da OMS (Orqanização Mundial da Saúde), particularmente no
programa de oncocercose na Africa, contra os vetores de dengue, filariose e malária
na China e Filipinas, e contra pernilongos na Alemanha.

Por outro lado, apesar de ser o bioinseticida mais comercializado no mundo, o
Brasil está começando a adquirir know-how próprio para a sua produção. As
formulações disponíveis no mercado, a maioria importadas, são adequadas a
pernilongos e borrachudos. Contudo, fórmulas direcionadas aos criadouros de
mosquito do dengue são praticamente inexistentes. Para tanto, faz-se necessária ação
de suporte para os testes de novos produtos, montagens de projetos técnicos e até
mesmo a realização do controle em si.

Esta é justamente a área de especialidade ora proposta. Desenvolver, testar e
direcionar a aplicação correta de produtos a base de B. thuringiensís, artesanalmente
produzidos em diferentes meios de cultura, com ou sem formulação farmacêutica,
contra Culex, Aedes, Anopheles e Simulium.

O Laboratório vem desenvolvendo pesquisa na linha de prospecção, seleção e
caracterização de novas linhagens de Bacilos com potencial bioinseticida para o
controle de pragas agrícolas e de importância veterinária, podendo, em futuro próximo,
estar atuando também nesta área oferecendo produto e serviços.
Em resumo poderão ser desenvolvidas as seguintes atividades:
- Produzir bioinseticida a ser fornecído aos órgãos públicos e iniciativa privada para
controle de mosquitos hematófagos.
- Montagem de estratégias para o controle de borrachudos e pernilongos utilizando
produtos à base de B. thuringiensis;
- Execução de projetos de controle de borrachudos e pernilongos utilizando técnicas
alternativas, principalmente o bioinseticida produzido nessa Universidade;
- Treinamento de pessoal para utilização em campo do bioinseticida;
- Execução de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso do bioinseticida
produzido nessa Universidade;
- Executar bioensaios em laboratório, serni-carnpo e campo para testar o bioinseticida
produzido nessa Universidade ou a pedido de outros órgãos;

Localização: ~
Área urbana, rural e nos laboratórios de Entomologia Geral e Médica (BAV) e
Laboratório de Genética e Taxonomia de Bactérias (810)

Segmento a ser atendido:
Prefeituras
Cooperativas
Empresas privadas
Proprietários rurais
Etc

a) O laboratório tem a capacidade de produzir cerca de 120 litros de bioinseticida por
sema~na~. ~



b) Sobre atendimento de montagem de projetos com uso de bioinseticida, será
possível atender até duas empresas por semana.

Objetivos

Gerais:
Oferecer serviços a órgãos públicos e privados para o controle de mosquitos hematófagos com
o uso de bioinseticida à base de B. thuringiensis.

Específicos:
- Produzir bioinseticida a base de Bacillus thuringiensis para o controle de mosquitos;
- Elaborar projetos voltados ao combate de mosquitos vetores, controle de borrachudos e
pernilongos com o uso de bioinseticida à base de B. thuringiensis;
- Prestar assessoria técnica para controle de mosquito vetores de doença com o uso de
bioinseticida à base de B. thuringiensis;
- Promover treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida à base
de B. tlwringiensis;
- Executar ações em campo de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso de
bioinseticida à base de B. thuringiensis;
- Realizar bioensaios em laboratório, semi-campo e campo para testar o bioinseticida em
desenvolvimento na UEL ou em outros órgãos público ou privado.

Metodologia:
Conforme o tipo de serviço solicitado, será aplicada metodologia específica. Todavia o
padrão estará sempre voltado às exigências da Organização Mundial da Saúde.

Avaliação:
Os métodos de avaliação consistem nos resultados a serem obtidos nos testes e
ações de controle.

Disseminação dos Resultados:
Folhetos, Folder, palestras e apresentação em encontros.

Recursos Humanos:
a) DOCENTES

Chapa C.H
Nome Depto/Centro Funcional RT Semanal Função

Gislayne Fernandes Lemes CCB/BIO 0704012 TIDE 8 Coordenadora

Trindade Vilas Boas

Laurival Antonio Vilas Boas CCB/BIO 1212279 TIDE 4 Colaborador

João Antônio Cyrino Zequi CCB/BAV 1019207 40h 4 Colaborador



b) DISCENTES
NúmeroAproximado Curso/Série

de Discentes
5 Biologia - A partir da primeira série

c) TECNICO-ADMINISTRA TIVOS

Órgão
Carga Horária

Nome Nível RT Semanal Cargo
João de Godoy Bueno SEC/ADM 40 8 Técnico de

Laboratório

José Goanais CCB/BAV 40 8 Técnico de

Laboratório

d) MEMBROS DA COMUNIDADE
Nome Entidade CargaHorária Função

Semanal
José Lopes Prof.Senior/CCB/BAV 10 Colaborador

Cronograma:
(máximo de 48 meses)

PERIODO (MESI ANO) 1 2 ':l 4 5 6 7 8 CllO 11 12-'
ATIVIDADES
Produção e entrega deX X X X P< X X X D< P< X X
Bioinseticida
Bioensaios

~.
P< P< P< P< X D< X X X X P<

Montagem e execução de projetos P< X P< P< X X X D< [x- X X P<
Prestação de assessoria técnica X X X D< P< P< X D< P< D< X P<
Treinamento de pessoal X X X X X D< P< [x- X [x- X P<
~ções em Campo X P< D< P< X X X X X X X X

Obs: Cronograma apresentado para um ano, repetindo-se nos demais anos. A
proposta em questão é caracterizada como uma ação de fluxo contínuo, conforme
solicitação pelos usuários dos serviços junto aos Laboratórios envolvidos no projeto,
por intermédio da FAUEL, sem possibilidade de previsão exata, pois se trata de
procura pela comunidade externa, a qual é motivada por fatos e necessidades, muitas
vezes imprevisíveis.

Gislayne Fernandes Lemes Trindade Vilas Boas - Coordenadora:
Atividades a serem desenvolvidas:
- Desenvolvimento de produto;
- Prospecção de linhagens de Bacillus;

Plano de Trabalho Individual:



- Caracterização genética das linhagens;
- Produção de bioinseticida;
- Fermentação;
- Formulação.
- Coordenação e administração do projeto.
- Divulgação.

Laurivaf Antonio Vilas Boas - Colaborador:
- Caracterização genética das linhagens;
- Prospecção de linhagens de Baciflus;
- Produção e controle de qualidade do bioinseticida.

João Antônio Cyrino Zequi - Colaborador
Atividades a serem desenvolvidas:
- Treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida;
- Execução de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso de bioinseticida;
- Executar bioensaios em laboratório. semi-campo e campo para testar bioinseticida
produzido nessa Universidade;
- Avaliação e reavaliação dos resultados de controle com o uso de bioinseticida;
- Avaliação ambiental e indicação das medidas de controle possíveis de serem
aplicadas;
- Criação de insetos em laboratório para serem usados em bioensaios;
- Divulgação.

José Lopes - Colaborador:
Atividades a serem desenvolvidas:
- Montagem de projetos para o controle de borrachudos e pernilongos com o uso de
bioinseticida;
- Treinamento de pessoal para atuação em campo com o uso de bioinseticida;
- Execução de controle de larvas ou adultos de mosquitos com o uso de bioinseticida;
- Executar bioensaios em laboratório. semi-campo e campo para testar bioinseticida
produzido nessa Universidade;
- Apresentação de bioinseticida para a comunidade;
- Avaliação e reavaliação dos resultados de controle de mosquitos com uso de
bioinseticida;
- Avaliação ambiental e indicação das medidas de controle possíveis de serem
aplicadas;
- Divulgação.

Técnicos e alunos estagiários - Atividades de Apoio:
Atividades a serem desenvolvidas:
- Montagem e leitura de bioensaios;
- Aplicação em campo;
- Avaliação das aplicações;
- Mensuração das lagoas e trechos de rios para cálculo da concentração do produto a
ser aplicado;
- Mapeamento de ribeirão;
- Montagem, acompanhamento, execução e avaliação de projetos tanto da área rural
como urbana;
- Coleta de dados e materiais em campo
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- Manutenção do insetário;
- Análise de palheta e contagem de ovos de Aedes;
- Produção e envasamento de bioinseticida;
- Entrega ou despacho por transportadora do bioinseticida produzido;

Não se aplica.

Recursos da Comunidade:

LOPES, J. 2002. Mosquitos (Saúde: Culicidae) da região do baixo Tibagi e suas
adaptações a ambientes antropogênicos: causas e conseqüências. In: MEDRI,
M.E.; BIANCHINI,E.; PIMENTA, J. A; SHIBATTA, O. 2002. A Bacia do Rio Tibagi.
Ed. M.C. Londrina, PR. No Prelo.
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EOUCS, p. 269-293.
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DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Receitas Valor Despesas Valor
Execução dos serviços 100% Manutenção do projeto 55%

Pessoal 20%
Reoasse UEL 10%
Repasse FAUEL 5%
Centro 6%
FAEPE 4%

Total 100% Total 100%-Obs: Foram apresentados percentuais de destinaçao de despesas, pOISa proposta em
questão é caracterizada como uma ação de fluxo contínuo, conforme solicitação pelos
usuários dos serviços junto ao Laboratório de Entomologia Médica por intermédio da
FAUEL, sem possibilidade de previsão exata de receitas e despesas, pois se trata de
procura pela comunidade externa, a qual é motivada por fatos e necessidades, muitas
vezes, imprevisíveis.

Cronograma de Desembolso A. PERIODO DE EXECUÇÃO
Dos Recursos:
Elementos de Despesa 1 2 3 k 5 6 7 8 9 10 11 12

Material de consumo X X X IX rx rx rx ~ ~ ~ Ix ~
Serviços de Terceíros X L~ rx rx p(. X X X ~ IX X
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DA PROCURADORIA DA SAE

À SUPERINTENDÊNCIA

Memorando n° 37/2018 - CC

Veio-me o presente expediente, objetivando análise e parecer acerca da
possibilidade de compra, através de dispensa de licitação, com a Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade de Londrina-FAUEL de bioinseticida
para ser aplicado em lagoas de decantação a fim de evitar o desenvolvimento de
larvas de mosquitos e outros insetos.

A Chefia de Compras junta documentação referente à regularidade fiscal
e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação econômico-financeira da empresa
selecionada para compra do bioinseticida, qual seja a empresa Fundação de Apoio
ao Desenvolvimento da Universidade de Londrina-FAUEL, apresenta, ainda,
contratos da referida fundação com demais municípios, bem como cotações com
outras empresas, a fim de se comprovar o preço de mercado.

Pelas cotações apresentadas, o valor ofertado pela fundação é
compatível com os valores de mercado.

Apresenta, ainda, fundamentação suficiente a justificar a dispensa de
licitação, baseada no artigo 24, inciso XIII, Lei 8.666/93 e na lei 8.958/94.

Informa que há saldo orçamentário e disponibilidade financeira para
assumir a obrigação contratual, bem como a contratação está de acordo com os
objetivos apresentados no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A Diretoria de Operações justifica a necessidade da compra do
bioinseticida objeto do presente feito para manter o combate de mosquitos
transmissores de doenças nas lagoas de tratamento de esgoto do município,
operadas pela SAE.

Esclarece que o bioinseticida produzido e fornecido pela Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade de Londrina-FAUEL já vem sendo
utilizado nos últimos anos pela SAE e o resultado tem sido satisfatório no que
concerne ao combate dos mosquitos.

Por fim, declara que a aplicação do bioinseticida também é necessário
para preservar a saúde dos servidores desta Autarquia que fazem a manutenção
direta das lagoas, bem como dos residentes da região.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS - Av. Altino r.
CNPJ 49 131 287/0001-88

(0**14) 3322-1866 - CEP 19900-000 - Ourinhos - SP
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É o relatório, passo ao parecer.

Diante das justificativas apresentadas pela Diretoria de Operações,
verifica-se a necessidade da aquisição do bioinseticida, por se tratar de saúde
pública.

É notório que no verão a quantidade de mosquitos aumenta
significativamente e que muitos são vetores de doenças como a dengue, sendo que
seu controle é questão de máxima importância para o município.

Ademais, sendo a SAE operadora de duas lagoas de tratamento de
esgoto e sendo de seu conhecimento que o local é propício para proliferação destes
insetos é sua obrigação obter mecanismos de controle e prevenção, atividade que já
vem realizando (http://www.ourinhosnoticias.com.br/noticia/11 001/Para-combater-
pernilongos-SAE-limpa-e-aplica-bioinseticida-nas-Iagoas-de-estabilizacao-de-esgoto)

O artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93 autoriza, expressamente, a
dispensa de licitação na contratação de instituição brasileira incumbida de pesquisa,
ensino ou desenvolvimento institucional, desde que a contratada detenha
inquestionável reputação e não tenha fins lucrativos:

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso,
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional
e não tenha fins lucrativos;

A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade de
Londrina (FAUEL) atende os requisitos autorizativos, conforme se observa de seu
estatuto social, trata-se de fundação sem fins lucrativos que objetiva colaborar com a
Universidade Estadual de Londrina através de apoio e fomento a projetos de
desenvolvimento de ensino, cultura, esporte e lazer, da pesquisa, do
desenvolvimento tecnológico e da extensão universitária. Objetiva, ainda, prestar
serviços técnicos e científicos à sociedade.

Outrossim, a reputação da FAUEL, em que pese a impossibilidade de
demonstrar documentalmente, é pública e notória, sendo que vem atuando desde
29/03/1999, bem como, em pesquisas na internet, muitos órgãos públicos possuem
contrato com referida instituição, restando, a meu ver, atendido este quesito.

Ainda, a Lei 10.973/94 estabelece a possibilidade de contratação direta
com ICT (Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação), entidades de direito
privado sem fins lucrativos ou empresas voltadas para atividades de pesquisa e de
reconhecida capacitação tecnológica no setor, visando atividades que solucionem
problemas técnicos ou a obtenção de produto, serviço ou processo inovador:

Art. 20. Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de
interesse público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito
privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em consórcios,

~S~UP~E~R/~N=~~ND~~~N~C/~A~DE~A0G~U~A~E~ES~G~O~ro~D~E~O~U~R/~NH~O~S~-~A-V.7A/~M-o~Ar-a~e:~~t~~~·1~4)733~2~2_~18~66~-~C~EP~I~9~90~0-~00-0--o~u-m-h-os--~s-p------ç{
CNPJ 49 131 287/0001-88
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voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação
tecnológica no setor, visando à realização de atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução
de problema técnico específico ou obtenção de produto, serviço ou
processo inovador.

§ 4º O fornecimento, em escala ou não, do produto ou processo inovador
resultante das atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação
encomendadas na forma do caput poderá ser contratado mediante
dispensa de licitação, inclusive com o próprio desenvolvedor da encomenda,
observado o disposto em regulamento específico.

Outrossim, importante salientar, também, que proposta está abaixo do
limite previsto no inciso II do artigo 24 da Lei de Licitações, de acordo com a nova
redação dada pelo Decreto n° 9.412/2018.

Ainda, há disponibilidade orçamentária e financeira, bem como a
contratação se encontra em consonância com o Plano Plurianual e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias.

Ademais, encontra-se atendido o quanto determinado no artigo 26,
parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Necessária apenas a juntada de declaração emitida pela empresa
atestando que, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93, que se encontra
em situação regular perante o Ministério do Trabalho no que concerne ao disposto
no inciso XXXIII, do artigo r, CF, que atende às normas de Saúde e Segurança do
Trabalho de seus empregados e que atende às normas do Decreto 3.298/1999, bem
como apresentação de documentação expedida pela vigilância sanitária quanto à
autorização para produção e fornecimento do bioinseticida.

Desta forma, estando caracterizada a situação do artigo 24, inciso XIII da
Lei 8.666/93, nada obsta a contratação direta da Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento da Universidade de Londrina, devendo apenas ser juntada a
declaração supramencionada.

Salvo melhor juízo, é ° parecer.

Ourinhos, 25 de setembro de 2018.

LDINI
Procuradora a SAE

OAB/SP 374.017

SUPERINTEND/;NCIA DE AGUA E ESGOTO DE DURINHOS - Av. Altino Arantes. 369 - Fone (0""1
CNPJ 49131287/0001-88

P 19900-000 - Durinhos - SP
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Ao Gabinete da Superintendência

Senhor Superintendente,

o presente expediente se refere ao pedido da Diretoria de Operações, a qual nos
informou através da justificativa anexo ao processo, sobre a necessidade de se manter o combate dos
mosquitos "Aedyes Aegypti" e "Culex Quinquefasciatus" nas=de tratamento de esgoto que ficam nas
proximidades dos Rios Pardo e Paranapanema município de Our nhos, por isso se faz necessário a aplicação
de bioinseticida nas mesmas de forma regular quinzenalmente.

Ainda conforme justificativa além é destacado a eficácia do produto produzido na pela
FAUEL em parceria com a Universidade Estadual de Londrina, sendo que fi aplicação desse produto tem
apresentado controle satisfatório, conforme relato do Diretor de Operações ..,f

O valor total estimado da referida aquisição corresponde a R$ 15.600,00 (quinze mil e
seiscentos reais), que será pago mediante a emissão de nota fiscal e entrega do referido rnajérlal de forma
quinzenal pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade de Londrina (FAUEL)."

A Chefia de Compras por sua vez, apresentou as devidas informações em
cumprimento ao contido no parágrafo único do artigo 26 da Lei 8.666/1993, como antecedente necessário à
contratação com ~nexi9ibilidade ou dispensa de licitação, bem como outras considerações pertinentes ao
assunto em questão.v'

Consultada a Procuradoria desta Autarquia, esta se manifestou pela procedência da
contratação que, no presente caso, se enquadra na hipótese de "Dispensa de Lic~ção", prevista no artigo 24,
inciso XIII, da Lei Federal nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. vi'

Ainda, a Lei 10.973/94 estabelece a possibilidade de contratação direta com ICT
(Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação), entidades de direito privado sem fins lucrativos ou
empresas voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida capacitação tecnológicas no setor, visando
atividades que solucionem problemas técnicos ou a obtenção de produto, serviço ou processo inovador, o qual
se enquadra em tela. I

Importante salientar, também, que a proposta está abaixo do limite previsto noÁnciso
11do artigo 24 da Lei de Licitações, de acordo com a nova redação dada pelo Decreto nO9.412/2018. vi'

Diante do exposto, a contratação se enquadra na hipótese de Dispensa de Licitação,
uma vez preenchidos os requisitos/leqais e constitucionais exigidos para sua formalização, dispensando-se o
devido procedimento licitatório . .j

À consideração do Exmo. Sr. Superintendente, solicitando ratificação.

k.;ejfafo~
Chefe de Compras

Ourinhos, 27 de setembro de 2018.

À
Chefia de Compras

Diante do contido nos autos e nos termos do disposto do artigo 26 da Lei
Federal n? 8.666/93 e suas alterações, RATIFICO a s ensa de Licitação. Publique-se.

Ourinhos, 27 de setembro de 2018.

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS www.saeourinhos.sp.gov.br
Av Altino Arantes, 369, Centro - Fone (14) 3322·1866 - CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-88
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EXTRATOS DE PORTARIAS

Portaria nO211/18. Resolve conceder a RONALDO GO-
MES MACHARETE LOBO, Licença Prêmio de 30 (trinta)
dias em descanso, de 01/10/2018 a 30/10/2018, Proces-
so Administrativo 1,821/2018,

Portaria nO212/18 Resolve conceder a LUIS DONIZETI
RODRIGUES, Licença Prêmio de 10 (dez) dias em des-
canso, de 16/10/2018 a 25/10/2018, Processo Adminis-
trativo n° 9,940/2010.

Portaria nO213/18 Resolve conceder a LUIS DONIZETI
RODRIGUES, Licença Prêmio de 90 (noventa) dias em
descanso, de 26/10/2018 a 23/01/2019, Processo Admi-
nistrativo n° 5.347/2017.

Portaria n? 214/18 Resolve conceder a RONALDO SE-
BASTIÃO DE LIMA, Licença Prêmio de 30 (trinta) dias
em descanso, de 08/10/2018 a 06/11/2018, Processo
Administrativo n° 1.320/2018.

Ourinhos 02 de outubro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

Publicada e registrada no departamento de ad-
ministração da SAE, na data supra,
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nO56/2018.
Processo nO426/2018.
Pregão Presencial nO27/2018.
Objeto: Registro de preços para prestação de serviços

de tornearia.

Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Esgoto
I de Ourinhos.
I Empresa Detentora: Tornearia Assalim Ltda.
Data de Assinatura: 01 de outubro de 2018.

I Vigência: 12 meses.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nO556/2018.
Dispensa de Licitação nO10/2018.
Objeto: Aquisição de Bioinseticida para aplicação nas
lagoas de tratamento de esgoto nos Rios Pardo e Pa-
ranapanema.
Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina (FAUEL).
Valor Total: R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
Fundamento: Lei Federal nO8.666/1993, artigo 24, in-
cisos 11 e XIII e Decreto n° 9.412/2018. Nos termos do
artigo 26 de Lei Federal nO8.666/1993, RATIFICO a Dis-
pensa de Licitação.

Ourinhos, 27 de setembro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo nO541/2018.
Pregão Presencial nO40/2018.
Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais
de construção e tintas.
Sessão de processamento do pregão, recebimento e
abertura dos envelopes "Proposta Comercial" e "Do-
cumentos de Habilitação": 16 de outubro de 2018, às
14hOOmin.
Local: Diretoria Administrativa da SAE, localizada à Ave-
nida Altino Arantes, n? 369, Centro - Ourinhos/SP.

O Edital completo poderá ser retirado gratuita-
mente na Chefia de Compras da SAE - Superintendência
de Água e Esgoto de Ourinhos, sito à Avenida Altino
Arantes, nO369, Centro, no horário comercial ou no site
http://www.saeourinhos.sp.gov.br/Licitacoes.php) no link
pregão presencial, sendo que quaisquer esclarecimentos
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 24/2018

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS E
A FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE DE LONDRINA PARA APRODUÇÃO E
FORNECIMENTO DE BIOINSETICIDA.

Por este instrumento particular de CONTRATO, de um lado a SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE
OURINHOS,entidade de direito público interno,inscrita no CNPJ sob n049.131.287/0001-88, com sede à Avenida
Altino Arantes, n0369, Centro ,neste ato representada pelo Superintendente, Sr. Marcelo Simoni Pires, portador da
Carteira de Identidade RG sob n° 4.617.529-5 e inscrito no CPF sob nO753.799.708-00,doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, com sede na cidade de Londrina, Estado do Paraná, à Rua
Fernando de Noronha, n° 1.426, Centro, inscrita no CNPJ sob n° 03.061.086/0001-50, neste ato representada por
Graça Maria Simões Luz, brasileira, divorciada, professora universitária, portadora da Carteira de Identidade RG
sob n01.723.831-0 e inscrita no CPF sob n° 313.047.709-82, residente e domiciliada à Rua Paranaguá, n° 192,
apartamento 101, Centro, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, doravante denominada CONTRATADA, e
INTERVENIENTE ANUENTE: Prof. Dr. João Antonio Cyrino Zequi, coordenador do Projeto "Controle biológico
de insetos de importância médica, veterinária e agricola com uso de Bioinseticida produzido na UEL e ações
complementares", desenvolvido pelos Departamentos de Biologia Geral e Biologia Animal e Vegetal, através de
convênio entre UEL e FAUEL, firmam o presente Contrato,com fundamento no inciso XIII do artigo 24 da Lei
Federal nO8.666 de 21 de junho de 1993, também no inciso 11 do artigo 24 da Lei Federal nO8.666 de 21 de junho
de 1993, de acordo com a nova redação dada pelo Decreto nO 9.412/2018 e da Lei 10.973/94, consoante
Processon° 556/2018 - Dispensa de Licitação nO10/2018, que é parte integrante do presente instrumento e no qual
estão vinculadas as partes, mediante cláusulas e condições que mutuamente aceitem e outorgam a saber:

CLÁUSULAPRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para produção e fornecimento de
Bioinseticida para controle de mosquitos Culexquinquefasciatus nas lagoas de tratamento de esgoto que ficam
nas proximidades dos Rios Pardo e Paranapanema no municipio de Ourinhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR E RECURSOS

2.1 - O valor total do presente contrato é de R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) conforme abaixo
discriminado:

2.2 - A despesa onerará os recursos orçamentários e financeiros, reservados na seguinte dotação:

03.00.00 - Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
03.04.00 - Diretoria de Operações
03.04.01 - Diretoria de Operações
17.512.0602.2.801 - Manutenção e Operação das Unidades Executoras
3.3.90.30.00 - Material de Consumo

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

3.1 - A vigência deste contrato é pelo prazo de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da Administração, caso a quantidade total estimada não seja utilizada
durante o prazo de vigência contratual, desde que haja autorização formal da autoridade competente e observado
os seguintes requisitos: S y=-\

3.1.1 - A execução do objeto licitado tenha sido realizada de forma satisfatória;

3.1.2 - A Administração mantenha interesse na continuidade da execução do objeto;

3.1.3 - O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a Administração;
3.1.4 - A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação;

• MOE.Nc-
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3.2 - A(s) prorrogação(ões) do prazo de vigência será(ao) formalizada(s) mediante celebração do(s) termo(s) de
aditamento a este contrato, respeitadas as condições prescritas na Lei Federal nO8.666/1993;

3.3 - A não prorrogação do prazo de vigência contratual por conveniência da CONTRATANTE não gerará à
CONTRATADA direito a qualquer espécie de indenização.

3.4 - Não obstante o prazo estipulado na cláusula 3.1, a vigência contratual nos exercícios subsequentes estará
sujeita à condição resolutiva, consubstanciada na existência de recursos aprovados nas respectivas Leis
Orçamentárias de cada exerci cio, para atender as respectivas despesas.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZOS, CONDiÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO.

4.1 - O objeto contratado deverá ser fornecido conforme quantidade solicitada pela Contratante;

4.2 - As despesas com transporte do produto correrão por conta da Contratante.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDiÇÕES E DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - Os pagamentos serão efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados a partir do recebimento da
Nota Fiscal/Fatura, mediante ordem bancária, creditada em conta corrente da CONTRATADA, bem como somente
após ser conferido, aceito e atestado pelo responsável pelo recebimento do objeto.

5.1.1 - Conforme legislação vigente, ficam obrigadas a emitir a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e, os contribuintes que,
independentemente da atividade econômica exercida, realizem operações destinadas à Administração Pública
direta ou indireta.

5.2. - Não será iniciada a contagem de prazo, caso os documentos fiscais apresentados ou outros necessários à
contratação contenham incorreções.

5.2.1 - A contagem do prazo para pagamento considerará dias corridos e terá início e encerramento em dias de
expediente na CONTRATANTE.

5.3 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será imediatamente solicitada à
CONTRATADA, carta de correção, quando couber, ou ainda pertinente regularização, que deverá ocorrer no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas;

5.3.1 - Caso a CONTRATADA não apresente carta de correção no prazo estipulado, o prazo para pagamento será
recontado, a partir da data da sua apresentação.

5.4 - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação judicial, deverá apresentar
declaração, relatório ou documento equivalente de seu administrador judicial, ou se o administrador judicial for
pessoa jurídica, do profissional responsável pela condução do processo, de que está cumprindo o plano de
recuperação judicial.

5.5 - No caso de a CONTRATADA encontrar-se em situação de recuperação extrajudicial, junto com os demais
comprovantes, deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial.

5.6 - A não apresentação das comprovações de que tratam as cláusulas 5.4 e 5.5 assegura a CONTRATANTE o
direito de sustar o pagamento respectivo e/ou pagamentos seguintes.

5.7 - A CONTRATADA terá direito ao pagamento de correção monetária incidente sobre o valor da parcela paga
com atraso, entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento, caso o atraso for única e
exclusivamente causado pela CONTRATANTE, com base na variação do IGP-M da FGV.

CLÁUSULA SEXTA- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA.

6.1 - Emitir a nota fiscal eletrônica I fatura com o valor correspondente ao objeto fornecido; ~

6.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, obrigando-se a atende de
imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade do produto;

6.3 - Atender toda a legislação vigente (no âmbito federal, estadual e municipal), durante o cimento do o jeto \f
deste instrumento; O~NC' ~

J.;:, ~
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6.4 - Manter durante toda a vigência do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, bem como todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se algum
documento perder a validade.

6.5 - A CONTRATADA em situação de recuperação judicial/extrajudicial deverá comprovar o cumprimento das
obrigações do plano de recuperação judiciallextrajudicial sempre que solicitada pela CONTRATANTE e, ainda, na
hipótese de substituição ou impedimento do administrador judicial, comunicar imediatamente, por escrito, à
CONTRATANTE.

6.6 - A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1° do artigo 65 da Lei Federal nO8.666/93, se obriga a aceitar nas
mesmas condições de sua proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato.

6.7 - Não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar a execução do
objeto ora contratado.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

7.1 - Cumprir o prazo fixado para realização do pagamento.

7.2 -Indicar, formalmente, o(s) Fiscal(is) do Contrato para acompanhamento da execução contratual.

7.3 - Comunicar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade no fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA - TRANSFERÊNCIA DO CONTRATO

8.1 - A CONTRATADA não poderá transferir o presente contrato, no todo ou em parte, nem poderá subcontratar a
execução do objeto ora contratado.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO E SANÇÕES

9.1 - O não cumprimento das obrigações assumidas no presente contrato ou a ocorrência das hipóteses previstas
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações, autorizam, desde já, a CONTRATANTE a
rescindir unilateralmente este Contrato, independentemente de interpelação judicial, sendo aplicável, ainda, o
disposto nos artigos 79 e 80 do mesmo diploma legal, no caso de inadimplência.

9.2 - A CONTRATADA se sujeita à sanção prevista no artigo 7° da Lei Federal nO10.520, de 17 de julho de 2002.

9.3 - A recusa injustificada em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a multa
de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

9.4 - Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, poderá ser aplicada à CONTRATADA a multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.

9.5 - O atraso injustificado na execução do contrato, sem prejuízo no disposto no parágrafo primeiro do artigo 86
da Lei Federal n° 8.666/93, sujeitará a CONTRATADA à multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a
partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estipulado, na seguinte proporção:
I - Multa de 10% (dez por cento) até o 30° (trigésimo) dia de atraso;
\I - Multa de 15% (quinze por cento) a partir do 31° (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45° (quadragésimo
quinto) dia de atraso; e
\lI - A partir do 46° (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da obrigação
assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no edital ou contrato, sujeitando-se à
aplicação da multa prevista no subitem 9.4.

9.6 - As multas referidas neste item 9 não impedem a aplicação de outras sanções previstas na Lei 8.666/93 e
suas alterações.
9.7 - No caso de rescisão administrativa unilateral, a CONTRATADA reconhecerá os direitos da CONTRATA
de aplicar as sanções previstas neste ajuste e na legislação.

SUPERINTENDIONCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS '?
Av. Altino Arantes, 369, Centro- Fone (14) 3322-1866- CEP 19900-031 - Ourinhos - SP - CNPJ 49.131.287/0001-
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9.9 - A aplicação das penalidades não impede a CONTRATANTE de exigir o ressarcimento dos prejuízos
efetivados decorrentes de quaisquer faltas cometidas pela CONTRATADA.

9.10 - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação judicial, a convalidação em falência
ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações legais.

9.11 - No caso de a CONTRATADA estar em situação de recuperação extrajudicial, o descumprimento do plano
de recuperação ensejará a imediata rescisão deste contrato, sem prejuízo da aplicação das demais cominações
legais.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕES

10.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nO8.666/93.

CLÁUSULADECIMA PRIMEIRA - DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO

11.1 - A execução do objeto desta licitação será acompanhada pela CONTRATANTE, a qual designará como
gestor o Sr. Marcelo Simoni Pires, Superintendente, e como fiscal de contrato a Sr. Fabricio da Silva Junho, Chefe
da Rede de Esgoto, responsáveis por esse acompanhamento, nos termos do art. 67, da Lei nO8.666/93, que
deverão atestar a entrega dos produtos, determinando de imediato o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados.

11.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do fiscal serão solicitadas ao Superintendente
da SAE, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes, consoante disposto no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei
8.666/93.

11.3 - Os esclarecimentos solicitados pela fiscalização deverão ser prestados imediatamente, salvo quando
implicarem em indagações de caráter técnico, hipótese em que serão respondidos no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes do presente contrato, não resolvidas na esfera administrativa,
será competente o foro da Comarca de Ourinhos, Estado de São Paulo.

12.2 - E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente c rato para todos os fins de direito.

Ourinhos, 08 de outubro de 2018.

SUPERINTE

TESTEMUNHAS:
~~~ ~~\ \'"'
abrlcio da Silva Junho '~
RG nO47.607.966-4
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TERMODECIÊNCIAEDENOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE:Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos - SAE.
CONTRATADA:Fundação De Apoio Ao Desenvolvimento Da Universidade Estadual de Londrina.
CONTRA TON°(DEORIGEM): 24/2018.
OBJETO:Contratação de empresa para produção e fornecimento de Bioinseticida.
ADVOGADAS:Aline Simões Baldini e Karine Silva de Luca.

NaqualidadedeContratanteeContratada,respectivamente,doTermoacimaidentificado,e,cientesdoseuencaminhament
oaoTRIBUNALDECONTASDOESTADO,parafinsdeinstruçãoejulgamento,damo-
nosporCIENTESeNOTIFICADOSparaacompanhartodososatosdatramitaçãoprocessual,atéjulgamentofinalesuapubli
caçãoe,seforocasoedenossointeresse,para,nosprazosenasformaslegaiseregimentais,exercerodireitodadefesa,interp
orrecursoseomaisquecouber.

Outrossim,declaramosestarcientes,doravante,dequetodososdespachosedecisõesquevieremasertomados,relativame
nteaoaludidoprocesso,serãopublicadosnoDiárioOficialdoEstado,CadernodoPoderLegislativo,partedoTribunaldeCont
asdoEstadodeSãoPaulo,deconformidadecomoartigo90da Lelcornplementarn'vüs ,de14dejanei rode1993,iniciando-
se,precedidos demensagem eletrônica aosinteressados.

Ourinhos, 08deoutubrode2018.

Fundação de Apoio ao Desenvol . e ~dade Estadual de Londrina
Graç a ia Simões Luz

Diretor /Presidente
E-mail institucionl:fabiana@fauel.org.br

joice@fauel.org.br
joaozequi@gmail.com
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EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 24/2018.
Processo n? 556/2018.
Dispensa de Licitação nO10/2018.
Objeto: Contrato para fabricação e fornecimento de
Bioinseticida para aplicação nas lagoas de tratamento
de esgoto nos Rios Pardo e Paranapanema.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual de Londrina (FAUEL).
Período: 12 meses.

--Valor total estimado: R$ 15.600,00 (quinze mil e seis-
centos reais), sendo o valor unitário de R$ 13,00 por litro
produzido e fornecido.
Data de assinatura: 08 de outubro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Administrativo nO25/2018.
Processo nO564/2018.
Dispensa de Licitação n° 11/2018.
Objeto: Contrato de prestação de serviço para a rea-
lização de estágio e concessão de bolsa de estágio a
estudantes.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Centro de Integração Empresa Escola -
CIEE.
Período: 12 meses.
Valor total estimado: R$ 12.960,00 (doze mil, novecen-
tos e sessenta reais), sendo o valor da contribuição de
R$ 72,00 (setenta e dois reais) por estudante/mês.
Data de assinatura: 09 de outubro de 2018.

Marcelo Simoni Pires
Superintendente

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

Processo n° 457/2018.
Pregão Presencial nO31/2018.
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) Motocicletas Zero Qui-

lometro.
o Pregoeiro designado através da Portaria nO

77/2018 e no uso de suas atribuições legais declarou
DESERTA a licitação, por não comparecerem interes-
sados ao certame.

Ourinhos, 16 de outubro de 2018.

Adolfo Lepe Tonaki
Pregoeiro

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE OURINHOS

Estado de São Paulo

EXTRATO DE PORTARIA

PORTARIA n°. 34/2018. concede a Sra. Nathália Ka-
roline Augusto Silva Lucas, titular efetiva do cargo de
Técnico em Administração (Administrador), LICENÇA
PRÊMIO, conforme faculta o artigo 128, do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município, de 30 (trinta) dias em
gozo, a contar do dia 16 de outubro do corrente ano,
correspondente a parte do 2°. (segundo) período do 1°

I quinquênio (2013/2018). Câmara Municipal de Ourinhos,
i 16 de outubro de 2018.

OUVIDORIA GERAL

ATENDIMENTOS

Telefone: 0800 7700342
E-mail: ouvidoria.pmo@gmail.com

Endereço: Travessa Vereador Abrahão

Abujamra, 70

CEP: 19.900-900
Caixa postal nO255

Ou pessoalmente no mesmo local

mailto:ouvidoria.pmo@gmail.com

