
�

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINITRAÇÃO

PREVIDENCIÁRIA

SETOR DE CONTRATOS E CONVÊNIOS - CONVÊNIO N.o 377/2015

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI O

ESTADO DO PARANÁ, ATRAVÉS DA

SECRETARIA DE ESTADO DA

SEGURANÇA PÚBLICA E O MUNiCípIO

DE MERCEDES/PR

PROTOCOLO N°

O ESTADO DO PARANÁ, através da SECRETARIA DE ESTADO DA

SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, inscrito no CNPJ
76.416.932/0001-81, com sede localizada junto à Rua Deputado Mario de Barros,

n. o 1290, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu titular WAGNER

MESQUITA DE OLIVEIRA, adiante denominada SESP, por intermédio da pOLíCIA

MILITAR DO PARANÁ/BATALHÃO DE PATRULHA ESCOLAR COMUNITÁRIA

PMPRlBPEC, e de outro lado o MUNiCípIO de MERCEDES, com sede à Rua

Doutor Osvaldo Cruz, nO 555, bairro Centro, CEP nO 85.998-000, inscrito no CNPJ

de nO 95.719.373/0001-23, neste ato representado pela Prefeita Municipal Gleci

Maria Rambo Loffi, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, doravante

denominado simplesmente MUNiCípIO, resolvem estabelecer o presente Convênio

que reger-se-á, no que lhe for aplicável pelo disposto na Lei nO 15.608/07, com as

seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente acordo visa à mútua cooperação entre os convenentes, que tem por

objeto a Cooperação Técnica e Pedagógica entre os partícipes, visando à

implantação e continuidade do PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS
DROGAS E À VIOLÊNCIA - PROERD, para o 5° ano das Escolas da Rede
Municipal de Ensino Fundamental.

Parágrafo Único: Poderá ser aplicado curso do PROERD aos pais ou responsáveis

e, para a Pré-escola e 1° ao 4° ano do Ensino Fundamental, quando houver Policial

Militar habilitado nos Currículos.

CLÁUSULA SEGUNDA - METAS A SEREM ATINGIDAS

Dentre as metas a serem atingidas com o presente Termo de Convênio, estão:

I. Desenvolver e incentivar o estabelecimento do sistema de prevenção, e o

uso/abuso de drogas nos estabelecimentos de ensino do Estado, para estudantes

(crianças e adolescentes), pais ou responsáveis, profissionais da educação e

comunidade do entorno, por meio do uso estratégico da educação preventiva

primária sobre drogas e estabelecimento de conceitos sobre cultura de paz;

11. Materializar os ditames constitucionais e normativos decorrentes, direcionados à

criança, com absoluta e especial prioridade protetiva, conforme o previsto na

legislação vigente, especificamente no que concerne à existência de programas de

prevenção referente ao uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e ações geradoras de

violência na sociedade;

111. Materializar um esforço cooperativo capaz de reforçar os fatores de proteção,

em especial os referentes à FAMíLIA, à ESCOLA e à COMUNIDADE, que
favoreçam o desenvolvimento da resistência em jovens que, potencialmente, podem
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correr 0 risco de se envolver com 0 uso de drogas Iicitas e ilicitas, ou apresentar

comportamento nao aceitavel pela sua comunidade;

IV. Desenvolver nos participantes do PROERD competemcias sociais como a

comunica<;ao, tomada de decis6es, resolu<;ao de conflitos, valoriza<;ao da vida,

maneiras de dizer nao as drogas e violemcia, aprender a tomar decis6es, construir

habilidades de comunica<;ao e no<;6es de cidadania, resistencia as press6es

pessoais e de grupos, aprendizado de alternativas positivas em rela<;ao ao nao uso

de drogas, bem como 0 aprendizado de ferramentas psicol6gicas de como ser

seguro, lidar com 0 estresse, auto-estima, empatia, e outros;

V. Refor<;ar os fatores de prote<;ao procedentes do trabalho realizado pela Policia

Militar do Parana atraves do BATALHAO DE PATRULHA ESCOLAR

COMUNITARIA - BPEC, na perspectiva da educa<;ao preventiva e em seguran<;a
publica na escola e na comunidade, em parceria com a respectiva Secretaria

Municipal da Educa<;ao, na redu<;ao da demanda de drogas e da violencia.

CLAuSULA TERCEIRA - DO CAMPO DE ATUACAO
o campo de atua<;ao, abrangido por este Convenio, restringir-se-a ao provimento de

recursos humanos e materiais para:

1. Aplica<;ao efetiva do PROERD pelo Policial Militar (Instrutor, Mentor ou

Facilitador) ;

11. Disponibiliza<;ao de infra-estrutura (Iivro do estudante, sala de aula, profissional

da educa<;ao e outros recursos) necessarios ao trabalho pedag6gico;

111. Apoio aos atos solenes para a diploma<;ao e formatura dos Alunos.

CLAuSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA SESP/PMPR

Sao obriga<;6es da SESP, atraves da PMPRlBPEC:

1. Disponibilizar 0 Policial Militar (Instrutor, Mentor ou Facilitador), que

desenvolvera as 1i<;6es do Programa, com um cronograma de aulas aser submetido

previamente para a analise do Estabelecimento de Ensino, 0 qual, uma vez

aprovado, devera ser respeitado, bem como realizar reuni6es com diretores,

professores, orientadores educacionais, pedagogas, pais e demais interessados

para repassar a filosofia, didatico-pedag6gica do Programa;

11. Arcar com as despesas de transporte, fardamento, armamento, muni<;ao e

equipamento (colete balistico, algemas, etc.) do Policial Militar (Instrutor, Mentor ou

Facilitador) empenhado;

111. Arcar com as despesas de vencimentos e vantagens, assistencia medico

odontol6gica, psicol6gica, social e outros encargos legais do Policial Militar

(Instrutor, Mentor ou Facilitador) empenhado;

IV. Viabilizar e custear as despesas decorrentes da forma<;ao inicial e continuada do

Policial Militar (Instrutor, Mentor ou Facilitador);

V. Propiciar anualmente a forma<;ao de novos Educadores Sociais (Instrutores)
para aplica<;ao do PROERD, conforme demanda do publico alvo e a politica de

governo.

CLAuSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DO MUNiclPIO
Sao obriga<;6es do MUNICiplO convenente, com intermedio da Secretaria Municipal

de Educa<;ao:
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1. Indicar, em documento escrito, a relac;ao do(s) Estabelecimento(s) de Ensino

interessado(s) na implantac;ao e continuidade do PROERD;

11. Aprovar, atraves do(s) Estabelecimento(s) de Ensino indicado(s) 0 cronograma

de aulas, apresentado pelo Policial Militar (Instrutor, Mentor ou Facilitador), 0 qual,

uma vez aprovado, devera ser respeitado;

111. Manter 0 Professor em sala de aula para auxiliar 0 Policial Militar (Instrutor,

Mentor ou Facilitador), uma vez que, ap6s 0 termino do Programa, esse Professor

devera ajudar na continuidade aos assuntos trabalhados, nos campos da educac;ao

preventiva sobre drogas e cultura de paz;

IV. Fornecer os livros do estudante PROERD para os alunos que participarem

durante todo 0 processo de formac;ao do respectivo Currfculo PROERD, bem como

os certificados para 0 momento da formatura;

V. Fornecer a sala de aula adequada para 0 trabalho educativo, com a inclusao,

quando necessario, de equipamentos audiovisuais e demais recursos necessarios

para a aplicac;ao do Programa em epfgrafe;

VI. Fornecer camisetas e demais materiais necessarios à realizac;ao das

Formaturas Gerais, com datas a serem fixadas pela Coordenac;ao Estadual do

PROERD, incluindo, ainda, 0 material de divulgac;ao (tais como folders, cartazes,

adesivos, entre outros) assegurado 0 direito à inscric;ao de logomarca;

VII. Garantir e providenciar 0 transporte dos alunos formandos para as Formaturas

Gerais, desenvolvidas ao final de cada etapa de formac;ao;

VIII. Arcar com as despesas decorrentes do evento relativo às Formaturas Gerais,

conforme planilha de custo apresentada pela Coordenac;ao-Geral PROERD;

IX. Preparar 0 local do ato solene de diplomac;ao e formatura dos estudantes,

encarregando-se dos convites, preenchimento e confecc;ao dos certificados,

organizac;ao do cerimonial, apresentac;ao cultural dos alunos, logfstica de

distribuigao de camisetas PROERD e lanches aos estudantes, conforme as

especificac;öes da Coordenac;ao Estadual, pelo Comandante de Companhia ou

Pelotao BPEC ou Policial-Militar responsavel pela aplicac;ao do Programa no

Municfpio (Instrutor, Mentor ou Facilitador).

CLÂUSULA SEXTA - OAS OBRIGACÖES EM CONJUNTO SESP E MUNICiplO
Sao obrigagöes comuns aos convenentes:

1. A coordenagao do presente Convênio cabera, por intermedio do canal tecnico,

entre a Secretaria Municipal de Educac;ao, a Coordenac;ao Estadual do PROERD,

Comando de Companhia e Pelotao/BPEC local, para 0 devido acompanhamento,

supervisao e fiscalizac;ao do convênio.

11. Analisar e organizar 0 cronograma apresentado pelo Policial Militar (Instrutor,

Mentor ou Facilitador), 0 qual, depois de aprovado devera ser respeitado por ambas •

as partes, proporcionando 0 suporte para 0 seu cumprimento;

111. Definir logomarca para camisetas e demais materiais necessarios à realizagao

das Formaturas;

IV. Definir datas e locais para a realizac;ao das Formaturas;

CLÂUSULA SETIMA 00 ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÂO E

FISCALlZACÂO
o presente convênio sera gerenciado: �
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1. Com o intuito de manter elevado e benefico padrăo de qualidade do trabalho

didatico e pedagagico, bem como infraestrutura adequada, cada participe, por

intermedio dos Coordenadores, procedera a supervisăo das atividades realizadas;

II. A fiscaliza�ăo do trabalho referente a aplicac;:ao dos Currlculos do PROERD,

fidelidade grafica na produc;:ao de Livros do Estudante PROERD e Certificados

serao de responsabilidade da Coordenac;:ao Estadual do PROERD no Parana em

conjunto com os Comandantes de Companhia do BATALHĂO DE PATRULHA

ESCOLAR COMUNITĂRIA - BPEC;

III. Os servic;:os de supervisao realizados pelos Coordenadores, assessorados ou

nao de seus prepostos, nao implicam em vinculac;:ao de hierarquia e/ou

subordinac;:ăo entre os Partlcipes e seus prepostos, civis e/ou militares estaduais,

sendo preservado e mantido Integras as competemcias de cada um deles, conforme

preceitua a lei e demais normativa internas e inerentes a cada qual.

Parilgrafo Primeiro: O acompanhamento, supervisao e fiscalizac;:ao do presente

convenio cabera ao Comandante da 28 Companhia/BPEC, 1° Tenente QOPM Jose

Antonio da Silveira Junior, RG n° 8.149.023-6.

CLĂUSULA OITAVA - ETAPAS OU FASES DE EXECUCĂO
O inlcio e termina do cursa serăo indicados pela unidade Policial Militar/PROERD,

apas a assinatura do respectiva Convenio, vencido todo o trâmite administrativo em

relac;:ao a ele, bem como, apas a disponibilizac;:ao dos materiais necessarios para a

execuc;:ao do convenio, por parte do Municfpio/Escola da Rede Publica.

CLĂUSULA NONA - DO PRAZO E DENUNCIA

O prazo de durac;:ao do presente convenio sera de 60 (sessenta) meses, podendo

ser denunciado expressamente por qualquer das partes, com antecedencia minima

de 60(sessenta) dias.

Parilgrafo Unico: No caso de denuncia, os bens que um dos Partlcipes tenha

disponibilizado para o outro, reverterăo a cada quaf, sem qualquer anus ou encargo,

no estado de conservac;:ao em que se encontrem.

CLĂUSULA DECIMA - DAS ALTERACOES

O Convenio podera ser alterado a qualquer tempo, exceto no seu objeto, em

comum acorda pelos partlcipes, mediante a formalizac;:ao de Termo Aditivo.

CLĂUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA VIGENCIA
Este convenio entrara em vigencia na data de sua publicac;:ăo no Diario Oficial do

Estado, a qual sera providenciada pela SESP.

CLĂUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS ORCAMENTĂRIOS

Ficam vedados, quaisquer especies de repasses orc;:amentarios e/ou financeiros

entre os convenentes, nao gerando anus ao Estado.

CLĂUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DESPESAS MUNICIPAIS

As despesas municipais, com a execuc;:ao do presente convenio, processar-se-ao

na forma da legislac;:ao vigente, por conta das dotac;:oes praprias consignadas no

orc;:amento da municipalidade.
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CLAuSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos que surgirem na vigencia deste acordo serao solucionados por

consenso entre os Partfcipes e formalizado por intermedio de Termo Aditivo.

CLAuSULA OECIMA QUINTA - 00 FORO

Fica eleito 0 Foro da Comarca de Curitiba - Parana, para dirimir as quest6es

suscitadas e nao solucionadas administrativamente, renunciando-se a qualquer

outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem de acordo, firmam 0 presente

instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presenc;a de duas

testemunhas.

SECRETARIO DE ESTAD

,

TESTEMUNHA 1 TESTEMUNHA 2

Qc20. � LUe . .2 i g - zf 4

CPF

�8b, 55�. 0,19- O�
CPF
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ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

CONVENIO - SESP/PMPRlBPEC Е PREFEITURA MUNICIPAL DE
MERCEDES

IDENTIFICACAO DO OBJETO Д SER EXECUTADO

О presente plano de trabalho tem сото finalidade а Соорегщ:ао Tecnica е

Pedag6gica entre os participes, visando а imрlапtщ:ао е continuidade do

PROGRAMA EDUCACIONAL ОЕ RESISTENCIA As DROGAS Е А VIOLENCIA 
РАОЕАО, рага о 50 апо das Escolas da Rede PubIica de Ensino Fundamental,

podendo estender о Curso рага Pais ou Responsaveis е, рага а Pre-escola, 1 о ао

40 апо do Ensino Fundamental, quando houver Policial Militar habilitado nos

Curriculos.

МЕТAS д SEREM ДTINGIDAS

• Desenvolver е incentivar о estabelecimento do sistema de ргеvещ:ао е о

uso/abuso de drogas nos estabelecimentos de ensino do Estado, рага estudantes

(criangas е adolescentes), pais ou responsaveis, profissionais da educagao е

comunidade do entorno, рог meio do uso estrategico da educagao preventiva

primaria sobre drogas е estabelecimento de conceitos sobre cultura de paz;

• Materializar os ditames constitucionais е normativos decorrentes, direcionados а

crianga, сот absoluta е especial prioridade protetiva, conforme о previsto па

legislagao vigente, especificamente по que сопсегпе а exist€тcia de programas de

prevengao referente ао uso е abuso de drogas licitas е ilicitas е аgбеs geradoras de

violencia па sociedade;

• Materializar um esforgo cooperativo capaz de reforgar os fatores de protegao, ет

especial os referentes а FAMILIA, а ESCOLA е а COMUNIDADE, que favoregam о
desenvolvimento da resistencia ет jovens que, potencialmente, podem соггег о

risco de se envolver сот о uso de drogas Ifcitas е ilicitas, ou apresentar

comportamento пао aceitavel pela sua comunidade;

• Desenvolver nos participantes do РАОЕАО: competencias sociais сото а

comunica9ao, tomada de dесisбеs, resolugao de conflitos, valorizagao da vida,

maneiras de dizer пао as drogas е а violencia, aprender а tomar dесisбеs, construir

habilidades de comunicagao е поgбеs de cidadania, resistencia as ргеssбеs

pessoais е de grupos, aprendizado de alternativas positivas ет relagao ао пао uso

de drogas, Ьет сото о aprendizado de ferramentas psicol6gicas de сото ser

seguro, lidar сот о estresse, auto-estima, empatia, е outros;

• Reforgar os fatores de protegao procedentes do trabalho realizado pela POIfC�
Militar do Parana atraves do ВРЕС, па perspectiva da educaqao preventiva е е ,.
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seguran<;a publica na escola e na comunidade, em parceria com a respectiva

Secretaria Municipal da Educa<;ao, na redu<;ao da demanda de drogas e da

viol€mcia.

GESTORES OO CONVENIO

O acompanhamento, supervisao e fiscaliza<;ao do presente convenio cabera ao

Comandante da 2a Companhia/BPEC, Sr. 1° Tenente QOPM Jose Antonio da

Silveira Junior, RG nO 8.149.023-6.

COMPETE A SESP/PMPRlBEPC

• Disponibilizar o Policial Militar (Instrutor, Mentor ou Facilitador), para que

desenvolva o Curriculo PROERD, com um cronograma de aulas desenvolvido em

conjunto com a Escola;

• Arcar com as despesas de infraestrutura, custeio, transporte, fardamento,

armamento, muni<;ao e equipamento (colete balfstico, algemas, etc.) do Policial

Militar (Instrutor, Mentor ou Facilitador) empenhado;

• Arcar com as despesas de vencimentos e vantagens, assistencia medico

odontol6gica, psicol6gica, social e outros encargos legais do Policial Militar

(Instrutor, Mentor ou Facilitador) empenhado;

• Viabilizar e custear as despesas decorrentes da forma<;ao inicial e continuada do

Policial Militar (Instrutor, Mentor ou Facilitador);

• Propiciar anualmente a forma<;ao inicial e continuada de novos Educadores

Sociais do PROERD, conforme demanda do publico alvo e a polftica de governo.

COMPETE AO MUNICIPIO/ESCOLA OA REOE PUBLlCA

• Indicar, em documento escrito, 0(5) Estabelecimento(s) de Ensino interessado(s)

na implanta<;āo, continuidade e implementa<;āo do PROERD;

• Aprovar, atraves do(s) Estabelecimento(s) de Ensino indicado(s) o cronograma de

aulas, apresentado pelo Policial Militar (Instrutor, Mentor ou Facilitador), o qual, uma

vez aprovado, devera ser respeitado;

• Manter o Professor em sala de aula para auxiliar o Policial-Militar (Instrutor,

Mentor ou Facilitador), uma vez que, ap6s o termino do Programa, esse Professor

devera ajudar na continuidade aos assuntos trabalhados, nos campos da educa<;āo

preventiva sobre drogas e cultura de paz;

• Fornecer 05 livros do estudante PROERD para 05 alunos que participarem

durante todo o processo de forma<;ao do respectivo Curriculo PROERD, bem como

05 certificados para o momento da formatura;

• Fornecer a sala de aula adequada para o trabalho educativo, com a inclusāo,

quando necessario, de equipamentos audiovisuais e demais recursos necessarios

para a aplicac;āo do Programa em epfgrafe;
• Fornecer camisetas e demais materiais necessarios a realiza<;āo das Formaturas

Gerais, com datas a serem fixadas peia Coordena<;āo Estadual do PROERD,

incluindo, ainda, o material de divulga<;āo (tais como folders, cartazes, adesivos,

entre outros) assegurado o direito a inscri<;ao de logomarca;

• Garantir e providenciar o transporte dos alunos formandos para as Formatur�

Gerais, desenvolvidas ao final de cada etapa de forma<;ao;
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• Arcar com as despesas decorrentes do evento relativo às Formaturas Gerais,

conforme planilha de custo apresentada pela Coordenagao-Geral PROERD;

• Preparar o local do ato solene de diplomagao e formatura dos estudantes,

encarregando-se dos convites, preenchimento e confecgao dos certificados,

organizagao do cerimonial, apresentagao cultural dos alunos, logfstica de

distribuigao de camisetas PROERD e lanches aos estudantes, conforme as

especificagòes da Coordenagao Estadual, pelo Comandante de Companhia ou

Pelotao BPEC ou Policial-Militar responsavel pela aplicagao do Programa no

Municfpio (Instrutor, Mentor ou Facilitador).

COMPETENCIAS CONJUNTAS ENTRE SESP/PMPRJBPEC E
MUNICjplO/ESCOLA DA REDE PUBLICA

• Analisar e organizar o cronograma apresentado pelo Policial Militar (Instrutor,

Mentor ou Facilitador), o qual, depois de aprovado devera ser respeitado por ambas

as partes, proporcionando o suporte para o seu cumprimento;

• Definir logomarca para camisetas e demais materiais necessarios à realizagao

das Formaturas;

• Definir datas e locais para a realizagao das Formaturas.

PRAZO DE EXECUCÀO

O infcio e termino do curso serao indicados pela unidade Policial Militar - PROERD,

ap6s a assinatura do respectivo Convenio, vencido todo o tramite administrativo em

relagao a ele, bem como, ap6s a disponibilizagao dos materiais necessarios para a

execugao do convenio, por parte do Municfpio/ Escola da Rede Publica.

A vigencia do convenio sera de 60 (sessenta) meses, tendo infcio a partir da sua

publicagao em Diario Oficial do Estado.

RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros para a compra dos materiais, visando à execugao das

atividades educacionais a serem desenvolvidas pelo Policial Militar (Instrutor,

Mentor ou Facilitador), serao provenientes do tesouro Municipal.

ETAPAS OU FASES DE EXECUCÀO
Conforme a demanda das Escolas Publicas nos Municfpios.

- PR,1,\ de �� de 2016.

�j/l
ComandantEldo BPEC
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EXTRATO DE PUBlICA<;AO

PARTE: PREFEITURA MUNICIPAl DE JESUiTAS.

Protocolo n.' 13.906.382-1

Vigencia: 60 (sessenta) meses a part" da dala da publica<;áo em 0.0.

Convenio referente à implanta<;áo e conlmuidade do Programa EducaClonal

de Resislenaa às Drogas e it Violenaa - PROERD.

Autonzado pelo Exmo. Sr. Govemador em 0310712015.

EXTRATO DE PUBlICA<;AO

PARTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA DO SUL.
Protocolo n.' 13.902.896-1

Vigencia: 60 (sessenla) meses a partir da data da publica<;áo em 0.0.

Convenio referenle it implanla<;áo e continuidade do Programa Educacional
de Reslstència às Drogas e à Violencia - PROERD.

Autorizado pelo Exmo. Sr. Govemador em 03107/2015.

EXTRATO DE PUBlICA<;AO

PARTE: PREFEITURA MUNICIPAl DE MERCEDES.

Protocolo n.' 13.904.846.6

Vigencia: 60 (sessenta) meses a part" da dala da publlca<;áo em 0.0.

Convenio referenle à implanta<;áo e continuidade do Programa EducaClonal
de Resistencia às Drogas e à Violencia - PROERD.

AUlonzado pelo Exmo. Sr. Govemador em 0310712015.

EXTRATO DE PUBlICA<;AO

PARTE: PREFEITURA MUNICIPAl DE BITURUNA.

Prolocolo n.' 13.902.355.2

Vigencia: 60 (sessenta) meses a par1lr da data da pubhca<;áo em 0.0.

Convenlo referenle à implanta<;áo e conlinuidade do Programa Educacional

de Resistencia às Drogas e à Violènaa - PROERD.

Aulonzado pelo Exmo. Sr. Govemador em 0310712015.

10386/2016

Autarquias

I DER

AVISO N." 034 - 2016

RESULTADO DE CLASSIFICACÀO DE PROI'OSTA DE PRECOS

CONCORRF:NCIA N." 021/2015. DERlDOP/SRNORTE
OIl.IETO. COOlT1lta� de �para a �Iart.-.;à> de 0Tl1SOOr de ¥"" plllV<l5 na PR.

092. trecho: En� BR-369 - Barra do Jacare. SliJtn:cho m�e os Kms 374.6 e 373,8, com

�"=13 per jTOCeSSO mo de.nti", na BR-J69. com ex1en.., de 1.148.0 metros. 00

1TUn1C"."jo Andri.
CRITERIO' Menor pre�o
C •
LASSIFICACAO:

Empresas Valor Classifica,ào

. ONTERSOLO CONSTRUTORA DE
I 750000.00 I' LlIgar

bBRAS lTDA
NASSIF ENGENHARIA LTDA 1899986.10 2 o LU\Z3r

UCL:RUI CONSTRUTORA DE
1950303,23 3 o Lllgar

bBRASLTDA

pAISSLER MOREIRA ENGENHARIA
2.027 120,01 4.' LlIgar

'IVIL LTDA

)ANG CONSTRUTORA DE OBRAS
2.069737,74 5.' LlIgar

TDA

ASTILHO ENGENHARIA E 2.092 562.07 6.° Lugar
'MPREENDIMENTOS S/A

SESSÀO DE ABERTURA DOS DOCUMENTOS DE HABILlTACÀO

Em decorrència. a Sessào de Abertllra dos envelopes contendo

os DoCumtnlos de Habllita�ào das empresas c1asslflcadas será reahzada no

dia 24/02/2016. às 10.00. na sal a de Licila�ào da SRNORTE do DER/PR.

localizada ii rlla Urllgllai, 943, cidade de LondrinalPR. fone 4J .J373.4916

Londrina, 11/0212016

Maria Aparerida Delestro Tan

Presidente da Comissào de Licita�òes SRNORTE

10207/2016

EXTI{ATO DE TEI{J\lO DE CON\'E:NIO

CO;\lVENIO N° 020/2015. PARTES: DERlI'R - r\lunicipio dl'
LONDRINA. PROTOCOLO n. 12.5J�.92S-0/2015. AUTOI{17�\<:,i,0:

Dir�lor Gf'ral do DERlPR. Sr. Nrlsull Lf'al Junior. 20/l0/20IS.

OIUETO: a execw;:\O de senitos dr f"(,f'strufunttào da passolrt'l"

IIlrtalica e da adeqmu:�o da sua mesoeslru'ura Cill COllcrt"tO òlnl1ado.

loc<tli741da no Km IO,S da fJI{-54S. tn'cho: An'nid .. C:u-Ios Jo:ìo Slntss.

no perimetro urbano da Cidade dr Lonurina. 4:onformr I'rojl'lo

Eu'cuth'o tIf' Engt'lIharia. \'ALOH.: ItS 4S7.146 .... 6. PR.AZO DE

F.XEC1'y'i,O: 120 di.s <"rridos. FORO CAI'ITAL no ESTAno 110
I'AI{A. 'A. Em 27/10/2015.

104881Z016

I DETRAN

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGiSTlCA - SEIL

PARANÁ EDIFICACÓES

CONTRATANTE PARANÁ EDIFICAC;ÓES

PROTOCOLO 12.106.788.9

DOCUMENTO Decisao Processo Adminislrahvo para Apurat;30 de

Responsabilldade.

EMPRESA INOICIADA ARCH'3 AROUITETURA ECONSTRUC;OES LTOA • ME

OA DECI5AD DECIDO que à empresa Arch'3 Arqultetura e Constnll;òes Ltda. 
ME. em razao do descumpnmenlo do prazo de execuc;ào. do atraso na entrega

do obJeto do Contrata nO 06012014 - A (elaboralYào de proJetos complementares

para reforma do Bloco F da Sede Tarumá do DETRAN, com área estlmada de

1.815,00 mI, no Munlcipio de Cuntlba) e em func;:áo da gravldade do fato, seJ3

aphcada penalidade de multa no montante de 20°,4 (vlnte por cento) do valor do

aJuste. prevlsta legalmente, com fulcro no art. 77 cJe com o art. 87. II da Lel

Federal nO 8.666/93 cle e art. 150 e segulntes da Lel Estadual nO 15.608107. e em

especial O art. 150. II da Lei Estadual de Licltac;:6es e Contratos e no Item

15.11.03 das Condll;'óes Gerals de Contrato (Resoluc;áo nO 03212011) e

suspensáo lemporaria de partlcipa�o em "d1a�ào e Imped.mento de conlralar

com a Admlnistra�ào. pelo periodo de 02 (dols) anos consoante o estabeleooo

nos Anlgos 150, inciso III, 154 e 158, da Lel Estadual nO 15.60812007. Anlgos 87

lnOSO III e 109, inaso I. alinea .f', da Let Federal nO 8.666193 e Item 15.11.05 das

Condi�óes Gerals de Contrato (Re'!iolu�ao nO 03212011), bem coma a aphcapo

da multa Já c.3lculada (fls. 121). atuahzada no va�r de R$ 11.071.50 (ooze mIl

setenta e urn reais e clnquenta centallos)

DATA: 10 de feverelrode 2016

LUIZ FERNANDO DE SOUZA JAMUR

Oiretor Geral da Paraná Edlficaryóes

103Z11Z016

I IAP

EXTI{ATO DE TERMO DE A1'OSTlLAMENTO

I'ROTOCOLO, I3.SJ7.8�(�1

08JETO: '!o.::rmll lio.:: .\rhhlilallll.:nh' do.:: hm!I..'!'> illl l\mlrot\l' n"IItII,I:, J�

prcstat.;ao de.: �"::l"\ it.;{." para eomunicat.;:all de d.ldu.., para t'l'l...ril\":.... l:

runcionaiid:'H.k d.1 rede l:{lql('ri\lIV" dll ('tl\'erno JI' l':�! .. d"

AUTORIZADO POR: LUIZ TARCislO 1\IOSSt\TO PINTO
DOTAC;:ÁO OR<;:AMENT,i,RIA, �.28.:

ELE;\-lENTO DE DESPESAS: J.J.'.HL\9.S7; FONTE: 138.1-'7 t.2.5U;

VICtNCIA: a parlir de 12022.0\6
COPEL TELECOMUNICA<;:OES SIA:

DATA DA ASSINATURA: 12 dr Frvrr'ri.-o dr 2.01b

PRO\'IDENCIADO PUHUCAC..\O: In .. lilUl�1 Anlllll.:nlal d,.

l'ar;.m;Ì -1,\1'

10350lZ016

FXIKt\lO Dr TER\10 nI" AI"OsTII A\IFNTO

..IUrlO(:()I.(): t3.3X4.IH2-2

OIUE'I'(): TClTT\il do.:: Ap<tSlth.l.ml:nltl .,h: hlllles <)(1 Cnnuah' 1l"o�7/�1l1� ti..:

prcsl ....,;à{l Òl: ... ..:r\;lt.;ns de lc1dì.ltll.1 flxP Jl: :..te�lrUt' enm t'� 1\ .... ..::- OI.lJX..: 04 d•• I' I'

005/�(J14 - SI.A!' .

;\tJ I"<)lU:t.. \I)O POit: LIIIZI AH.( 'is,o ,\1( )SSA 10 "Ii" l (J

n(H A<':.-\O OU( .\�lE. '"I',\IUA: 4.2Ht>:
1... 1.1 .. :\11-:. -I () Ill. ()ESI'ES.\�: J.J.l)U.Jt}5X: FO!' I F: 13M, ).n t. 2511:

VU;f:NCIA: a �111f JI..' I':: O::! � (110

E�lI'IU:'''i,\ CL.\lt() SIA;

DAT.\ DA ,\SSLA I URA: 12 th.. F,,'\'Cn.. j.-u dt' 2.tll(.

1'lt()\'IDEI'CI,\I)() 1"1111.1( .\(',\(): 111 ... llIu1l' l\mt'>Kntal Jo

f'ar:.n" -IAP

1037612016

F.XTRATO DE TER\IO DE AI'OSTlLA�l!;::-:T(l

I'ROTOCOLO, IJJ8�.I92-0

OBJETO: Tenno de AfX}stllamenlo dl' Fontes ao Comnllo ll"O�S ,-l de

presta�clo de sen- u;:os de telefol1l3 f,\,o co,"ullldo de 3cordo com os I.otrs 03 t:

05 do PP 005!201� - SEAP.

AlITORIZADO POR: I.UJZ TARCislO �IOSSATO I'I:'oITO

()OTA<;:.-\O OR<;:AMENTÁRIA, �.28.:
EI.EM ENTO DE DESI'!;:SAS: J.J.90.J9.5H: FOi\n:: 1J8. I He 25(l:

VICENCIA: apartlrdl: 12022016

F:1\-1PRESA 01 S/A:

DATA DA ASSINATUKA: 12 de fevelclro de 2 0\6

PKOVIDENCIADO PUBLlCACr\.O: InSlllutO AmblCl\lal dù

P:uaná -IAP

10359/2016


