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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
E-PROTOCOLO DIGITAL

Assunto:

Transformação  do  processo  15.291.481-4  em processo
digital, a pedido da PROJUR. Solicitação de Convênio entre
Unespar  e  associação  MARBRASIL,  PROJUR  Solicita
encaminhamento  para  a  Diretoria  de  Convênios,  para
análise  técnica  e  administrativa

Protocolo: 15.354.074-8
UNESPAR - UNESPAR/PPPGLocal Atual:
RAFAEL METRIInteressado:

DESPACHO

Encaminha-se ao setor  responsável:  Diretoria  de convênios  (Gisele
Ratiguieri).
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TERMO DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA QUE
ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO PARANÁ E A ASSOCIAÇÃO
MARBRASIL, COM A FINALIDADE DE
ESTABELECER E REGULAMENTAR UM
PROGRAMA DE COOPERAÇÃO ACADÊMICA.

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno,
inscrita no CNPJ/MP sob o nº 05.012.896/0001-42, com sede à Rua Pernambuco, 858 - Centro
- Paranavaí/PR, CEP. 87.701-010, doravante denominada UNESPAR, neste ato representada
por seu Reitor, Senhor Antonio Carlos Aleixo, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº
3.613.989-7/SSP-PR e do CPF 544.114.919-15, entidade autárquica multicampi e por
delegação do Senhor Reitor, a execução do presente Termo será acompanhada, pela Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação - PROGRAD, e sua execução se dará no Campus de
Paranaguá e a ASSOCIAÇÃO MARBRASIL, pessoa jurídica de direito privado sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ nº 06.958.530/0001-23, com sede à Av. Beira Mar s/nº, Pontal do
Sul, Pontal do Paraná/PR, CEP 83.255-976, doravante denominada MARBRASIL, neste ato
representada(o) por seu presidente, Ariel Scheffer da Silva, CPF nº 519.372.719-00 e RG nº
1593242-2 (SSP/PR) e por sua Vice-Presidente, Camila Domit, CPF nº 029.211.869-42 e RG
nº 6865795-4 (SSP/PR), resolvem celebrar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui-se objeto do presente instrumento a estabelecer e regulamentar um programa de
cooperação acadêmica entre a UNESPAR e a MARBRASIL, nas áreas de atuação e interesse
comuns.

PARÁGRAFO ÚNICO. O programa de cooperação acadêmica aqui estabelecido e
regulamentado será tão amplo quanto for necessário ou desejável, incluindo a realização de
estudos e pesquisas, consultorias, conferências, publicações, ministração de cursos e
programas de capacitação, realização de estágios e quaisquer outras atividades julgadas de
interesse ou de conveniência pelos partícipes. Nas atividades relacionadas com os Cursos de
Pós-Graduação (lato sensu/stricto sensu) deverá ser observada a legislação vigente na
UNESPAR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
Caberá à UNESPAR:
I. garantir o estabelecido neste Termo e em seus Termos Aditivos;
II. desenvolver os Projetos;
III. assegurar de que todas as pessoas designadas para trabalhar nos projetos e atividades

previstas neste Termo de Cooperação e em seus Termos Aditivos conheçam e
explicitamente aceitem todas as condições aqui estabelecidas;

IV. autorizar os docentes da UNESPAR em regime de TIDE, para o exercício de atividades
concomitantes remuneradas.

V. acompanhar as coletas, processamento das amostras, divulgação científica através de
apresentação do trabalhos em eventos científicos, publicação de artigos e realização de
palestras;

VI. Treinar os acadêmicos para pesquisas de organismos marinhos;
VII. empréstimo de exemplares da coleção didática de zoologia do laboratório para os eventos

de divulgação científica e educação ambiental.
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VIII. organizar equipes para auxílio nas atividades de educação ambiental, pareceres técnicos
pertinentes aos dados coletados e processados, obtenção de licenças de coleta de
material biológico junto às instâncias competentes;

Caberá à MARBRASIL:
I. garantir o estabelecido neste Termo e em seus Termos Aditivos;
II. assegurar de que todas as pessoas designadas para trabalhar nos projetos e atividades

previstas neste Termo de Cooperação e em seus Termos Aditivos conheçam e
explicitamente aceitem todas as condições aqui estabelecidas;

III. disponibilizar a infraestrutura necessária para a realização das coletas de dados, dando
suporte físico necessário, e custos de embarcação;

IV. organizar as atividades de Educação Ambiental previstas no projeto (palestras, mostras,
cursos, materiais gráficos, eventos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO
O presente Termo de Cooperação resume os principais termos de um acordo proposto, que se
pretende desenvolver entre a UNESPAR e a MARBRASIL. As Partes signatárias concordam
que as obrigações estabelecidas no presente Termo de Cooperação são vinculativos no que diz
respeito às discussões e qualquer disputa que possa surgir nos termos da presente, mas não
há nenhuma obrigação vinculativa.
I. As Partes concordam em fornecer uma a outra, informações necessárias para apoiar o

cumprimento pela outra parte das suas obrigações ao abrigo do presente Termo de
Cooperação;

II. Nenhuma das partes fará comunicações públicas ou declarações quanto à existência ou
natureza do presente Termo de Cooperação, nem das atividades através dela executadas,
sem prévio consentimento da outra Parte;

III. Nenhuma parte será responsável perante a outra no desempenho do presente Termo de
Cooperação por qualquer dano indireto, incidental, especial ou consequente, inclusive
perda de lucros, seja em contrato, ato ilícito, responsabilidade objetiva, garantia ou de
outra forma;

IV. Nenhuma das partes assumirá quaisquer outras responsabilidades, salvo na hipótese de
um partícipe ocasionar ao outro, por culpa, danos patrimoniais;

V. Este Termo de Cooperação é celebrado para o benefício exclusivo e proteção das partes
signatárias, e não pretende criar quaisquer direitos ou benefícios nos termos da presente
para qualquer pessoa que não é parte na presente;

CLÁUSULA QUARTA – DA ELABORAÇÃO DO PROJETOS
Para cada novo projeto que se elaborar a partir do presente Termo de Cooperação, o mesmo
deverá ser anexado ao Termo, bem como seu cronograma de atividades. O projeto deverá
conter os seguintes itens:
I. Justificativa e objetivos do trabalho;
II. Nome(s) do(s) Executor(es) responsável(eis) pela supervisão;
III. Descrição das etapas do desenvolvimento do projeto, com detalhamento dos resultados a

serem apresentados ao final de cada etapa;
IV. Prazos de execução, datas de início e de término de cada uma das etapas;
V. Discriminação dos recursos humanos e materiais necessários para o desenvolvimento do

projeto;
VI. Requisitos técnicos, administrativos e de suporte necessários para seu desenvolvimento;
VII. Orçamento e fonte dos recursos e definição do índice de reajuste dos valores orçados,

quando for o caso;
VIII. Cronograma de desembolso dos recursos;
IX. Eventuais restrições de uso e divulgação de documentos, informações, programas,

equipamentos e demais bens ou elementos postos à disposição dos partícipes para a
execução do projeto;

X. Outros pormenores que se fizerem necessários para a adequada execução do projeto;

CLÁUSULA QUINTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL SOBRE OS RESULTADOS
Os resultados, as metodologias, os “softwares” e as inovações técnicas, privilegiáveis ou não,
de acordo com o Código de Propriedade Industrial/Lei de Software vigentes e obtidos em
virtude da execução de atividades cobertas, por este Termo serão, em proporções iguais, de
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propriedade comum das partes convenentes. Os resultados obtidos pertencem à ambas as
partes. Assim, entende-se que para fins de publicação de resultados deverá haver
concordância entre todos, com autoria aos indicados por cada instituição, seguindo os padrões
internos de contribuição técnica e científica de cada grupo.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Cada um dos convenentes poderá, para fins de pesquisa e
desenvolvimento, utilizar em benefício próprio esses resultados, metodologias, softwares e
inovações técnicas sem que seja obrigada a consultar a outra ou a pagar-lhe qualquer
indenização ou recompensa.
PARÁGRAFO SEGUNDO. As despesas cobradas pelos Órgãos Oficiais referentes à proteção
dos direitos de propriedade intelectual, bem como as taxas referentes ao acompanhamento dos
processos depositados em regime de co-propriedade junto a esses órgãos, serão divididas
entre os convenentes em partes iguais, os recursos por parte da UNESPAR serão advindos do
Centro de Inovação Tecnológica da UNESPAR.
PARÁGRAFO TERCEIRO. O licenciamento de terceiros para fins de industrialização e/ou
comercialização de qualquer produto resultante de atividades deste Termo de Cooperação fica
sujeita à aprovação, pelos convenentes, de suas condições e seu rendimento líquido auferido
deste licenciamento será distribuído entre eles, na proporção de seus direitos.
PARÁGRAFO QUARTO. Caso um dos convenentes queira industrializar e/ou comercializar
qualquer produto resultante direto de atividades, fica acordado entre as partes, a firmar
previamente, instrumento específico, circunstanciando as condições de industrialização e/ou
comercialização e de divisão de contrapartida financeira a ser obtida.

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
A responsabilidade pela fiscalização do presente TERMO DE COOPERAÇÃO por parte da
UNESPAR caberá ao Professor Doutor Rafael Metri, portador do RG 6.325.653-6, inscrito sob o
CPF nº 024.227.019-06, lotado no Colegiado do Curso de Ciências Biológicas, do Campus de
Paranaguá, e pela MARBRASIL caberá ao Sr. Robin Hilbert Loose, portador do RG nº.
5.327.728-4, e inscrito sob o CPF nº 027.944.529-67, Coordenador de Logística e Operações
Náuticas na Associação Mar Brasil, e coordenador geral do Programa REBIMAR/MARBRASIL.

PARÁGRAFO ÚNICO. Compete aos coordenadores a apresentação de relatório
circunstanciado das atividades desenvolvidas, acompanhado da prestação de contas detalhada,
no caso de envolvimento de recursos financeiros recebidos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DIVULGAÇÃO
Os signatários deste instrumento não poderão utilizar o nome ou a logomarca do outro em
quaisquer atividades de divulgação, como por exemplo, em cartões de visitas, anúncios
diversos, impressos, etc., sob pena de imediata rescisão do presente Termo, independente de
aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das responsabilidades civis e
penais cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo de Cooperação vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo prazo de 05
(cinco) anos, podendo esse prazo ser prorrogado, mediante consenso das partes, através de
Termos Aditivos.

CLÁUSULA NONA – DA DENÚNCIA OU RESCISÃO
Este Termo poderá ser denunciado e/ou rescindido por qualquer dos partícipes, desde que
aquele que assim o desejar comunique à outra parte, por escrito, com antecedência mínima de
90 (noventa) dias. No caso de rescisão ou encerramento, em casos específicos, havendo
pendências ou trabalhos em execução, os partícipes poderão estabelecer Termo de Rescisão
ou Encerramento do presente Termo de Cooperação. As responsabilidades relativas à
conclusão ou extinção de cada um dos trabalhos e de todas as demais pendências, inclusive
dos empréstimos ou comodatos, aos direitos autorais e de propriedade dos trabalhos em
andamento, bem como às restrições ao uso de bens e à divulgação de informações colocados
à disposição dos partícipes.
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PARÁGRAFO ÚNICO. Os motivos que poderão levar à rescisão deste Termo são: não
cumprimento das cláusulas deste Termo pela parte concedente ou pela instituição de ensino;
morte da parte concedente, pessoa física; extinção da parte concedente; e vontade da parte
concedente ou da Instituição de Ensino.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA EXCLUSIVIDADE
Ambas as partes poderão celebrar Termos de Cooperação análogos com outras pessoas
jurídicas de direito privado e/ou público, para o mesmo fim, objeto deste instrumento, não
havendo, portanto qualquer espécie de exclusividade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ÔNUS
Não haverá transferência de recursos financeiros entre os partícipes, que se comprometem a
arcar com o ônus que advier das obrigações assumidas neste Termo de Cooperação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Cada parte arcará com seus próprios custos e despesas incorridas em conexão com esta
parceria. As Partes concordam em não realizar qualquer pagamento, direta ou indiretamente, a
qualquer funcionário, acadêmicos, coordenador, gerente ou representante das Instituições.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS
As dúvidas e os casos omissos serão solucionados pelos partícipes, nos termos da legislação
vigente e pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
As partes elegem o Foro da Comarca de Paranaguá/PR, para dirimir toda e qualquer dúvida na
execução e cumprimento do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor
e forma, que depois de lido e aprovado, vai por todos assinado, na presença de 2 (duas)
testemunhas.

Paranaguá, ___ de agosto de 2018.

ANTÔNIO CARLOS ALEIXO
Reitor da UNESPAR

___________________________________
MARIA SIMONE JACOMINI NOVAK
Pró-Reitora de Ensino de Graduação

ARIEL SCHEFFER DA SILVA
Presidente da MARBRASIL

__________________________________________
CAMILA DOMIT

Vice-Presidente da MARBRASIL

RAFEL METRI
Responsável pela fiscalização

Professor da Unespar/Campus Paranaguá

ROBIN HILBERT LOOSE
Responsável pela fiscalização

MARBRASIL
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  Paranavaí, 05 de julho de 2018.

MEMORANDO 058/2018 – Diretoria de Projetos e Convênios da UNESPAR

DE........:      Gisele Maria Ratiguieri – Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR

PARA.. .:     Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UNESPAR – Maria Simone 
Jacomini Novak

ASSUNTO:  ANÁLISE E PARECER NA MINUTA DO TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE
A MARBRASIL E A UNESPAR.

Prezada Pró-Reitora,

encaminhamos, o Termo de Convênio entre a MARBRASIL e a UNESPAR para análise e

parecer, de acordo com as legislações da PROGRAD.

Respeitosamente,

Gisele Maria Ratiguieri 
Diretora de Projetos e Convênios
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GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
E-PROTOCOLO DIGITAL

Assunto:

Transformação  do  processo  15.291.481-4  em processo
digital, a pedido da PROJUR. Solicitação de Convênio entre
Unespar  e  associação  MARBRASIL,  PROJUR  Solicita
encaminhamento  para  a  Diretoria  de  Convênios,  para
análise  técnica  e  administrativa

Protocolo: 15.354.074-8
UNESPAR - UNESPAR/PGRALocal Atual:
RAFAEL METRIInteressado:

DESPACHO

Prezada Gisele Maria Ratiguieri
 
Considerando  que  solicitação  de  Convênio  de  Cooperação  entre  a

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR E a Associação MARBRASIL,
para execução do programa “bolsas de estágio” do ensino superior, está,
do ponto de vista pedagógico, de acordo com a Lei Federal de Estágio, nº.
11.788/2008, bem como da Resolução nº. 010/2015 - CEPE/UNESPAR que
regulamenta  os  estágios  na  Universidade,  a  Pró-reitoria  de  Ensino  de
Graduação -  Prograd,  é  de parecer  favorável  a  celebração do mesmo.
Salientamos ainda, que não houve, por parte desta Prograd, análise de
outros aspectos, tais como, jurídicos.

 
É o parecer.
 
Atenciosamente,
Maria Simone Jacomini Novak
Pró-reitora de Ensino de Graduação
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Ofício nº 062/2018 - DIRETORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS/UNESPAR

Paranavaí, 17 de setembro de 2018.

Ao Senhor
Procurador Jurídico da Universidade Estadual do Paraná
Paulo Sérgio Gonçalves

Assunto: Parecer Jurídico

Senhor Procurador Jurídico,

Considerando: o Termo de Cooperação entre a Universidade Estadual

do Paraná - Unespar e a Associação MARBRASIL, que objetiva estabelecer e

regulamentar um programa de cooperação acadêmica nas áreas de atuação e

interesses comuns; considerando a importância do desenvolvimento de projetos; o

não envolvimento de recursos da Unespar; que não haverá ônus para a Instituição

de Ensino; o Convênio não gerará exclusividade com a MARBRASIL; não implicação

de encargos ou custos administrativos para a Instituição de Ensino nem para os

estudantes; a execução no Campus de Paranaguá; o professor Rafael Metri como

responsável pelo desenvolvimento; considerando o acompanhamento da execução

pela PROGRAD; e, o parecer da Pró-reitora do Ensino de Graduação - PROGRAD.

Esta Diretoria, solicita a apreciação da Minuta do Convênio, com base

nas considerações acima citadas, bem como, dispensa de licitação.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos protestos de estima e

consideração.

Atenciosamente,

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR

48

Inserido ao protocolo 15.354.074-8 por: Gisele Maria Ratiguieri em: 17/09/2018 16:34. Assinado por: Gisele Maria Ratiguieri em: 17/09/2018 16:35. Para mais
informações acesse: http://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do e informe o código: 1281fb18d4db1b46ff3a8eb126c5df00



 
Procuradoria Jurídica 

 

  

1 

 

PARECER N. 117/2018-PROJUR/UNESPAR 

Protocolo Digital: 15.354.074-8 

EMENTA: Acordo de Cooperação Acadêmica. 

Objeto: Minuta de Acordo de Cooperação 
Acadêmica entre a Universidade Estadual do 
Paraná e a Associação MARBRASIL. 

Interessado(s): Diretora de Projetos e 
Convênios /UNESPAR. 

I -  Histórico 

Encaminhado a esta Procuradoria, pela Diretora de Projetos e Convênios -, 

para análise e parecer, acerca da legalidade do Termo de Cooperação 

Acadêmica entre a UNESPAR e a Associação MARBRASIL, com o objetivo de 

estabelecer e regulamentar um programa de Cooperação Acadêmica nas áreas 

de atuação e interesses comuns, observando que o convênio não implica 

em repasse de recursos financeiros ou obrigações entre as partes, nos 

termos do Protocolo Digital 15.354.074-8. 

O processo encaminhado está instruído para a presente análise, sendo a 

documentação pertinente ora elencada: 

Fls. 02 - Capa do PROTOCOLO 15.291.481-4, abertura em 13/07/2018; 

Fls. 03 - Memorando da lavra do Dr. Rafael Metri do Colegiado de Ciências 

Biológicas - Campus de Paranaguá, para o Coordenador do Colegiado de 

Ciências Biológica, para analise sobre a proposta de convênio entre a 

UNESPAR e a Associação MarBrasil; 

Fls. 04 - Manifestação da Associação MARBRASIL para o Diretor de Campus, 

com finalidade de estabelecer programa de cooperação acadêmica com a 

UNESPAR - Campus Paranaguá; 

Fls. 05 a 08 - Minuta do Termo de Convênio entre a UNESPAR e a Associação 

MARBRASIL, com os seguintes e principais apontamentos: a finalidade do 

programa é a cooperação acadêmica, nas áreas e interesses comuns, ficando 
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a administração do convenio pela UNESPAR será o Prof. Dr. Rafael Metri e 

pela MARBRASIL será o Sr. Robin Hilbert Loose. O Prazo de vigência é de 5 

(cinco) anos, a contar da assinatura. E por fim o foro é a Capital de São Paulo, 

para dirimir eventuais dúvidas; 

Fls. 09 a 29 - Estatuto da Associação MarBrasil, sendo a 5ª alteração; 

Fls. 30 - Folha com Despacho em processo diverso - Protocolo 15.291.481-4 

do coordenador de colegiado informando que o Processo (...), conforme 

informação do item 11 da ata 68 das reuniões do Colegiado de Ciências 

Biológicas. Ainda na mesma folha, Despacho do Diretor Geral solicitando 

encaminhamento do protocolo para parecer da PROJUR; 

Fls. 31 a 36 - Ata 68 da Reunião Ordinária do Colegiado de Ciências 

Biológicas, onde deliberaram vários assuntos, dentro deles no Item 11 a 

apreciação do convênio com a Associação MarBrasil; 

Fls. 37 - Folha com Despacho em processo diverso - Protocolo 15.291.481-4, 

da lavra do Diretor CCHBE, para o Diretor do Campus de Paranaguá, 

informando que proposta do convênio foi aprovada em ad referendum no 

Conselho do Centro de Áreas de Ciências Biológico, em virtude da 

necessidade de celeridade, tendo em vista que a reunião do Conselho está 

marcada para o dia 15/18/2018; 

Fls. 38 - Folha com Despacho em processo diverso - Protocolo 15.291.481-4, 

da Procuradoria Jurídica ao Prof. Dr. Rafael Metri, para que seja encaminhado 

o protocolo para a Diretoria de Convênios e para que seja o mesmo tramitado 

através do e-protocolo digital; 

Fls. 39 a 40 - 1º Termo Aditivo ao Termo de Convenio para Intercambio, 

Científico, Tecnológico e Cultural, entre a Associação MarBrasil e a 

UNESPAR/Campus Paranaguá, assinada em 25/06/2018; 

Fls. 41 - Despacho anexado pelo Sr. Carlos Alexandre Molena Fernandes, 

encaminhando o protocolo para a Diretoria de Convênios; 
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Fls. 42 a 45 - MINUTA do Termo de Cooperação Acadêmica entre a 

Universidade Estadual do Paraná e a Associação Marbrasil, com a finalidade 

de estabelecer e Regulamentar um Programa de Cooperação Acadêmica, com 

destaque para: 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ÔNUS Não haverá transferência de 
recursos financeiros entre os partícipes, que se comprometem a arcar com o 
ônus que advier das obrigações assumidas neste Termo de Cooperação. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS Cada 
parte arcará com seus próprios custos e despesas incorridas em conexão 
com esta parceria. As Partes concordam em não realizar qualquer 
pagamento, direta ou indiretamente, a qualquer funcionário, acadêmicos, 
coordenador, gerente ou representante das Instituições. 

Fls. 46 - MEMORANDO 058/2018 – Diretoria de Projetos e Convênios da 

UNESPAR para a Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UNESPAR – Maria 

Simone Jacomini Novak, para análise e parecer da Minuta do Termo de 

Cooperação entre a MARBRASIL e a UNESPAR, de acordo com as legislações 

da PROGRAD; 

Fls. 47 - Despacho da Pró-reitora de Ensino de Graduação, favorável a 

celebração do Termo de Cooperação; 

Fls. 48 - Ofício nº 062/2018 - DIRETORIA DE PROJETOS E 

CONVÊNIOS/UNESPAR, para a PROJUR, solicitando apreciação da Minuta do 

Convênio, bem como, dispensa de licitação. 

 

II - Minuta de Acordo entre a Universidade Estadual do Paraná/ 

UNESPAR e a Associação MARBRASIL 

Considerando o escorço necessário, vale analisar alguns pontos, quanto à 

minuta de Acordo de Cooperação entre a Universidade Estadual do 

Paraná/ UNESPAR e a Associação MARBRASIL, em estabelecer 

parceria para desenvolver ações nas áreas de atuação e interesse comuns, 

como estudos e pesquisas, consultorias, conferências, publicações, 

ministração de cursos e programas de capacitação, realização de estágios e 
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quaisquer outras atividades julgadas de interesse ou de conveniência pelos 

partícipes. Nas atividades relacionadas com os Cursos de Pós-Graduação (lato 

sensu/stricto sensu) deverá ser observada a legislação vigente na UNESPAR. 

 

III - Da legislação 

A Lei 15.608/2007, que estabelece as normas sobre licitações, contratos 

administrativos e convênios no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, 

dispõe: 

Art. 4º.Para os fins desta lei considera-se: 
[...] 
XI – Contrato – ajuste firmado por órgãos ou entidades da 
Administração Pública entre si ou com particulares, em que haja um 
acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada; 
XII – Convênio – acordo, ajuste ou instrumento congênere firmado 
por entidades públicas entre si ou com particulares, para a 
consecução de objetivos comuns, sem remuneração ou cobrança de 
taxas entre os partícipes; (Destaque nosso). 
 

Todavia, para sua celebração, o processo deve ser instruído, no que couber, 

pelos documentos elencados nos artigos 136 e 137 da Lei 15.608/2007, que 

estabelece as normas sobre licitações, contratos administrativos e convênios 

no âmbito dos Poderes do Estado do Paraná, que assegurarão a integral 

execução do acordo (convênio). 

Art. 136. Os processos destinados à celebração de convênio deverão ser 
instruídos com os seguintes documentos: 

I - ato constitutivo da entidade convenente; 

II - comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém 
competência para este fim específico; 

III - prova de regularidade do convenente para com as Fazendas Públicas; 

IV - prova de regularidade do convenente para com a Seguridade Social 
(INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos (CND), e 
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a 
apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS); 

V - plano de trabalho detalhado, com a clara identificação das ações a 
serem implementadas e da quantificação de todos os elementos; 

VI - prévia aprovação do plano de trabalho pela autoridade competente; 
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VII - informação das metas a serem atingidas com o convênio; 

VIII - justificativa da relação entre custos e resultados, inclusive para 
aquilatação da equação custo/benefício do desembolso a ser realizado pela 
Administração em decorrência do convênio; 

IX - especificação das etapas ou fases de execução, estabelecendo os 
prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase programada; 

X - orçamento devidamente detalhado em planilha; 

XI - plano de aplicação dos recursos financeiros; 

XII - correspondente cronograma de desembolso; 

XIII - indicação das fontes de recurso e dotação orçamentária que 
assegurarão a integral execução do convênio; 

XIV - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que 
deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; 

XV - declaração do ordenador de que a despesa tem adequação 
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade 
com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

XVI - declaração do ordenador de despesa de que existe disponibilidade de 
caixa para pagamento das despesas decorrentes de convênio a ser 
celebrado nos dois últimos quadrimestres do mandato. 

 

Art. 137. A minuta do convênio deve ser adequada ao disposto no artigo 
anterior, devendo, ainda, contemplar: 

I - detalhamento do objeto do convênio, descrito de forma precisa e 
definida; 

II - especificação das ações, item por item, do plano de trabalho, 
principalmente as que competirem à entidade privada desenvolver; 

III - previsão de prestações de contas parciais dos recursos repassados de 
forma parcelada, correspondentes e consentâneos com o respectivo plano e 
cronograma de desembolso, sob pena de obstar o repasse das prestações 
financeiras subsequentes; 

IV - indicação do agente público que, por parte da Administração, fará o 
acompanhamento e a fiscalização do convênio e dos recursos repassados, 
bem como a forma do acompanhamento, por meio de relatórios, inspeções, 
visitas e atestação da satisfatória realização do objeto do convênio; 

V - previsão de que o valor do convênio não poderá ser aumentado, salvo 
se ocorrer ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo de 
apresentação e aprovação prévia pela Administração de projeto adicional 
detalhado e de comprovação da fiel execução das etapas anteriores e com 
a devida prestação de contas, sendo sempre formalizado por aditivo; 

VI - previsão da necessidade de abertura de conta específica para 
aplicação dos recursos repassados. 

 

Assim, algumas formalidades essenciais previstas no Regimento Geral da 

UNESPAR, por sua vez, dispõe que, verbis: 

Art. 9º Compete ao Conselho de Planejamento, Administração e 
Finanças: 
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[...] 
II. aprovar os convênios firmados entre a Universidade e outras 
instituições;  
[...] 
VI. deliberar sobre convênios, acordos de cooperação e contratos 
entre unidades universitárias e entidades oficiais ou particulares, para 
a realização de atividades didáticas e de pesquisa, bem como as 
concernentes à extensão de serviços à comunidade; (grifo 
nosso)  
[...] 

No caso de extensão, deve-se observar também o contido no art. 11 da 

Resolução 11/2015-CEPA/UNESPAR. 

Ressalvas 

Mesmo considerando tratar-se de convênio que não envolva repasses entre as 

conveniadas, nos termos do Art. 136 da Lei 15.608/2007, acima citada, 

necessário: a comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém 

competência para este fim específico; a prova de regularidade do convenente 

para com as Fazendas Públicas; prova de regularidade do convenente para 

com a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão 

Negativa de Débitos (CND); e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação 

(CRS). 

IV - Conclusão 
 
Diante do exposto, com as ressalvas acima, essa Procuradoria Jurídica 

manifesta-se pela procedência jurídica do Termo de Cooperação Acadêmica 

entre Universidade Estadual do Paraná e a Associação MARBRASIL, nos 

termos da minuta anexa, devendo ser submetido ao CAD, conforme 

oportunidade e conveniência administrativas, nos termos do Protocolo: 

15.354.074-8, considerando que, em que pese não ocorrer repasses entre as 

partícipes poderá incidir em custos para a UNESPAR. 

 

É o parecer. 
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Paranavaí, 27 de Setembro de 2018. 

 
 
Paulo Sergio Gonçalves 
Procurador Jurídico - UNESPAR 
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

Nº 018754783-19

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.958.530/0001-23
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
 
         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 22/01/2019 - Fornecimento Gratuito
 
 

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Página 1 de 1

Emitido via Internet Pública (24/09/2018 16:43:55)
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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: ASSOCIACAO MARBRASIL 

CNPJ: 06.958.530/0001-23 

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 nº 8.212, 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 nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 05:24:22 do dia 27/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/03/2019.
Código de controle da certidão: 3922.B5B0.CA5D.424F

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Página 1 de 1

27/09/2018http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/Resulta...
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 06958530/0001-23
Razão Social: ASSOCIACAO MARBRASIL
Nome Fantasia:MARBRASIL
Endereço: RUA PASSEIO DAS PALMEIRAS S/N / CENTRO / PONTAL DO PARANA /

PR / 83255-000
 
 
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: 2018091503545386347696
 
 
Informação obtida em 24/09/2018, às 16:22:42.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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24/09/2018 ..: Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR :..

file:///C:/Users/PC/Desktop/__%20Tribunal%20de%20Contas%20do%20Estado%20do%20Paran%C3%A1%20-%20TCE-PR%20__.htm 1/1

Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

Certidão Liberatória 
 
 
 
 
 

ASSOCIACAO MARBRASIL 
 
CNPJ Nº: 06.958.530/0001-23 
 
 
 
FINALIDADE DA CERTIDÃO: RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE CONVÊNIO,TERMO DE
PARCERIA, CONTRATO DE GESTÃO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE 
 
 
É CERTIFICADO, NA FORMA DO ART. 95, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 113, DE 15/12/2005, E DOS ARTS.
289 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS, QUE O ASSOCIACAO MARBRASIL ESTÁ
EM SITUAÇÃO REGULAR PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS PÚBLICOS.

 
VALIDADE: CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ O DIA 23/11/2018, MEDIANTE AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET EM
http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/confirmar-autenticidade/146.

  
CERTIDÃO EXPEDIDA COM BASE NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 68/2012.

 

Tribunal de Contas do Estado do
Paraná

Código de controle 6458.AHQS.3727
 Emitida em 24/09/2018 às 15:28:41 
  

Dados transmitidos de forma segura.
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Paranavaí, 28 de setembro de 2018.

Memo. 062/2018- DPC/UNESPAR

DE : Gisele Ratiguieri – Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR

PARA : Secretaria dos Conselhos Superiores da UNESPAR - Conselho de Planejamento,
Administração e Finanças - CAD

ASSUNTO: Apreciação do CAD da Minuta do Termo de Cooperação Acadêmica entre a
UNESPAR e a Associação MARBRASIL.

Prezado(a),

considerando os documentos inclusos em 28 de setembro de 2018 ao processo protocolado,

conforme solicitação, da Procuradoria Jurídica da UNESPAR, solicitamos através deste, à

apreciação do CAD, na Minuta do Termo de Cooperação Acadêmica entre a UNESPAR e a

Associação MARBRASIL, com o objetivo de estabelecer e regulamentar um programa de

Cooperação Acadêmica nas áreas de atuação e interesses comuns, nos termos do Protocolo

Digital 15.354.074-8.

Sendo o que se nos apresenta, renovamos protestos de estima e consideração.

Gisele Ratiguieri
Diretora de Projetos e Convênios - UNESPAR
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