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EDITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EMENTA:  Convoca  entidades  e  instituições  públicas  e  privadas

para  participar  de  processo  seletivo  de  habilitação  para  receber

apenados para prestação de serviços e/ou recursos financeiros junto

ao Juízo da Vara Federal  de Toledo. Valores  referentes  às verbas

decorrentes  da  pena  de  prestação pecuniária  e  das  contribuições

estipuladas  como condição  para  o  deferimento e  manutenção  da

suspensão condicional  do processo (artigo 89 da Lei  nº 9.099/95),

no  âmbito  da  Vara  Federal  de  Toledo.  Objeto:  Rateio  de  R$

89.215,00 (oitenta e nove mil, duzentos e quinze reais).

 

O  Excelentíssimo  Senhor  PAULO  SÉRGIO  RIBEIRO,  Meritíssimo  Juiz  Federal
Substituto na titularidade plena da 1ª Vara Federal de Toledo, nos termos da Portaria nº 25, de 10 de
outubro de 2008 (http://www.jfpr.jus.br/multimidia/pdf/00000178.pdf), deste Juízo, e dos artigos 346 a
353 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região (Provimento
nº  17,  de  02  de  abril  de  2013  -  http://www2.trf4.jus.br
/trf4/controlador.php?acao=intranet_visualizar_pagina&id=correg0),  torna  público  o  presente  Edital,
para a abertura de inscrições visando à seleção de entidades e instituições públicas e privadas, situadas
em alguma das cidades que compõem a Subseção Judiciária de Toledo (Assis Chateaubriand, Diamante
do Oeste, Formosa do Oeste, Iracema do Oeste, Jesuítas, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Nova
Aurora, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, São José das
Palmeiras,  São  Pedro  do  Iguaçu,  Toledo,  Tupãssi,  Vera  Cruz  do  Oeste),  para  servirem  como
destinatárias de doações decorrentes das penas de prestação pecuniária e das contribuições estipuladas
como condição para o deferimento e manutenção da suspensão condicional do processo (artigo 89 da
Lei nº 9.099/95), no âmbito da 1ª Vara Federal de Toledo.

1) Objeto: O presente edital visa a realização do processo seletivo para a distribuição
dos recursos financeiros oriundos das aplicações referentes às penas de prestação pecuniária (PP) e das
contribuições estipuladas como condição para o deferimento e manutenção da suspensão condicional
do processo (artigo 89 da Lei nº 9.099/95), no âmbito da 1ª Vara Federal de Toledo, para entidades e
instituições públicas e privadas situadas em algum dos Municípios da Subseção Judiciária de Toledo.

2) Do prazo de  inscrição: Os pedidos de  participação no processo seletivo serão
recebidos de 05.03.2014 a 31.03.2014.

3) Da documentação mínima exigida para inscrição:

3.1. São exigidas as seguintes documentações para a seleção:

I) estatuto;

II) ata de eleição da diretoria em exercício;

III) prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

IV) cópia da cédula de identidade e CPF do representante;

V) certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS, quando for o caso;

VI) certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal, bem como
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pela Fazenda Estadual e Municipal;

VII) certidão de regularidade fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

VIII) certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

IX) declaração expressa do proponente, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de
que a entidade não se encontra em mora nem em débito em qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública Federal Direta e Indireta;

X) descrição dos bens a serem adquiridos, instruído com três orçamentos.

XI) declaração de utilidade pública pelo Município ou pelo Estado.

3.2  Deverá  ser  apresentado  um  PROJETO  de  aplicação  que  identifique  as
necessidades da entidade, devidamente justificadas de maneira a estabelecer a imprescindibilidade da
ajuda  de  custo  (cujos  valores  devem ser  especificados  de  forma  discriminada),  assim  como,  em
contrapartida, a descrição dos serviços a serem prestados pelos apenados na instituição, nos termos do
ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO SOCIAL da Subseção de Toledo (ANEXO 1 da
Portaria  nº  25  de  10  de  outubro  de  2008,  deste  Juízo),  disponível  no  site  http://www.jfpr.jus.br
/www/siscopen/index.php.

3.3 Indicação de conta bancária, de titularidade da instituição, em favor da qual será
efetuada a transferência de eventual doação.

3.4 Indicação de endereço eletrônico (e-mail) por intermédio do qual possa a entidade
receber comunicações e intimações, além de enviar dados e informações referentes aos apenados que
estejam sob sua supervisão ou aos projetos sociais que tenham sido subvencionados com recursos da
execução de penas substitutivas.

 4) Da Inscrição:

A inscrição será realizada somente mediante o envio de requerimento de inscrição por
e-mail  gerenciado  pela  instituição,  juntamente  com os  documentos  exigidos  no  item 3,  ao  e-mail
tlddistribuicao@jfpr.jus.br,  o  qual  será  autuado  no  sistema  e-proc  V2  com a  classe PROCESSO
ADMINISTRATIVO -  DESTINAÇÃO DE  VALORES,  cujo  processo  poderá  ser  acompanhado  via
internet,  no  sítio:  https://eproc4.jfpr.jus.br/eprocV2
/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. Após a distribuição, o número do processo
e a chave de acesso serão encaminhados ao requerente por e-mail.

A inscrição poderá ser feita até às 24 horas do último dia do período de inscrição.

Os documentos (do item 3) deverão ser anexados no e-mail em arquivo no formato
".pdf". No campo "assunto" de cada e-mail deverá constar o nome da Instituição, seguido da expressão
"PROJETO SISCOPEN".

O insucesso na transmissão dos dados, no prazo fixado, não dará ensejo à inscrição no
certame em prazo posterior.

5) Disposições Finais:

Este  edital  será  afixado  no  átrio  da  Secretaria  da  1ª  Vara  Federal  de  Toledo
e publicado na imprensa oficial.

A apresentação dos documentos originais indicados no item 3 poderá ser exigida pelo
Juízo no momento da entrega do dinheiro.

Maiores informações poderão ser fornecidas na sede do Juízo - Av. José João Muraro,

153, centro, em Toledo/PR, Fone (45) 3379-4553 -, de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas. Em
caso de impossibilidade de acesso à internet  ou a aparelho de scanner, será disponibilizado na sede
desta Subseção equipamento adequado, durante o horário de atendimento informado.

Expedido nesta Subseção Judiciária de Toledo, Seção Judiciária do Paraná, em 27 de
fevereiro de 2014.

Publique-se o presente ato.
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Documento assinado eletronicamente por Paulo Sérgio Ribeiro, Juiz Federal Substituto, em
27/02/2014, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://www.trf4.jus.br/trf4/processos
/verifica.php informando o código verificador 1816961 e o código CRC CD8A88F2.

0001624-94.2014.4.04.8003 1816961v18
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