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JUSTIÇA FEDERAL DO PARANÁ
Rua Theodoro Rosas, 1125 - Bairro Centro - CEP 84.010-180 - Ponta Grossa - PR - www.jfpr.jus.br 

EDITAL

A Excelentíssima Juíza Federal da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa/PR Alessandra Anginski Cotosky , nos termos da Portaria 2428, de
03 de setembro de 2013, deste Juízo (disponível em http://www2.trf4.jus.br/trf4/diario/visualiza_documento_adm.php?
orgao=4&id_materia=17470&reload=false), e dos artigos 352 a 359 da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região
(disponível em https://www2.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/apg_consolidacao_normativa_04_09.htm), torna público este Edital, relativo à destinação
periódica dos recursos provenientes de penalidades de prestação pecuniária fixadas como condição de suspensão condicional do processo ou transação
penal, bem como da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária, depositados na conta judicial única vinculada a este Juízo.

 
Serve este edital para informar aos interessados que durante o período de 01/06/2018 A 30/06/2018 estarão abertas as inscrições de

pedidos de destinação de valores para financiamento de projetos apresentados por entidades públicas ou privadas com finalidade social, sediadas nos
Municípios abrangidos por esta Subseção Judiciária (Carambeí, Castro, Fernandes Pinheiro, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Irati, Ivaí, Jaguariaíva,
Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Sengés e Teixeira Soares).

 
Os projetos deverão ser apresentados pelo representante legal da instituição e somente serão recebidos por meio do endereço

eletrônico prpgo01dir@jfpr.jus.br, contendo, obrigatoriamente, os seguintes dados:

1. Proposta básica de utilização da verba;
2. Objeto do projeto;
3. Benefício social ou assistencial do projeto;
4. Orçamento comprovado do projeto;
5. Cronograma de aplicação da verba;
6. Responsáveis pelo projeto;
7. Alcance do projeto.

As instituições requerentes deverão instruir o pedido com os seguintes documentos:

1. Estatuto;
2. Ata de eleição da diretoria em exercício;
3. Prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
4. Cópia da cédula de identidade e CPF do representante;
5. Certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, quando for o caso;
6. Certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal, bem como pela Fazenda Estadual e Municipal;
7. Certidão de regularidade fornecida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
8. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;
9. 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;
10. Descrição dos bens a serem adquiridos, instruído com três orçamentos.

Os interessados ficam cientes de que:
a) O procedimento de liberação dos valores observará a disciplina prevista na portaria 2428/2013 deste Juízo, no Provimento 17/2013 do

Tribunal Regional Federal da 4ª Região e na Resolução 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça.
b) Requerimentos intempestivos serão desabilitados do certame.
c) A ausência da documentação obrigatória implicará, igualmente, em desabilitação sumária.
d) O projeto deverá observar o modelo anexo a este edital, sendo aceito apenas em formato digital, arquivo com extensão "PDF".
e) Os documentos exigidos deverão igualmente ser apresentados em formato digital, arquivos com extensão "PDF".
f) As intimações e comunicações com as entidades licitantes, salvo deliberação judicial em contrário, serão efetuadas por meio

eletrônico, e dirigidas ao endereço de correio eletrônico informado pelas instituições.
 
Funcionará como Juiz Federal Gestor do Fundo a Juíza Federal lotada na 1ª Vara Federal ou, na sua ausência, aquele que o estiver

substituindo.
 
Maiores informações poderão ser fornecidas na sede do Juízo - Rua Theodoro Rosas, 1125, 7º andar, Centro, Ponta Grossa/PR, Fone (42)

3228-4290 - 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.

 

ANEXO

 
ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETO SOCIAL
 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
 
1.1. Nome da entidade, CNPJ, telefones para contato e e-mail da instituição para o recebimento de comunicações e intimações.
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1.2. Título do projeto.
 
1.3. Coordenador do projeto.
 
2. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA BÁSICA
 
Explicação breve do projeto.
 
3. OBJETIVO E IMPACTO
 
Identificar os propósitos, resultados e efeitos práticos esperados.
 
4. BENEFÍCIO SOCIAL
Especificar as características do público a ser beneficiado.
 
5. DESCRIÇÃO DA AÇÃO OU METODOLOGIA
Descrever as etapas de implementação do projeto.
 
6. RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS
Descrever os materiais ou serviços necessários à execução, relacionando-os aos orçamentos correspondentes.
 
A quantidade e a especificidade dos materiais ou serviços pleiteados deve guardar relação direta com o público a ser beneficiado ou

finalidade social a ser atendida, que em qualquer caso deve coincidir com a finalidade social prevista no estatuto da entidade.
 
Em caso de utilidades a serem prestadas ou postas à disposição das pessoas beneficiadas pelas atividades exercidas pela entidade,

cumprirá ao responsável pelo projeto esclarecer expressamente o número de pessoas a serem beneficiadas.
 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Informar o tempo previsto para execução de cada etapa descrita no item 5.
 
Local e data.
 
Assinatura do responsável pela elaboração do projeto.
 
Assinatura do representante legal da entidade.

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Anginski Cotosky, Juiz Federal, em 04/05/2018, às 15:19, 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 4109875 e o
código CRC 0E942378.
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