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1. IDENTIFICAÇÃO
Edital:

CP 15/2016 Programa

de Pesquisa

e Inovação

FUNDAÇÃO

ARAUCÁRIA

& PRATI-DONADUZZI

2. CONCEDENTE
A FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA.

pessoa jurldica de direito privado de utilidade pública - Lei Estadual n° 13180/2001. inscrita no

CNPJ/MF sob o n° 03.579.617/0001-00,

sediada na Av. Comendador franco,

1341, Jardim Botânico, Curitiba-PR, neste ato

representada pelo seu Presidente. Senhor PAULO ROBERTO SLUD BROFMAN. brasileiro. R.G. N° 589.331-3 SSP PRo CPF
167.864.759-49, residente e domiciliado à Rua Gumercindo Mares, n° 150, Casa 12, Cond. Sherwood, CEP 80.810-220, Curitiba
PR, e pelo Diretor de Administração e Finanças, Senhor JOSÉ CARLOS GEHR, brasileiro, R.G. N° 1.444.331-2 PR, CPF nO
500.014.429-53,

residente e domiciliado à Rua Eduardo Geronasso, nO 280, Ap.02, CEP 82.510-280, Curitiba PR, doravante

denominada simplesmente CONCEDENTE, nos termos do artigo 29 do Estatuto Social da Fundação Araucária.
3. CONVENENTE
Universidade

Federal da Integração Latino-Americana

- UNILA. sediada a Avenida Tancredo

Neves, 6731, Bairro Parque

Tecnológico Itaipu. CEP 85856-97, Foz do Iguaçu - PRo inscrita no CNPJ/MF sob n° 11.806.275/0001-33.

representada por seu

Reitor GUSTAVO OLIVEIRA VIEIRA. CPF/MF n° 801.252.800-25 e portador(a) do RG n° 14.421.969-4. residente e domiciliado a
Avenida tancredo Neves, 3457 - Bairro: Porto Belo, CEP: 85.867-633 - Foz do Iguaçú, doravante Denominada simplesmente
CONVENENTE, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto da UNILA, celebram este Convênio de acordo com as normas
vigentes aplicáveis ao presente Convênio, e de conformidade com as cláusulas e condições a seguir:
4. TíTULO

DO PROJETO

SINVASTATINA TÓPICA: UM ANTI-INFLAMATÓRIO

PARA O TRATAMENTO DE DOENÇAS DERMATOLÓGICAS

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto deste Convênio a transferência de recursos financeiros para implementação do projeto protocolado sob o número:

I~.

48.548. contemplado no PROGRAMA DE PESQUISA E INOVAÇÃO FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA & PRATI-DONADUZZI - Chamada

Õ(j""

de Projetos 15/2016. publicada em 13 de outubro de 2016.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Este Convênio tem por objetivo incentivar a articulação entre instituições de ensino superior, institutos
de pesquisa, organizações sociais (Pessoas Jurídicas de Direito Privado - OS's) e a Indústria Farmacêutica Prati-Donaduzzi Cia
ltda,

oportunizando

parceria na formação

de futuros profissionais

e favorecer

o aprendizado

de estudantes

em práticas

diferenciadas relacionadas ao universo da pesquisa, desenvolvimento e manufatura de fármacos e medicamentos.
cLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÓES
São obrigações dos partícipes:
I - DA CONCEDENTE:
a)Repassar a CONVENENTE o recurso financeiro previsto na cláusula quarta;
b)Apoiar e prestar orientação técnica a CONVENENTE;
c)Acompanhar e fiscalizar a execução do convênio, diretamente ou por delegação;
d)Examinar e' aprovar as prestações de contas referentes à aplicação dos recursos alocados, sem prejuízo da realização de
auditorias internas e externas:

(

e)Efetuar a publicação deste convênio no Diário Oficial do Estado;

~

f)Atualizar informações no Sistema Integrado de Transferências - SIT e encaminhar a prestação de contas na forma.e nos prazos
fixados pela Resolução 28/2011, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
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11- DA CONVENENTE:
a)Cumprir

integralmente

os Planos de f 1r~balho aprovados pela CONCEDENTE,

utilizando os recursos deste instrumento

exclusivamente na execução do seu objeto;
b)Deverá iniciar a execução do objeto deste convênio dentro de 30 (trinta) dias a partir do recebimento da primeira ou única parcela
dos recursos, salvo motivo devidamente justificado;
c)Encaminhar, de acordo com o cronograma e os procedimentos definidos pela CONCEDENTE, os documentos necessários à
liberação de recursos;
d)Manter e movimentar no SIAFI os recursos provenientes do Fundo Paraná, recebidos do CONCEDENTE, em Conta Única do
Tesouro Nacional, Agência 1607.1 do Banco do Brasil, Conta Corrente 170.500-8, sendo contabilizado e prestado contas por projeto;
e)Apresentar relatórios de execução físico-financeira e prestar contas dos recursos recebidos, conforme previsto;
f)Manter a disposição da CONCEDENTE e dos órgãos de Controle Interno e Externo, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da
aprovação da prestação ou tomada de contas final por parte do órgão CONCEDENTE, os documentos comprobatórios e -registros
contábeis das despesas realizadas com o número do Convênio;
g)Restituir à CONCEDENTE o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de juros legais,
na forma da legislação aplicável aos débitos, nos seguintes casos:
1.Quando não for apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial ou final;
2.Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convênio;
h)Deverá, obrigatoriamente, a CONVENENTE aplicar os recursos recebidos enquanto não empregados na sua finalidade;
i)Efetuar, em nome da CONCEDENTE, o recolhimento dos saldos e rendimentos decorrentes de aplicação' em caderneta de
poupança porventura não utilizados, anexado à respectiva prestação de contas, uma cópia do comprovante de recolhimento, com
indicação do número do Convênio;
j)Permitir o livre acesso da Fundação Araucária ao Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a CONCEDENTE, a
qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, quando em
missão de fiscalização ou auditoria;
I)Proporcionar todas as informações que a CONCEDENTE solicite sobre os Projetos, sua situação financeira e documentos .de
licitação, quando houver;
m)As despesas realizadas com recursos deste convênio deverão ser precedidas do regular processo Iicitatório, ou nos casos em que
a CONVENENTE estiver desobrigada desta formalidade legal, deverão ser obedecidos os princípios aplicáveis à administração
pública por meio da formalização de processos de compras que comprovem a observãncia dos princípios da moralidade,
impessoalidade, da economicidade, da isonomia, da eficiência e da eficácia;
n)Realizar despesas de contratação de serviços, obras e aquisição de bens em conformidade com a Lei Federal nO8.666/93, Lei
Estadual n° 15.608 de 16 de agosto de 2007, Lei Federal Complementar nO123 de 14 de dezembro de 2006, devendo ainda nas
aquisições passíveis de licitação, ser utilizada a modalidade pregão, nos termos da Lei Estadual nO15.117, de 12 de maio de 2006,
sendo preferencial a utilização de sua forma eletrônica;
o)As despesas deverão ser informadas integralmente no Sistema Integrado de Transferências - SIT, do Tribunal de Contas do
Estado, conforme estabelecem a Resolução 28/2011 e a Instrução Normativa n° 61/2011;
p)Apresentar para liberação dos recursos, única ou em parcelas, a documentação de regularidade da Entidade, conforme estabelece
o art. 3° da Instrução Normativa n° 61/2011: Certidão Liberatória do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Certidão do Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, da Receita Federal, Receita Estadual,
Receita Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas Exigível, nos Termos da Lei 12.44012011,

Declaração de inexistências

de pendências na prestação de contas de recursos recebidos junto a CONCEDENTE; Certidão de Declaração de Utilidade Pública
em caso de entidade privada sem fins lucrativos, ;
q)Deverá a CONVENENTE

~

instituir a Unidade Gestora de Transferências, conforme determina Resolução de Transferências

Voluntárias 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
r)Caberá a CONVENENTE, quando da desistência ou cancelamento por parte do pesquisador, durante a vigência do convênio,
independente das ações já executadas, a responsabilidade pelo processo de devolução integral do recurso recebido por projeto;
s) Caberá a CONVENENTE observar o disposto no art. 9° da Resolução 28/2011 quanto as vedações aplicadas a este convênio;
t) Deverá a CONVENENTE, para execução do Convênio, observar o disposto no Ato Normativo 0112012 da Fundação Araucária.
cLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA
9,.Ssor

A vigência deste Convênio é de 15(quinze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser alter$o,
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prazo de vigência prorrogado, mediante termo aditivo, por mútuo entendimento dos partícipes, com a devida justificativa no exercício,
se a solicitação for apresentada no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o seu término e desde que seja
aceita pela CONCEDENTE.
SUB.CLÁUSULA PRIMEIRA.

A vigência acima aludida detalha-se da seguinte forma: Período de execução do projeto - 12 meses;

Período de prestação de contas da Convenente - 30 dias; Período de avaliação e procedimentos internos da Fundação Araucária 60 dias.
cLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

o

valor deste Convênio é de R$ 69.600,00 (sessenta e nove mil e seiscentos reais). As despesas deste Convênio estão

devidamente reguladas pela fonte de recursos do Fundo Paraná, instituído pela Lei n°. 12.020/98 e devem ser executadas de acordo
com o Plano de Trabalho anexo, que integra este instrumento independentemente de sua transcrição.
CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
A liberação dos recursos financeiros será efetuada em parcelas mensais, mediante as condições estabelecidas no Ato Normativo n°
01/2012 da Fundação Araucária, e obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho.
cLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Fica a CONVENENTE

responsável perante a CONCEDENTE,

a prestar contas parcial e final dos valores repassados em

decorrência deste Convênio, nos moldes da Resolução 28/2011, da Instrução Normativa nO61/2011.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A Prestação de Contas Final deverá ser encaminhada a CONCEDENTE, até 30 dias (trinta) dias após
o prazo de vigência do Convênio.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Não serão aceitas despesas efetuadas em data anterior ou posterior à vigência do Convênio, devendo
os documentos comprobatórios conter, além do nome do órgão ou entidade CONVENENTE, o número do referido Convênio.
cLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO
Juntamente com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná a fiscalização da execução do objeto deste convênio ocorrerá através do
Fiscal Responsável

nomeado

pela CONCEDENTE,

o Diretor Técnico

(Cientifico)

Prof. Dr. Nilceu Jacob

Deitos

(CPF:

575.269.749-20) e por seu Sistema Controle Interno, nomeado pelo ato 08/2017 da Fundação Araucária.
SUBCLÁUSULA

PRIMEIRA -

Não sendo prestadas as contas devidas

pela CONVENENTE,

nos prazos estabelecidos,

a

CONCEDENTE, instaurará, dentro de 30 dias, a Tomada de Contas Especial.
cLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA
Este Convênio poderá ser rescindido ou denunciado,

formal e expressamente,

a qualquer

responsáveis pelas obrigações decorrentes do tempo de vigência e creditando-se-Ihes,

momento, ficando os partícipes

igualmente, os beneficios adquiridos no

mesmo período.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Constitui motivo para rescisão deste Convênio o não cumprimento de quaisquer de suas Cláusulas,
particularmente, quando da constatação das seguintes condições:

~

a) Utilização dos recursos em desacordo com o seu objeto;
b) Falta de apresentação dos relatórios de execução e de prestação de contas nos prazos estabelecidos.
SUBCLAUSULA SEGUNDA.

Este Convênio poderá ser rescindido, a critério da CONCEDENTE, por motivo de interesse público,

caso a CONVENENTE sofra alguma restrição futura.
cLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE
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A ausência de prestação de contas, no prazo e formas estabelecidos, ou a prática de irregularidades na aplicação dos recursos,
sujeita a CONVENENTE à instauração de Tomada de Contas Especial, para ressarcimento de valores, além de responsabilidade na
esfera civil, se for o caso.
cLÁUSULA DIOCIMA- DO SIGILO E DA PUBLICAÇÃO
Fica expressamente vedada, para as todas as partes, a utilização ou divulgação na forma de artigos técnicos, relatórios, publicações
e outras, de qualquer informação técnica desenvolvida, bem como qualquer informação sobre resultados dos trabalhos realizados no
ãmbito do presente Convênio, salvo se houver autorização expressa das outras partes.
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Uma vez autorizada, é obrigatória a aplicação da logomarca da Fundação Araucária e do Governo do
Estado do ParanálSETI e da PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, na divulgação e publicações relativas aos projetos apoiados por este
Convênio, sendo vedada a publicidade que tenha caráter de promoção pessoal de autoridades, servidores ou funcionários dos entes
signatários, de acordo com a Lei 12.020/98, condicionadas a autorização das partes.
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A Indústria Farmacêutica PRATI DONADUZZI & CIA LTDA deverá ser informada de toda e qualquer
publicação de trabalhos apresentados em eventos de qualquer natureza e em qualquer meio de divulgação relativa às propostas
apoiados neste programa.
SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O descumprimento

parcial ou total desta cláusula implicará na devolução integral do recurso

repassado para a execução do projeto.
cLÁUSULA DIOCiMA-PRIMEIRA - DA EXPLORAÇÃO DOS RESULTADOS DAS PESQUISAS.
A exploração dos resultados das pesquisas desenvolvidas no ãmbito do presente Convênio, patenteáveis ou não, não poderá ser
realizada sem a regulamentação através de termo aditivo celebrado entre a FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA e a PRATI DONADUZZI &
CIA LTDA.
cLÁUSULA DIOCiMA-SEGUNDA - DO DIREITO À PROPRIEDADE
Os direitos de comercialização e uso da propriedade industrial elou intelectual dos bens produzidos, transformados ou construfdos e
sua titularidade, bem como os termos de apropriação dos resultados patenteáveis, deverão estar em conformidade com.a Lei de
Inovação do Estado do Paraná (Lei n° 17.314 de 24/9/2012 regulamentada pelo Decreto 7.359 de 27/0212013) e a regulamentação
interna da(s) Universidade(s)/centros
com características

de pesquisa do Estado. A titularidade da propriedade intelectual do(s) produtos tecnológicos

inovadoras (técnicas, produtos ou processos, patentes, "knowhow", privilegiáveis ou não), resultante das

atividades realizadas em decorrência do presente edital, serão compartilhadas entre as partes (Empresa Prati-Donaduzzi,

a

Universidade em que o pesquisador está vinculado e a Fundação Araucária) na proporção especificada em convênio de parceria
Universidade-empresa, nos moldes da Lei de Inovação.
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cLÁUSULA

DÉCIMA-TERCEIRA

Fico eleito

o Foro de Curitiba,

solucionados

- DO FORO
Capital

do Paraná,

para dirimir

os possíveis

litígios

decorrentes

deste

Convênio

e que não forem

administrativamente.

E por estarem

de pleno acordo,

abaixo, que também

assinam

o subscrevem,

o presente

instrumento

para que produza

em 02 (duas) vias de igual teor e forma,

seus efeitos jurídicos

perante

e legais.

(f{de ~~

Curitiba,

GUSTAVO

OLIVEIRA

de

VIEIRA

UNI LA
CONVENENTE

osé Carlos Gehr
Diretor de Administração
e Finanças
CONCEDE~TE

. Nome:
CPF:
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CPF:

~

SIAPE 1910208

Existe dotação

orçamentária

liberação

e financeira

para

do recurso deste Projeto, do orçamento

de 2017

'hr
Dir tar de Adm. e Finanças

.
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