
PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA
@,

Processo Administrativo no 341201

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a
execução dos serviços técnicos para a atualização do
Cadastro Técnico Municipal, elaboração da nova planta
genética de valores, estruturação e implantação de
WEBGIS e treinamentos.

DATA DA ABERTURA: 15/0512017, às 14:00 horas.

DOTAÇAO:
03 - Secretaria de Administração;
001 - Secretaria de Administração;
04.122.0070.2006 - Manutenção da Secretaria Municipal de
Administração;
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa
Jurídica; 370.

VALOR rUÁXlwlO: R$ 127.920,00 (cento e vinte e sete mil,
novecentos e vinte reais).

dade lfueço' m

VOLUME II

Rua Walfredo Bittencourt de lvloraes,222, % 43.3266.8100 C.N.P J. N." 95.561.080/0001-60

E-mail: licirdcao?i.nsb.pr.sq!,hr - Nova Santa Bárbara - Paraná
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oos srnírços DE SÀNEÀMENTo BÁsrco: coNsrRuÇÃo DE
CENÁRIOS EUTUROS DE ÀCORDO COM À PROSPECTIVÀ
EsrRÃTÉGrcA coMpÀTÍvEL coM os ANsEros DA popu],ÀÇÃo,
AVALrÀNDo Às cARÀcrERÍsrrcÀs E DEMÀNDÀS
EcoNôMrco-socrArs, DETERMTNADo ÀTRÀvÉs DE ur.i coNJUNro
DE TÉcNrcÀs pARÀ ÀvÀLrÀR As coMpLExrDÀDES, TNCERTEZÀS
E Rrscos pÀRÀ o PLÀNEJÀMENTo EspEcrErco Do MuNrcÍpro,
pRocNósrrco coM BÀsEs DE ItoRrzoNTES TEMpoRÀrs
DrvrDrDos EM EMERGENCTÀL, cuRTo, MÉDro E LoNGo pRÀzo;
PRoPosIÇÃo DE MoDELos E ESTRUTURÀS. MÀTERIÀIS E
EQUI PAMENTOS DE ÀCONDICIONÀMENTO, COLETÀ E TRÀTAI..IENTO
oos nrsÍouos; Ív. pRoGRÀHÀs pRoJETos E AÇôEs:
IDENTIFÍCAÇÃo DE PRIoRIDADES, PRoPosIÇÃO DE

OBJETIVOS, METÀS, PROGRÀMÀS, PROJETOS E AÇÕES PÀRÀ
MELHORIÀ DÀS CONDIÇÔES DE SÀNEÀHENTO E DÉ VIDÀ DÀ
popu],ÀÇÃo, pÀRÀ o HoRrzoNTE DE 20 ÀNos,
HIERÀRQUIZÀDÀS EM IMEDIÀTÀS OU EI{ERGENCIAIS. CURIO,
MÉDIo E LoNGo PRÀzo, INCLUINDo ESTIMATIVÀ DE VÀLORES
E IDENTIFICÀÇÃO DE POSSÍVEIS EONTES DE RECURSOS;
PROPOSTA PÀRÀ ADEQUÀÇAO E/OU ESTRUTURÀÇÃO DO SISTEMÀ
DE GERENcTÀMENTo DE RESÍDUos sóLrDos No MuNrcÍpro,'
PROGRÀMÀ PÀRÀ IMPLEMENTÀÇÁO DOS ]NSTRUMENIOS DE

GEsTÃo PREVISToS NÀs LEIS N. . 11.44512007 E N".
72.305/2070; V. ÀÇÕES PÀRÀ EMERGÊNCIÀS E

coNTrNGÊNcÍÀs: ESTABELECTMENTo DÀs-AÇÕEs pÀRÀ

EMERGÊNCrÀ E coNTrNGÊNcrA pÀÀÀ cÀsos DE RÀc r oNA.à4ENTo

E ÀuMENTo DE DEMÀNDÀ TEMpoB.rÁRrÀ, ÀssrM coMo pÀRÀ

soLUcroNÀR pRoBLEMÀs EM FUNÇÃo DE FÀtHAs
opERÀcroNÀrs, srruÀçôEs rMpREvrsrÀs ouE pRopoRcroNEM

RISCOS DE CONTÀMINÀÇÃO, INCÔMODOS À POPULÀÇÃO,
INTERRUPÇÕES DOS SERV]ÇOS, ENTRE OUTROS; VI . TERMO

DE REEERÊNCIÀ PÀRÀ SIG-SANEAMENTO: ELÀBORÀÇÀO DO

TERMo DE REFERÊNCIÀ PARÀ ELÀBORÀÇÃO DO SISTEMÀ DE

INFoRMAÇÀo MUNICIPÀL DE SÀNEAMENTO BÁS]CO DE MURIÀÉ -
SIG-SÀNEA}IENTO HURIÀÉ. O TR DO SISTEMÀ DE INEORI4ÀÇÕES
FOI CONCEBIDO E DESENVOLVIDO PÀRÀ QUE O MONICÍP]O
POSSÀ DESENVOLVER OU CONTRÀTÀR SIG-SÀNEAMENTO, OUE
POR SUÀ VEZ, TEM POR OBJETIVO PROMOVER À ÀVÀIIÀR OS

rNDrcÀDoREs Dos sERVlÇos DE sÀNtAMENTo BÁsrco Do
MUNICÍPIO; VII. MECANISMOS PÀRÀ À ÀVÀLIÀÇÃO DO

PMSB: ÀVÀLIÀÇÃO SISTEMÁTICÀ DÀS ÀÇÕES PROGRÀMÀDÀS E
os MEcA-NrsMos pARÂ o MoNrroRÀMENTo E ÀvÀLrAÇÀo Dos
RESULTADOS DO PMSB/MURIÀÉ. O PLÀNO DEVERÁ SER
REVISÀDO, NO MÁXIMO, À CÀDÀ QUÀTRO, ANOS, DE EORMÀ

ÀRTICULADÀ COM AS POLÍTICAS MUNICIPÀ]S DE SÀÚDE, MEIO
ÀMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, DESENVOLVIMENIO URBANO E
RURÀL E DE HÀB]TÀÇÃO, ENTRE OUTRAS. NESTÀ FÀSE FORÀM

CONTEMPLADOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PÀRÀ ÂVÀLIÀÇÀO
Dos RESULTÀDoS DAs AÇÕEs, rNcLUrNDo À DrvuLGÀÇÃo DÀs
ÀÇÕEs E MEcANrsMos DE coNTRoLE socrÀL;
vrrr. RELÀTóRro FINÀL Do pLÀNo - DocuMENTo SÍNTESE: o
COMPONENTE *RESÍDUOS SÓLIDOS" DO PIÀNO DE SÀNE-À.I.'ENTO
BÁsrco DE MURrÀÉ For rNsERrDo o pMGrRs - pLANo
MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRÀDA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
coNFoRME ÀRTrGo 19 DÀ LEr No. 12.305/2010. ÀLÉM Do
VOLUME FINÀL FOI ELÀBORÀDO UM RELATÓRIO SÍN-TESE DO

PLANO PÀXÂ O PROCESSO GERENCIÀL DO MUNICÍPIO DE

MURIÀÉ _ MG. .

Observação
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CO SELHO REGIOÍ{ÂL DE EÍ{GE]{HARIA E AGRONO}IIA
Do PARÁNÁ

Ceftidão de Acervo Técnico

AÍ{TONIO CARLOS PICOLO FURI.AI{
Carteira Profi ssional : PR-15962/D
Acervo Técnico No. : 1016/2015
Selos de autenticidade:A 0O2.982, A oo2,983

RNP No.:1700802100
Protocolo No. i 2015lOOO74521

ART N" . t2014565'1894 0...... RegistÊadatlo/12/2ol4
ÀRT Correspons......:20145657584 0 .,... ÀRT vincuLada
Empresa Executora...:DRZ GEOTECNoLoGIÀ E CONSULTORIÀ LTDA - EPP

contratante (s) . . . . . . :ÀssoclÀÇÃo Dos MUNIcÍPros Do ÀLTo vÀLE Do REro Do
PEIXE - ÀMÀRP - CNPJ/CPF: 82.828.336/0001-01.......-.

Tipo de contrato... -:PRESTÀÇÀo DE SERVIÇOS......
Àtividade TécnÍca. . . : ESTUDO, PLÀNEJÀMENTO, PRO.IETO, ESPECIFICÀÇÕES
Área de competência. : sERvIÇos TÉc PRoFISSIoNAIS EM SÀNEÀMENTO E

ME IO-A.t.,BIENTE.
Tipo dê obra /serviÇo: PLÀNo DE GEREIiICTÀUENTO DE RESÍDUOS SÓLTDOS-PGRS. . . . . -

ServiÇo Contratadq.. :EXECUÇÃO.,, - .

Dimensão
Área Àrnpl iada
Dados Comp.Iementares :

Local da Obra - -.. :RUÀ MÀNOEL ROoUE, 99 CENTRo
Municipio /Es tado. . ..:vIDEIRÀ/5c......

5.624,00 Kvt2-,,....
0,00 KM2
0,00 . . .

Área ExistenLe:0
Área de Re forma:

,0
0,

O KM2

OO KM2

Docto de conclusão. . : DECLÀRÀçÃO PROFTSSTONÀL
Comp.I sERvrÇos rÉcNrcos DE ENGENHÀRrÀ pÀRÀ À ELÀBoRÀÇÃo DE

FoRMÀ REGToNÀLrzÀDÀ Dos pl,ÀNos MuNrcrpÀrs DE GEsrÀo
TNTEGRÀDÀ DE REsÍDUos sóLrDos pÀRÀ os 14 (euÀToRzE)
MUNrcÍpros TNTEGRÀNTES DA ÀMÀRp, coMpREENDENDo Às
SEGUTNTES ATrvrDÀDEs euE TrvERÀM rNÍcro Er.Í l-7/L2/20L3
E coNcI,usÀo EM 71/t2/20t4t DTMENSôES Do pRoJETo:
14 MUNrcÍpros: vrDErRÀ, cÀÇÀDoR, ERÀrBURGo, LEBoN
REGrs, TrMBó GRÀNDE, roMERÊ, rBrÀr'1, MÀTos cosrÀ,
CÀLMON, ÀRROIO TRINTÀ, IACIEIRÀ, PINHEIRO PRETO, RIO
DÀs ÀNTÀs E sALTo vEloso,. ÁREA TorÀL DE 5.624 xM, E
populÀÇÃo rorÀL DE 2r7.320 rnBrTÀNTEs/rBGE2o14, 1.
EsruDo DÀ REGToNÀLrzÀÇÃo DÀ cEsrÂo TNTEGRÀDÀ Dos
REsÍDUos sóLrDos NÀ REGrÃo DA ÀssocrÀçÀo Dos
MuNrcÍpros Do ÀLTo VALE Do Rro Do pErxE-sc,
INCLUINDO.: ESTUDO TÉCNICO PARÀ INDICÀÇÁO DE ÁREÀS
PoTENCIÀLMENTE FÀvoRÁVE Is PÀRÀ INsTÀLÀÇÃo DE ÀTERRos
sÀNrrÁRros E EsrÀÇÕEs DE TRÀNSBoRDo DE Rs,
LEVÀNTÀMÊNTo DE DADos rN Loco Nos 14 MuNrcÍpros
MEMBROS;. ELÀBORÀÇÃO DOS DIÀGNóSTICOS MUN]C]PÀIS E

Data de Inicio...-..tI1 /12/2073

Descr. Serv. .

Data de conclusão: 1?/12/20L4.. - -.

PÀRTIR

§
REGIoNÀL . TRÀÇÀDos A PÀRTIR DÀ ÀNÁLISE E
srsrEMÀrrzÀÇÀo Dos DADos LEVÀNrÀDos ;uwtos aos lJllMUNIcÍptos, coNsrrrurNDo-sE Dos cENÁRros Dos -- -
SERVIÇOS; PROPOSIÇÃO DOS SISTEMÀS DE LIMPEZÀ URBÀNA
E MÀNEJo DE REsÍDUos sóLrDos EM cÀDÀ uM Dos
MUNIcÍPIos E DE FORMÂ INTEGRÀDÀ ENTRE E

qL\,-
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Dos cENÁRros coNsrRUÍDo NÀ REFERTDÀ REGrÃo;
REÀLrzAÇÃo DE oFrcrNÀs E ÀuDrÊNCrÀs púBl,rcÀs
REcroNÀLrzÀDÀs . 2. ELÀBóRÀÇÂo Dos pÍ,ÀNos
MuNrcrpÀrs DE GEsrÃo TNTEGRÀDÀ DE REsÍDUos sóltoos or
cADÀ w Dos 14 l.ruNrcÍpros - pMGrRS, DE ACoRDo coM À
LEI 12.305/LO INCLUTNDO: INTEGRÀÇÃO DOS DIFERENTES
coMpoNENTEs DÀ ÁREÀ DE REsÍDUos sóLrDos E ourRÀs
PERTINENTES; PROMOÇÃO DÀ PAÀTICIPÀÇÃO SOCIAL;
INFoRMÀÇÃo TÉCNICÀ E ÀDEQUÀÇÀo TECNOLÓGICA;
UNIVERSALIZAÇÃo Do ÀTENDIMENTo. ELÀBoRÀçÃo DE PLÀNo
DE TRÀBÀLHO COM METODOLOGIÀ DE LEVÀNTÀHENTO DE DADOS;
ELÀBoRÀÇÃo Do DIÀGNÓSTICo Do PMGIRS A PÀRTIR Do
LEVÀNTÀI.íENTo EspECÍFrco REÀLrzADo Nos 14 MUNrcÍpros
MEMBROS, COMPÍLÀÇÃO, TÀBULAÇÀO, TRÀNSCRIÇÀO GúFICÀ,
E MÀPEÀ.I,ÍENTo DE DÀDos ouÀLl- ouANTrrÀTrvos DE cEsrÀo
DE , RS; ÀNÁLISE DE LEGISLÀÇÕES MUNICIPAIS, ESTADUÀL E
FEDERÀL; ÀNÁLISE DE PÀSS]VOS ÀMBIENTÀÍS RELATIVOS À
DrsposrÇÃo rNÀDEouÀDÀ DE RS; DEscRrÇÃo DE ldToDos,
EeurpA-MENTos, REcuRsos HUMÀNos E LocÍsrrcÀ NÀ cEsrÃo
DE RS; DEEINIÇÃO DE DIRETRIZES, METÀS, ÀÇÔES E
PROGRÀMÀS, INDICADORES DE DESEMPENHO. SISTEMÀS DE

INFoRMÀÇÃo LocAL E REGIoNÀI, PÀRÀ GEsTÀo DE Rs;
ÀGENDAS DE IMPLEMENTÀÇÃo E DE CoNTINUIDÀDE DE GESTÃo
DE RS; DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES; ESTUDO
EcoNôMrco-FrNÀNcErRo Dos cusros opERÀcroNArs E DE

INVESTIMENTOS MUNICTPÀIS E REGIONÀIS; EORl,tÀS DE

coBRÀNÇÀ Dos sERvrÇos DE GEsrÃo DE Rs ELÀBoRÀÇÃo Do
pRocNósrrco Do pMGrRs oBrENDo os cENÁRros E

TENDÊNcrÀs ATUATS E FUTURÀS Dos MUNrcÍpros ESTUDADoS,
coM pRoposrÇÕEs Dos srsrEMÀs TNTEGRADoS DE REsÍDUos
SÓLIDOS E INDICÀÇÀO DE ÀÇÕES DE CURTO, MÉDIO E LONGO

PRÀzo E ELÀBoRÀÇÃo DE CUsTos DE INVESTIMENTO E
opERÀÇÃo DÀs ÀÇÕEs rNDrcADÀs; ESTRUTURÀÇÃo.
EspÀcrÀLrzÀÇÃo, rMpLÀNTAÇÀo E MoDELAGEM DE BÀNco DE
DÀDOS EM AMBIENTE S]G A PARTIR DOS DADOS DOS 14
MuNrcÍpros DA AlrÀRp, coM TNEoRHÀÇÕES
sócro-ECoNôMrco-Àr4BrENTÀrs; 3. coNsóRcros púBlrcos
pARÀ À GEsrÃo E MÀNEJo Dos REsÍDUos sóLrDos,
INCLUINDO: CAPACITAÇÀO E ÀSSISTÊNCIÀ IÉCUTCA VISÀNDO
À coNsTITUIçÃO E oPERÀçÀO qE ÓRGÃOS REGIONÀIS OU

LocÀrs DE MÀNEJo DE REsÍDUos sóLrDos; REÀLrzAÇÃo DE

oErcrNÀs No ÂMBrro DE GRUpos DE TRABÀrHos ÀBoRDÀNDo
os pÀssos NEcEssÁRros pÀRÀ À coúsrrrurÇÃo E opERÀÇÃo
Dos óRGÃos REGroNArs E LocÀrs,. coM À ErNÀLrDÀDE DE
ÀPRoFUNDÀR Às DrscussÕEs soBRE Às pRoposrÇÕEs DE

coNsóRcros púBlrcos pÀRÂ À cEsrÂo Do l'.!ÀNEJo Dos
BEsÍDUos sór,roos; TMPLANTAÇÀo DE coNsóRcros pÚBl,rcos
poR MEro DÀ ÀRTrcuLÀÇÃo JUNTo Àos MuNrcÍpros pÀRÀ

ÀPRESENTAÇÃo E DrwLGÀÇÃo Do EUNCToNAMENTo DE
CONSÓBCIoS PÚBLICOS APRESENTÀNDO UM MoDELO EORMÀL,.
IMPLÀNTÀçÃO DE CoNVÊNIo DE CooPERÀÇÀo TÉcNIcÀ ENTRE
os MUNrcÍPros A coNsoRcÍÀREM-sE;

211
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CO'{SELHO IEGIOI{AL DÊ ENGETIHARIA E AGROI{OIiIIA
oo pennruÁ

Certidão de Acervo Técnico

EÍ{GENHEIRO CrvIL - TECI{ICO El,l AGRII.IEÍ{SURA
ANTONIO CARLOS PICOLO FURLAN
Carteira Proflssional: PR-15962/D RNP No.:1700802100
Acervo Técnico No.:1016/2015 Protocolo No.i2í,t5l OOO7452I
Selos de autenticidade:A OO2.982, A O02,983
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2OL5l OOOT 4521.

Emitida via Intemet eÍn O8lO7l2ol5 17:06:11 horôs.

Oispensa-se â assinatura neste documento, conforme a Resolução No 3L7186 e a Instrução de Serviço No
oo2l2ot4.
A falsiflcação deste documento constitul-se em crlme prevlsto no Código Penal Brasilelro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.

W
§

*|Yn
http://creaweb.crea-pr.org.br/webcrea./consultaVimprimir_acervo.asp?NUMCERT=10... 0810712015

'i.'''.-





201V2016 CREA

?.1s

CONSELHO REGIO AL OE EI{GEÍ{HARIA E AGRONOHIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica
que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) AnotaÉo(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART(S) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta
forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47o da Resolução no 1025/2009,
do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 20 da Lei Federal n.o 6,496177, a ART
define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de
engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e
conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade
deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s)
atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.o 5,194166,
Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções
Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Cedifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é
representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integràntes de seu
quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais
integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo z18o da Resolução 1025/2009 do
CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico
estará acompanhada do Atestado emitido pelo(axs) contratante(s) constante(s) da(s)
ART(S) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto
ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certldão, e que atenderá a
exigência prevista no Artigo 30, § 10, inciso I, da Lel Fede.ral n.o 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar
possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo
com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-
PR, e sim de seu(s) emitente(s). resringindo-se à presente Certidão às atividades
registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lel Federal n.o 6,496/77,

certificamos, finalmente, que quaisquer eventuals informações divergentes
apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão. sendo o conteúdo
daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emltente(s),

ENGENHEIRO CIVIL - TECNICO EÍ.I AGRIMENSURA
ANTONIO CARLOS PICOLO FURI.AN
Carteira Profissional: PR- 15962D RNP No:1700802100
Acervo Técnico No,t47361XrLG Protocolo No.:2O16lOO32ql75
Selos de autenticidade:A 012.558
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CONSELHO REGIOT{AL DE E GEt{llARl E ÂGROÍtOtilIA
Do PARÂNÁ

Ceftidão de Acervo Técnico

ANTONIO CARLOS PICOLO FURI.AN
Carteira Profissional: PR- 1596VD
Acervo Técnico No. :473612O16
Selos de autentlcldade:A O12,558

RNP No, :1700802100
Protocolo. No. : 2016 I OO32Ín75

ÀRT N". .

ART Correspons....
Enpresa Executora.
ContratanEe(s)....

Doclo de concLusão. . :

Tipo de contrato. . . . : PRESTÀÇAo DE SERVIÇOS
Àtividade Técnica... :ESTUDO, PLÀNEJÂMENTO, PROJETO, ESPECIFICÀÇoES
Área de competência. : sERvrÇos TÉc PRoFrssroNÀrs EM SÀNEÀMENTo E

MEIO-ÀMBIENTE
Tipo de Obra/ServiÇo: OUTRÀS OBRÀS/SERVIçOS.
ServiÇo Contratado. . :OUTROS
Dimen são .002,55 KM2 . . Área Exlstente: O, O0 KM2

Área de Reforma: O, 0 0 KM2Área Anp1iada.......:
Dados Complementares:

,00 KM2

,00
Local da Obra...-...:ROD BR-465 (DMRSOS MUNICIPIOS), I(M 07 DIVERSOS...,

05.422.000/0001-01. . . . . . . ..

Muhicipio/Estado.... :SEROPEDICA/RJ.,
Data de 1nicio...... :14/02/2073

3

0
0

t201635L6414 0...... Registrada,T3/09/20L6............
:....... .... ART vinculada:20141125847 .....-
:DRZ GEOTECNOLOGIÀ E CONSULTORIÀ LTDÀ - EPP...
:ÀSSOC]ÀÇÀO PRÓ-GESTÀO DÀS ÁGUÀS DÀ BÀCIÀ HIDROGR'(FICÀ
DO RIO PARÀÍBÀ DO SUL - ÀGEVÀP - CNPJ/CPE:

Data de conclusáot28/04/2075.....

: PÀ.R,TICIPÀÇÀ,O DO PLÀNO DE CONTINGÊNCIÀ PÀRÀ
ÀBÀsrEcrMENTo DE ÁGUÀ REFERENTE À BÀcrÀ HrDRocRliErcÀ
Dos RIos GUANDU, GUÀNDU-MIRIM E DÀ GUARDÀ E ÁÀEÀS
CIRCUNVIZÍNHÀS REFERENTE A: 1-LEVÀNTÀI.{ENTOS DOS

ETEMENToS cÀRTocRÁFrcos BÁsrcos, coMo:
PLÀNIÀLTIMETRIÀ, REDE HIDROGRÁFICÀ; IAGOS,
RESERvÀTôRros E BARF,AMENToS; ÀREÀs URBÀNêS; 2 -
LEVÀNTÀMENToS ELEMENToS DE uso E ocuPÀÇÃo Do
SOLO/TERRÀ; ELEMENTOS DOS SISIEMÀS DE TRÀNSPOSIçÃO DE

ÁGUÀs DA BÀcIÀ m RIo PÀRÀTBÀ Do sUL PARA o GUANDU, E

DÀ cÀPTÀÇÃo E ETÀ - GUÀNDu; 3 - PRINCIPÀIS PoNTos
DE cAprÀÇÃo supERFrcrÀL E SUBTERRÂNEÀ (poços) pÀRÀ

ABASTECIMENTo DE ÁGUA REFERENTE À BACIA HIDRoGRi(FICÀ
Dos RIos GUÀNDU, GUÀNDu-MIRIM E DÀ GUÀRDÀ E ÁREÀs
CIRCUWIZINHÀS, RODOVIÀS, ESTRADÀS, FERROVIAS E

CÀNÀ]S; INDÚSTRIAS E DISTBITOS TNDUSTRIÀIS;
MINERÀÇÔES; 4 - LEVÀNTÂMENToS Dos PRINCIPAIS PoNTos
DE LANÇÀMENTo DE EFLUENTES, coMo Escoro oorúsrrco;
EsTÀÇÕEs DE TRÀTÀMENTo DE EFLUENTES /EsGoTos; . 5 _
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PONTOS DOS LOCÀrS COM DTSPOSTÇAO DE RESÍDUOS (ATERROS

SÀ].TITÁRIOS, LIXÕES ETC.),. LOCAIS COM CONCENTRÀÇÁO. DE

SISTEMÀS DE SÀNEÀ!{ENTO IN SITU (FossÀs); ENTRE
OUTROS. 6. ÀNÁLISE DE RISCO À}..ÍBIENTÀ! AO

ABÀSTECIMENTO DE ÁGUÀi ÀNÁLISE PRELTT{INÀR DE RISCOS E
CONSTRUÇÃO DOS ÀCORDOS E COOPERÀçÕES PÀBÀ À EXECUÇÃO

DO PLANO DE CONTINGÊNCIA
ObservaÇão. . ,
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CONSELIIO REGIOI'AL DE EÍ{6EÍ{}IARIA E AGROIIOHIÂ
DO PAMNÁ

Certidão de Acervo Técnico

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.o 2016/00320075.

ENGEilHEtRo crvrl - rÉcnrco EÍrr AGRrr,rENsuRA
ANTOÍ{IO CARTOS PICOL() FURIÁN
Carteira Proflssional: PR- l596ZD RNP No.:1700802100
Acervo Técnico No.:473612016 Protocolo No. :2O16l(xl32OO75
Selos de autenticidade:A O12.558

Emitida via Internet em 20110/2076 16:27:12 horas,

Dispensa-se ã 6sinãuJrâ neste documento, conforme a R€solução No 317186 e õ lnsEução de Serviço No
oo212014.
A falslficação deste docurnento coosütul-se eÍn crlme prevlsto no @igo Penal Brãslleiro, sujeitando o autor à
respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCMCA NO. OO2'2015

A AGEVAP - ASSOCTÂÇÃO PRÓ-GESTÂO DAS ÁGUAS DA BACTA HTDROGRÂFICA

DO RIO PARÂÍBA DO SUL, CNPJ 05.422.00U0001-05, corn sede na Rua EEa da

Silva Duarte, no 48 (loja 1 l-A) - Manejo, Resênde/RJ - CEP 27520{105, ATESTA que

a empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ ,

04.915.134/m01-93, com sede na cidade de Londrina/ PR, à Avenida H§ienópolis,

32, 40 andar, executou atravére do contrãto n.o ff)3f2013 e Ato Convocatório n.o

02112012, os serviços técnicos especializados pere elaboraÉo do Pleno de

Gonüngôncia para Abertccimcnb de Água rúnnb à Becla HidrogÉfica dc
RIos Guandu, Guendu{kim e da Gualde e árcas cilcu'nvizinhas de acordo com

a3 especificagões @nstantqs no Termo de RefeÉncia, com início êÍn 1110í2l'12013 e

conclurão om Z8Ií14171016, compreêndeÍÉo as s€guintes aüvidades:

Árer do Prcieto: Recursos Hídricos;

Área ectudade: Municíplos de Bana do PiraÍ - 340,38 kmz, Engênh€iro Paulo de

Frontin - '140,í/t kÍn'z, ltaguaÍ - 55,16 krn2, Japeri - 81,99 krn'?, Mangaraüba - 6,46 kn2,

Mendes - 73,92 km2, Miguel Pereira - 252,17 krÍf, Nova lguaçu - 226,4 krn2,

Paracambi - 188,35 km2, Pinheiral - 82,04 krn', Piraí - 48Ír,78 km2, Queimados - 76,43

knÉ, Rio Claro - 805,7/ kmz, SeroÉdica - 43,89 km2, Vassouras - 21,01 km2, Volb

Redonda - 115,31 krn'., TOTAL - 3.002,55 km2.

O obieto principal do esfudo íoi à áea de contsbuição hitrográfica do sbb.ma de

captaiáo e ETA Guandu, por'seu caÉbr estraúfuico para a Região Àáetopolitana do Rio

de Janeío (RMRJ). Devilo à depeíldência da fanspciÉo de água, também sê

constituêm áreas esü.rdadas um trecfio da bacb do rb Paraíba do Sul e a bacia do rio
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O resultado do prcsente babalho foi a ehboração de um Phno de Contingência para

abastêcirnento de água, conEmplando o mapeameÍrto e o geÍenciamerúo dos riscos,

notadamenE eín situeÉes de aclJentes e enrergências quê possam ocasionar um

comprornetimerúo do abasbcimênto de água.

O enÍoque principal deste plano são situações de acidenÉs, que poosam gerar poluiçáo

acidental, atingindo mananciais superficiab e aÍetar captações utilizadas para

abasiecimenb publico. Esbe aclíentes envohrem um ou mab ebrnentos-íoco: rodovias,

dutos, irdústias e furovias. Em menor aeame, também forem vistos aterros de

resíduos, lixões (atuais e antigc), áreas contaminedas, postos e sisbmas de

arÍnazenaÍÍEnto de combustíveb, minerações, resenatóric/banagendelevatórias e

oubas esfoijüiras hidÉulicas, entê outoÊ.

Esie plano de contingÉncia indqirá a uma ertiqJlação maior erúre os divcÍsc 6toÍes

ênrrolvidos (lNEÀ CEDAE, LIGHT, lBAiíA AllA" DEFESAS cMs de divêÍses esbras,

corpo de bomboiÍos, concêasionáÍias de rodoüas e Ênoüas, agências reguladoras,

rcsponsáreis poÍ dubs, pr*ituras etc.), para atuaÍern de brma mais in@rada e efiâz
em mornentos de crise e de acidentes que pcsam coÍÍrpromêtêr as águas das árees

êsfudadas. As artianlações visarão melhorar a promoÉo de opera@s rotineiras de

repoctas a erneqências, mitigaÉo e,/ou recuPeraÉo de áreas

degradadas/ontaminadae após oconên<*l d€ erneÍgências, al*n <lo gerenciamento e

registo de acirenbs, ê açÕ6 de caráter pret/entivo, üsando diminuir oG Íis@s e G
impaó§ negatirroc sobre o sieÊerna de ceptaÉo da ETAGuardu.

Da rnesma furma, o plano de corúingência tambóm sugêÍê bÍmas de mperaçáo

inbrinatihrcirnal, evenfudÍnenb atravê de cartas de intençáo, prdocolos de

aEFDn.
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coopeÍaçáo, convênio§ ou outÍos instrumentos quê aperêiçoem a interaÉo entre

preêihJras, óÍgâc ambiqrtais, organizações militaÍ€s, empÍesas ê êntidades civis

aüJantês nas áÍeas esü.rdadas, cons*lerendo a vuhêrabilidadé para o abastecimento de

água.

Tais objeüros êstão Í€spaEadoc alnda em: um DIAGNÓST|CO das áreas estudadas e

da capacftJade instiürcional de atorcs envohrlloo; uma análbe pÍeliminar de risco e um

relatóÍio píeliminar de aÉo de erneqência; alÉín o3 contatos divesos, executados eo

longo da ehboraçáo do plano e apÍesêrúados nos prcdutos, com paÍticipação de outros

profissbnais.

O produto final se constituiu em um relatório tárnico, com 6 volumes principais e

anexos, conforme especificações a beguir:

í. Reaumo Erecutlvo

Volumê l: htúrodlçáo, OOiotyaç, Prurúcrrs,, Áttra esAtffi e Eass
Concdtnt, Nonrptiva e Lqat 1. APRESENTAÇÃO; 2. PREMISSAS E

CoNS|DERAÇÕES rNrCr.AlS; 3. OBJETMOS; 4. ETepAS DE

ETABORAÇÃO; 5. PROCESSO DE CONSTRUçÂO DE BASE EM SIG; 6.

RETÂÇÃO DE VOLUMES, CAPTTULOS E ANEXOS; 7. A ETA GUANDU E O

ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA RMRJ; 8. ÁNENS E SETORES

ESTUDADOS; 9. BASE CONCEITUAL; 10. REOUISITOS LEGAIS E

NORi/iATMOS.

Volurne ll: Dbgnôstb,o das Ároas Esúttu: í. APRESENTAÇAO; 2.

ASPECTOS.DO MEIO FÍSICO; 3. PRINCIPÀS CURSOS DáGUA; 4.

PR|NC|PATS ELEMENTOS DOS SISTEMAS DE TMNSPOSIçÃO' 5,

2s5
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DtspoNtBrLrDADE HÍoRrcA, DEIúANDAS E BAJáNÇo (ATUAL E

FUTURO); 6. MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E DA QUALIDÂDE DAS

Áeuns; 7. AspEcros DA DrNÂMrcA DE poLUENTES Nos coRpos
o'ÁcuR; a. uso E ocupAçÃo Do solo; 9. UNTDADES DE

CoNSERVAçÃO ATIBTENTAL e ÁRERS CORRELATAS; I 0. ELEMENTOS-

FOCO; í1. ABASTECIMENTO PÚBLICO: í2. SÍNTESE DA INTERAÇÃO

CURSOS DÁGUA - ELEMENTOS FOCO; 13. LEVANTAMENTO DE

MODOS DE FALFIAS.

1. Volume lll: CqpacÍdrde hpfltuional, llobiliagão e lnúaçâo dos ÁÍores

Envolvidos: í. APRESENTAÇAO; Z. REI-AçÃO DOS PRINCIPAIS ATORES

ENVOL\r1DOS; 3. REUNIÓES E ÉVENTOS EFEruADOS; 4. DESCRIçÃO

DA CAPACIOADE INSTITUCIOiIAL DE CADA ATOR; 5.

RESPONSABILIDADES DOS ATORES E MATRIZES DE

RESPONSABILIDADE; 6. PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS E CARÊNCIAS

ENCONTRADAS; 7. INTERAÇOES ENTRE ATORES EI.IVOLVIDOS NO

PTÂNO; 8. POSSIBIUDADES DE ACORDOS E COOPERAÇÔES ENTRE

ATORES.

volume N: Anát&,e Niminar& Ri*o: í. MÉToDoS EMPREGADoS; 2.

PRINCIPAIS RIS@S AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PEI.A ETA

GUANDU: 3. RESULTADOS DA ATúUSE PRELIMII{AR DE RISCOS

QUALITATMA; 4. ANÁLISE E AVALqçÃO SEMIOUAI.JTITATIVA DO

RISCO; 5. CONSIDERAÇOES lNlClAlS; 6. ANE(OS - Planilhas - ll/ttat-tf e

APP.

Volume Y: Ptatn e @ndrryência - Conc3pçáo, PtorrdirncllEs, Pbno

e Aç6FE, tnrylanbçáo e Rrcrzisáo; 1. CONSIDERAÇÓES lNlClAlS; 2.
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FLUXOGRAMA PRINCIPAL DE ACIONAMENTO E PROCEDIMENTOS

ASSOCIADOS; 3. NÍVEIS OPERACIONAIS DE ACIOIüMENTO E LINHAS

DE AUToRIDADE; 4. PláNo DE AÇÁo' 5. IMPLANTAÇÃO, ExECUÇÃo E

REV|SÁO DO P|-ANO DE CONTTNGÊNC|A 6. CONSTDERAçÔES FrNArS.

VOIUME VI: ÁNCXOS: 1. REFERÊNCAS BIBLIOGRÁFICAS; 2. REGISTRO

FOTOGRÁFICO; 3. DESENHOS EM A1 E DIAGRAMA UNIFII.AR; 4. LISTAS

DE PRESENÇA DOS EVEi.ITOS E REUNIÔES; 5. FORMUúRIOS DE

AVALIAçÃo DA CAPACIDADE lNSTlrUclOl,lAL; 6. LISTAGEM DE

CONTATOS EFETUADOS; 7. LISTAGEM DE CONTATOS PARA

COMUNICAÇÃO DE EMERGÊNCh; 8. NORIITAS DE ACIOI{AMENTO DO

GRUPAMENTO DE OPERAçÓES COM PRODUTOS PERIGOSOS -
GOPP,CBMERJ; 9. SÍNTESE DO IT'ANUAL PARA ATENDIMENTO A

EMERGÊNCIAS (MAE) COM PRODUTOS PERTGOSOS - ABIQUIM; 10.

RESPOSTAS A S|TUAÇÔES DE EMERGÊNCLA AMBIENTAL; 1'.t.

EXEMPLOS DE ACIDENTES RODOVÁR|oS _ SERRA P45 APqftAS; í2.

APRESENTAÇÔES RFALITADAS DURANTE A.S OFICII.IAS TÉCNICAS

PARTICIPATIVAS; í3. APRESENTAÇÔES REALIZADAS DURANTE

EVENTO DE MOBTLTZAÇÃO; í4. ARQUTVO KMZ - PI-ANO DE

CONTINGÊNCÜA - GUANDU; 15. SHAPEFILES . PI-ANO DE

CONINGÊNCI,A - GUANDU; í6. LISTAS DE SIG1ÁS

AEsto ainda, que G úabalhos atingiram os resulbdos espêàd6 por esta Agência de

Bach e Íoram desennohrkJos pela seguinb Equipe Técnica:

Responsável Técnico - AndÉ Luiz Bonacin Silva, Geólogo, Consultor e

Cordenador Técnico do Projeb, CREA-SP í809312í7;

Antônio CaÍlos Pbolo Furlan - Engênheilo Civil - Saneamento;
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. José Luiz Aguhr - Engenheiro QuÍmico, MSc., Consultor - Analbta de Risco;

r José RobeÍb Hoftnan - Engenheiro Civil - Diíêtoria;

o Wagner Delano Hawlfiome - Engenheiro Civil - Hidrologia.

Rêsênde/R.,, '19 de junho de 2015

u"\S*S.o+,
de Paula Marq0esAndré Luis

CREA n.o 260529750-5

Dirctor Preeidenb da AGEVAP
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CERTIFICO que o Advogado DEMETRIUS COELHO §OUZA possui inscrição

PRINCIPAL nesta Seccional" sob n' 24363, desde 0310411997.- peúencendo a

Subseção de LONDRINA" estando nesta data habilitado para o exercicio da

advocacia. Ceúfico, ainda, que até â presente data, não conste contre ele

registro de penalidade disciplinar aplicada. CertiÍico, finâlmente, que o

Advogado está QTIITE com a Tesouraria da OAB/PR, Íicando ressalvado o

direito desta Seccional de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou

que venham a ser apurados posteriormente.

MÀRILENÀ I]V)IRÂ WINTER
Secretária-Geral

Emissão: 03/05/2017 08:56:43
CeÉidiio vrólida por 3o(trinta) dias a contrr dr drtr de emissâo.
Emisão gratuita.
A vrliüde dâ prescnê cerüdão poderó ser verificeda no portrl dâ OAB/PR em
www.oebpr,org.br
Código para velidação: 2017.0305283791 24363
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oaB/PR - 24363
DEMETRIUS COELHO SOUZÁ

SubseÉo de LONDRINA
Inscrito desde 03/O4l1997

Endere@ Comercial:
RUA ]ULIO ESTRELA MOREIRA 114 CÁNAA
LONDRINA CEP 86015070

Tel€fone:
43 3342-5858

Sociedade:
DEMETRIUS COELHO SOUZA ADVOGADOS ASSOCI,ADOS

Sftuaçáo
ATIvO

I
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,^"IXZI
DRZ GEOTECNOLOGIÂ E CONSULTORIA S'S LTDA

Consultona em Tecflologia da lÍlbrmaÉo
Soluções eín Geotecfl ologia

Seíyiços de Engênharia e AÍquitetura
Consunoria êín Gestào &Íblba

Av. Higienópolis, 32,4 AndaÍ 26d
Tel. 43 3026 4065

8@20 oEO . LoÍúnnâ - PR

SIE: vúâw.dz.coín.bí

eftreil: dz@drz.coín.br

coNTRATo oe eResuçÃo DE sERvtÇos DE coNsuLToRlA

Pelo presente instrumento paÍticular e, na Ínelhor forma de direito, de um hdo DRZ GEOTECNOLOGIA E
CONSULTORI,A SrS LTDA inscrita no CNPJ sob o no Ol.9í 5.í 34rlxl01-93, por seu reprêsentante legal,
abaixo assinado, doravante denominado CONTR TANTE, e do outÍo lado, Deméúius Coelho Souza, brasi-
leiro, casado, Advogadq OA&PR n' 24363 , residente e domiciüado em Londrina, Estado do Paraná, à Rua
João.Wyclif, 420 - Apto 1404 - Londrina-Pr, CPF: 535.108.959-9í, RG: 4.4fi.682-3 - SSP-PR, doravante
denominado CONTRATADO, ajustam a celebração deste Contrato, que se regeÉ pelas seguintes cláusulas
e condiçóes:

Cláusula Primeira: O CONTRATADO exerceÍEi a funçáo dê corÍesponsável técnico dentro das responsabi-
lidades de suas afibuições pofissionais legais, pelas atividades desenvolvidas pela CONTRATANTE.

Clausúta Sqgunda: O presente confeto reger-se-á pelo Código Civil e demais Leis e regulamêntos aplicâ.
veis a espécie.

Cláusula Terceira: A CONTRATANTE se obriga a pagar ao contratado pqlos serviços pÍestados, conforme
demarida, a importância a ser estipulada pelos érviços prestados no dia 30 de ceda mê.
Cláusula Quarta: O não pagamento de qualquer honorário permiüra ao CONTRATADO suspender a exe-
cução dos serviços ey'ou Iniciar aÉo judicial câbível de denuncia deste contrãto dou pa.lE cobrança de ho-
noÉrios eJou perdas e danos por inadimplência da CONTRATANTE, com os acÉscimos previstos àm Lêi

cláusula Qulnte: o CoNTRATANTE podeÉ a qualquer momento suspênder o pagâmento de honorários, e .

mesmo nâo realiá-los, se verificar que os serviços contratados nâo Íoram executados, ou foram sem obe-
decer aos preceitos legais e as normas técnicas usuais.

Cláusula Sexta: Rêiteredes inedimplências contratuais náo ensejarão novaÉo crntÉtual, mas mera tole-
rância parte comó o inadimplente, podendo o prejudicado agir a quelquer tempo em defesa de seus direitos.

Cláu3ula Sétima: A responsabilidade civll 6 profissional do CONTRATADO se fixam nos serviços que exe-
cutar, nos Ermo§ deste Conffio, no Código Civil e no Código de Ética Profissional da OAB-PR e na Legis-
laçâo aplicável ao caso.

Cláusula Oitava: O prazo de vigência do presente Contrato é indetenninado, porem na eventual rescisáo, a
parE que de causa devera comunicar poÍ escrito com antecedência útnima de 30 (Einta) dias.

Cláusul. Nona: O presente instsumento particular de Conúato de Prestaçeo de Serviços, eÍeüvado entre as
pes.soas jurídicas da CONTRATANTE e do CONTRATADO, dendo a sua netureza implica, de forma ex-
pressemente ora convencionada na inexistêngia de qualquer üpo de vinculo êmpÍegatlcio entrê os funcioná-
rios do CONTRATADO com a CONTRATANTE.

Cláusul8 dêcima: Fica eleito o bro da Qomarce do domicilio da CONTRATANTE, para neb serem dirimi-
das as questões oriuhdas do presente Contmto, Íenunciando expressamente a partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

ssrm, por estarem e ajustados, firmam o pres€nte contrato em 02 (duas) vias dê igual teor e for-Ea
ma,
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FnEFCITIUBI trrItGlPrL.E tmilmll

ESTTDO DO PâüTA
GIP., t6l2at.37A,!mút€O

ATESTADO TÉCil@

O n ilE:tslo DE tmrAi^fÀ Eshdo do paÍsÍÉ, CtfJ 76247.3?8túO1€8. oqn sode drünir+
titâ na Av€Íúda Rb Branco, n37í7, Cqdrc Ctvho, ATEjSÍA Sl. e írpíua IHz dEÍECLOLOC|A
E OOüIIIrLT(HA LTDA, CNPJ 04.915.í34J(ml-93, cql. dc Íu üadc dG t-oítüüÉPR, à Aveni
da l-fgúênópdie, 32, 40 AÍÉaÍ, êxêcrxou p.Ía csls UunEifrir, drav* do conhalo núrncro 820/20í4,
6orbü 06lonlgc úctlçoe drcmsüod.pü! r lrvLaodoPDX-PIaofrfrrlunbhll e
o dã.trolvCnailb r h9h{üc5 do um rhbm; IIIEBGEfOI, Êr. rdflL.Co.il.íübÍrtD
wrÔ, com obptltro ó. dbponlü&.r coÉdb ô vlr!üdrdc dr d Gü. Ld d. t .o. O'qFçao .fo S üo lunlcsb .r. lJruaÍ.rtla - Írí1, q.rc lruüarr irlcb crn t4rolrãH{i a Gtá.É5
cír Í tr(El?O16, @ínpí!ônd€Írdo s sagúüls ífuirú:
I RÉVTSIO DO rurl{O INET(N NAüCPIL.PÍ'I

a Pll,{ODETRÂBâLHO, ETOOOLOq E Col.tnrcAçte mhsrGíhôcÍüoerama
ü eo4b, de rEtothbgÊ 6 d?iorm dccomrnairÉo oo!Í C ffi a'qrrr*lÉ laal

,êm qdoíÍüirdê cortt I R€!ok4à nc 25. de f S dê mãço ú 2005, do @nscÊro tlsaonal dú
Cklâd€§, sobí€ a paÍthip€çáo da coíruÍ*J*, Avdaçao da capedddc trditudqrd de admi
nÉtraçâo mrríridpal para úsqnpcírhar as ftrnçõcc parúrcíürs ar áíts dc FE!+nt€rc c
gG# uÍbens ÍE quc oc rcíera ae Gcguhta apaás:

b. AIútxS€ fgfAfrcf trúTERADA: Eaudo, nrycir pro c aalê: &t &Éq.iÉú, aplE
m rtsüiÉo .. ineÉÉ e uso c m.peÉo eirtrOfur: Oc retc c ooprÉi *rÚ'rlo á§; Oa
qíEildl dc ffinunb â &tbuiih dG fuirhrrat, €guFrüür c am,iel ft*
cç; rbc us c Erpç& do cdo rürc v.ruÊ I c4ffi ô qfoÍb rnffitti e iÍú43.
ül!ür8i cquúprneaor c tfidços p.ibfe6; ü qendo whoa nfür! Ê cilffiG d!
3l.ríto dnbasüal ê do lúrâcctutura. quiprrrarüa É $í\riço. Éblco.; dm ffig|}É úâ ínor& c tundártt3; (h cdldg6.ü grrús dü ffid.d€ G mffi*, coín ên +
3ê ÍÍe áÍêa urbena; do isúsna vÉrb bá!bo; do cist€ma da fanapoÍb coldtiyo: do dedoo+
ÍÍEíúp iírdviJud náo mcÊodzado: do dÊdocamonb Íí6riá Ô caEEs c rav*pq p8Í..6.
ffriÉo dG eluÉGa o+eUtc* & bÍm.8 gsÍadir or dúlba í, üü!poít!, ao tebdp, o
8êÍrrtot púbfco. e ao taec <ta Cepcidaô dê intffi Ô munld/o - Pbno ó Açb e
hrt €dlnGí{o - PAI do PtXl; drs €Crutrí&r c filírixrdnãrto do. oonaoütoa muniipáit cxi}
iefiiea;

c. IIRETREES E PROFSETÂS PAR UIA CDADE S§TErÍÍAYÉL: Pogqifo Ô dílti-
DEs: púe o íêordondnoírb tcíiloÍial, coíÍrpítêfidênô Ímcí@nãmÍto ÍíüÍthüÉÍrpâÍiÍÍE-' 
Eos uÍàsnc e áre de esçam& urt€ns, mâcr@ÉúÉí6 uítíro, uloê e'{Êíj& do tdo
â zoír€úrdrto - com d€d*lrrc das áÍ86 p.Ía o &úanvotyimenb «to ehtirde cotünlca,
lisiêma yiá,io ê p8ÍE lsmÊÍio do sorc uóho; perâ g8âííú 6 dllitat à c5atÉ lroaálct
pâra G In$um€nb3 urbgridicos:

d. PLÁtao DE AçÃO E hnESTEflTO E nSrmJooiaAl-tr ÇAo Do Pr,h Ehbonçào do
-' '-' PhíE dG Açáo o lnrrlCinento - PAI cdn ú dofrtiçõês (b 9çôc! a arl!€dinéflbs píbtüebs

. . i pârg a implpín fltsÉo rb PUtí; ln#uioilüaç5 do POtl sbF rá. Úr sEoÍeEào o{ ÍwLa)
(hlFguiírfas Lds: do Plsm DllbÍ Munkjpd: th DitÚiar Pâl o (ÍÉ)oídüfirÍlfo §ÍibÍhl

: ' tmácarjzoncsnernc rrunilpal . uÍbano6); do Pcrímáro uúÊD c dc âse dc etçms$ utü+
na; ttô-Úso e oq.rpaçáo do cob urtqno; Sistcma vÉrb; do Palcalgncnb do sdo pú! fn uÍ-
banq; ds Propocmc pera garaÍtt ros diÍcitos à cidâ& Buüntltd; t o Códitp th Eüceçóea
e Oürar e tb Có<fuo <te-Posturs Muni*Hs:

C. FçAu2AçÂO DG, AU#XCIAS {'BTJCAS E CAPACÍTAçAO TÉGIICA: RêAIZEÉO E +
puser*aÉo sÍn Audàrcia PúHi5 os csr.üadoe d,E Íêvkáo & PDt : Cgt tação di Equipo
Tácnica 6nvoàrêndo c prÍxiprÍo poÍ[os Írêoús.&be de rwiÉ do PDl, ê I 4i:.Éo doc
inítruÍnÊÍrto! pÍêt i{ilos no Eliatuto da Ciredê.

AUTENTICACAO
NO VERSÔ
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PhEFErrunr ruÍre*rl DG tnfi]r*rrr
ca,ÍlDoreGE tú

Gll?J.76,2a7.3?ümef€C

I. I'EISE}IVOLVreXTO E il'LiUTÍIçIO I'E Tfl 9IITEIA ffiEGIE+il
a. Atlcquaç& da berc cartogrtrca nâ c!cd. t:2ü)0 c ScBna (lr píqlçfu SIRGAS 20OO:

umsrm - PR, 15 ü I,ntE d6 2016.

;t

4' SERV Í.rTtÂ N IAL SALIN ET

ioqnBrEs ot5r(ElroAsavEn
TEN cÂÇÀo

C.ftifi<o.

b. Eínflreçâo, gecoÜc*h € Éecci.lbsç& ô dlfqnâ (l€ l-ogrúotr, BCm., OudÍ.s e
Sstsa de l-C rlc Uio c e.Psçlo ô lolo pú! €0.000 frúirt

c' kn|@dc.EEm.ôGôprocc.ÊdnGímGúíll@qnst): Bnde_ (lê3âÍrirorF
c Bse ô Osr6 Grográtco, cotrT c düyiarG pdÍh dc lffi ffis oo
onróÍtis OGG c \lV!tC; GmncLnrdo ó dü cerbgrÉthc c únuFétin CntdiÍ, ê(tsÍ
. qúif); DG..Ín oârinüb,ineffiçao ô dnràrüã pír qúú,o f cclei*e dc dr<be e
s.niço. g!oí*íüriía,'ünq Pqrc O fmfrcçA pAúr. E{rc*, Sri<b, Saree-
nt íft c rrgne svi(}oc mr,lilpeL; Urymiffçm g.rà papuhÉo (b cd'E.ta píúvit de
vilrfÍr.ê dc paí€Caítcnto do Êdo c diyiffi eràr*ze (C[üE): Derüwohlmnlo cm
pbHorm J.ta,JSP. CÇüontq wycrr o bqlco ê dd6 poAgr!.fiÉ{Ê;

d. T,rhrÊü ê coír.l.fuíb aoe svtolrr do Írxlíli$ sn ÉbÉ 2 (ífr) bÍÜ ! ülr ÍcíÍe
rhcí{t dr ffi OGIS Far. úrahçáo e @neb à hrc calgrtrtü b.aE (b.!.ô}. t#
a$o8(ü)hoas;

Ab.tryÍE *Éa (trlr oc-trEmÉs dinghm @ír rrc!úao oo ranüdr' e@e por da Uuni:í-
do c bíÍr dc.ÊÍnoaüdc Éâ !ê$dít!t E$rp. Tódc. ú t RU JoÚ frtab tl(fmóm, CREÂ-
PR 6125/D, E !ãrlr*m CivÊ c Coontcnahr GerC; ltdl lrrf toEUü - CâU AÍíg5lr4 6 Ce
o«ldre<hl!. Tffi; A{üror IÍe|! J|l||bÍ - C^U 4138ô1-í, AÍ(||flcb â t,lbüb; And.ilon
At Eo d. AeullÍ - CREA€O Íí04:l/D, VEb í.{:tígtfR" ftlgaa*o Crtágr.O: 9rlb Co.-
no 8o.rt oAêPR 2{.ür3,. t.'coÊliçti e lÉxiurlrtk cuc mcte 0Él* üf }l--. . cooí-
«kxÍró I: RorÊfti Rodr{eó Rto,Dol{b fer ÍtÜo;XttUa*âlrfbd. d3F
íüã,llü.tín sh,tdorüúTrttSos/ftcÍdoí,a óa lrfutrql .tíffúIxr.mÉf., Ádtfifrüat c
dc E neruú. - t§a+n 6.a5S úáÍF 6úrúe tnorioo efriffic ô iNtffirlÉ.

CREilrERntaa0
Eng' GM / EÍrel §cgusrç. Íb TÍs!ilÉ
Secrut*lo tfimfuhC dé PleÍrêimGnto t íteíE

..to Pllr(f, .ggrRaHp00oryuory.cols
E -- rurJ-F.e-t, ac.allo F ru,ülEErl.ran o Ittllt0l lOlltllll OIGIIT Ol
IttYlL oq,í. úrrl}rr. tryaflara ttú.r!ítr]t5
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ConsóÍcios CONSÓRC|o II{TERTUNIGIPAL DE SANEATEiITo Do PARANÁ
Rua Sofia Tachini, n%37 - JaÍdlm Boh Vbta
. Jussarâ - Paraná - Cêp 87.230{q,

GNPJ; 04.823.r191/fl10í -Gli - ToleÍone: t,4,l 32624127C'SPÂR
ATESTADOTÉCNICO

o ctsPAR - aoNsóRcio wrtilulrcplt DE SANEAIEITTO DO PARÂttÁ inscÍib no CNPJ/MF no
04.823.494/rm0í65, Eô sedê e Rua Sofia TacfiiÍii, 237, JeÍdim 8ets \rsta, Jussara - PR, ATESTA que a
eÍnpíesa t RZ GEOTECilOLOGI,A E @ilSULTORlrl LTDÀ CNPJ/MF no (X.915.134/ÍDO1-93, com s€de
na cirade de LondÍine-P& à Avenita_Higirnópolb, 32, 4o Andar, exêcutou para eS Cons&cio, aüavés do
contrab núÍneíD OflngÁ, âxeclrbtr c ServiiG técni:os de engeífiaÍb Ee a daboÍaçáo e irFbnüaÉo
dê 12 (doze) Phnc Muniipab ê Sansnênb Bâ§.í! (PMSB), de úído corn e l€i êderd íf 11.45n7 e
de 12 (dpze) Phnc Muniipab dê GeíeflcbÍnenb lnÉgrado dê ResEuG SóHos, em confuÍmiHe com o
aÍt 19 dâ lei frdsal no 12.3(8 10, parâ G muniJt*E &: J.Dilá, J.íün ffi, l(abr'é, I-{rz,
SarumlÍ, Iirasêlrí., Iunhe.lr lcto, Predo Femelra; Plccttenb c*b B.mo; SaÉ Eúd do
!yaí, São Joígp do lyal o TaIHaÍa do Estado do ParaÍÉ, ffiafzardo uÍna poÊ.daçáo de 7í ,9í 9 tEtitanEs,
área total de 2.921,01 KItl2, compÍe8ndeÍdo as seguintes ativiradês que tivereÍn iniio eÍn 11/0320í 3 e
brmino ern 29/Í8f20í6:

Plano de Trabalho e dê lrotilizaÉo Social: esturtrra@ do plano de bebdho e de
motilizaÉo social que noÍtêárilr o desenrcfuimento e a defini(Éo da responsatililade na
execução do PMSB - de acorjo coín â lei 11.4ü207 e o PlrGlRS - Phm Munlipal de
Gestão lntegrada de Residuos Sólidcs, de aoordo com a ldl12.íEâO1C,

ll. Diagnóslico Técnico Partici@irc: ar/alieÉo e análie doo serviços públicos tle sanearenüo
básico: aba#cimento cb água, esgotaÍnento sanitáÍio, limpeza uÍtana e mando de rcskÍlc

\ sóliros e dÍBnagêrn e marcin iÍe {;ua plwiab (áÍêa uÍbítíle e nrd) e s€rrs iÍnPactc na
qrlalkJade ê vlra de poÊrlação; direúizes peÍEI os s€toÍes do saneamento e'às qldições
aüIab de col€ta, banspoÍte e desünaÉo final doo resíduG sólkÍc urhnc cpnftÍrnê ld no.

fi.#f20ÍJ7 elei no. 12.305f2010;

lll. Re*aüoÍio da Prcpediva e Phnejâmento Esfoatqfco: coÍlsfu@ ê cênáÍio6 ftÍuros tb
acoÍdo oqn a pÍcpectiva esüatégica compaüveÍ oorn c eÍrsêio6 da pog.daÉo, avdiaÍdo as
car*ílstbas e deínandG €coÍtômi()o€ociais, detêÍminâ& úavés de um coniunto de
técnicas paa aaliar as cotnplexllades, inoeíbz* e dsce para o danejarnedo especifico t o
municifÍo;

ProgÉma Proretoô ê Açõ€s: lOernmcaÉo de pÍioÍidade, pqDPoÁniáo de @ie*iuc, ÍnG, -

programes, proje{oo e ações paÍa melhoíia das cond(Ées de sarcamento e de vira da
população, peral o hoÍizortê de 20 anc, hiaarguizads em imediatas u emeryerrciab, orb,
málio e longo prazo, incfuin& es*imatiya de valores e idenüficaÉo dê pGSíÍ,€b ÍoÍfres de
recuÍsc; proposte pana a@uação e/ou esfuiÍurâÉo do sisterna dê gpÍendalÍÍtêÍ*o de
resídue sólklos no muni,dlo; progrêrpa pera imflernenta@ <los insfrurnenÊc ê gEstão
previste na lei no. '12.ffiÍ201ü, v- plaÍlo de execuÉo: prognódfuo com bcê§ de hoÍizontes
têmporais ÍtiyiriJos em emeÍgrêÍrcbl, qrto, ÍÍÉrb e longo prazo; propoc{* de modebe e
esüuturas, materiab e equipamefltos de acordiclonamento, cotsta e údanento dos resíduos;
elabor@o de ldeitc e calsdárioo do seÍv(ro de coleta dc dversm resíütc. EhboraÉo
ê políticas e ações \roltdas gàra a universalizeÉo do sãl€amento, também de apoio a
asso<*Uao dc agpÍrEs arnbbntais consirÍerando todc G itêns coÍttiros no aÉ í9 da lei no1 

4 g'12.3(812010 e corn bese ÍIa bi 1'Í.#nú7;

V. lndiedores dê dêseÍnpenho- do PMSB: defin(fu rbe indicadores que serão úilizados para
avaliar a impbnta@ do dano, apontaÍdo seus respectivoo oiit ive, Íffmula para cahrb e
as Íonbs de ÍecrrÍsc; úi. SIGSANEAIíENTO - esúuhrração, impffiçfue ê
bancos de dados e constru@ de temáticas a paÍtir das irúoímeções e€üufulredG
plano municipal de sanearento (c ü componenÊes);

.^ M.
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GU{§óRCK) tilTERilUNIcIPAL DE SAIIEATENTo Do PARÀNÁ

' Rll. Sd. T*l*É Íftitr -J.rdh A.fr$ír
ú§.râ - Pa.aÉ - CG9 t7rr0a00

CIúPJ: Ol.t23.rÍ9{J00Oí55 - ÍêhfolEl (Ul 31162412í

Garrllrb

C'§MR
Vl. ÁÍtrsê ô yürÍ* €coíÉíÍico ftírc€ia púâ a srsEffi ê trÉreÍsdzaÉo e

píestaÉo (b süE ê s.E rêÍlb Éd@ íE í2 mricíiq e*uração e içhnúação
da'ÍEgdaÉo (b Êúui(B ê G-ErÉnb bíEÉco úaÉs de qrsütio iÊmnk*nt

Vll. lnstiüÍifiÊf4o ô6 PEEsi iúeaÉes c ae6es ylBãdo o ftÍtekiEíto irsllt.Ebíd dos
se{oí6 depí#Ía íntÍiilal bdca sananslbeprysipô flir.laê pÉAÉo
bâsi.:a Í*rsrb à Ponica nfi*El de ffi e ReguEnsbS

AtestarG ai5a, qE G ffi ü€iÍr GCn grcês[ cr íEeffi êSrdG pdo CISPAR e pdos
mu*JÍic s turilr dossnÍffi pú sqlib EÇ*e TócÍlca d. ütZ Jo- Ró.Íb lldhan, CREA-
PR 6í25rD, Eng. Cü,| ê Coffiú Ger* Âffi Crlc tuo Fúlú, Eng. ChA, CRE&PR í5062D;
tiregrÉÍ Ít h rsíE, Eí!$ ciyn, CRE+R #12D, H Iá Bo.E, Câ[, Aí í95(H;
ngêíoÍ Etu ürü. GÂ[,413úÍ+ 

^ÍC& 
e t,lffi L€É Ld Frre, em:. muenal

CREA í3:!CI&D+R Ih, ffi doà, G€6e!É, CREA PR r0!E§ra,q EüÉ CdD so|za,
óÂEFPR 2,f.G, trÉÉDs rúlÍroÍ.&âç& m m O m Eb, Elrúra Ântirirtd;
kri. FêíÍffi Í,rt.-b vltsG, Ássir!ênaê so.ial. cfiEsrgPR 557q rb GrÍEb IÜb, sodólogp;
yiÍgíaa Eâ tIE, Co.iíh8, CRGPR (EaSAUO€ ê ledtb rb H,âtrll CR/+PR 6.tl{i!),
arÉlise ecodmi:o.ffia € c+oí*bê 1rcffi

- PR,23ôirüoê2016.

Peub af.SfE âlE BÉ

Rcrj,u.cHi
PR

TENTIC
NOVER

bêliona

p

150

-

40 Ta

h

de



.3OC O4rr3

OY

lou! toluol gls. o,ra e

0 [ 0 !,,,0."1

'nopaoltJluêJ
:ltnv3

:U
>

ãoõf
óo
àooa YI] N

^u]s 
.t

I



#

CeÍüf,caÍnc para bdo6 c fins de direib que o(a) Sr(a). Paulo Roô€Íb Santana BorgEs, poftado(a) da

carteka de Identüade RG n.o 906.588 SSP/PR e CPF flgfemOgZO encontra* regbtrôdo(a) neste Consdho desde

18/1V1980, sob n,o 3192 e quiE com suas anuilades, gozanó, aslm, de todc c dlídtos e PreÍÍogaürõ
confuidas pda Ld n.o 1.411, de 13 66 AgostD de 1951, regulamentada pêlo deoe n.o 31.794, de 17 de

ÍDyE nho dê 1952, coÍn as rnodifuções daaras pelâ [eí n,o 6.021, de 03 de Janelro & L974, e Lêl n.o 6.537, &
19 ê Junho ê 1978, estando poÍtanb, apb(a) a o€Ícer atlvldades éoil(a6 de rcü,DtlIA e HMlgS
prlvaü\ró da profissão de EGOltOtüSÍÀ C-ertificarnos,.outs6strn qrle não consta no pronhÉrb de Íegistro que

(a) S(a). Pildo Robeíb SanEna Boíg€s Enha omtrilo quahuer sanÉo dbdpllnar knpo6ta pelo

@REAOil/PR aÉ a presente data, estando, portanb o(a) rcerUo(a) pídssbnal habilita&(â) à rcalizar Períciirs

Judlchis e Éüa Judcjab (induiÍdo os ànbiB trabalhista, rca+eraÉo de ernpresas, atlarhl, pÍwireídiíÍb,

-famillar, @nffilab, lndeniaÉes, trih.ttáÍio, habltadonal e Ílnancdrc), MedlaÉo, Arbitragers, laudos,

CüüfrcadG, RdaÉrrlos, Amll$es PatÍlÍmnhb, _ProJeG e Estud6 de Vlabllldaê Econôrnka, e ürdo ÍÍlats que

envolyam nnÉrh ê naufi€za econ&nlo-Íinanceira, ornpreendendo, o eshrdo, a pêsqulsa, o &Íne, a vtstoÍia, a

tnvestgaÉo e apunÉo, a aralii@, a aniilise e paÍeaeísi peítinenE a macÍo e mlcÍo ecoÍldnla, desflnadc a

apur@ de valores, luaamdade, Íenbbilidade, prodúivHade, efldêncla rnarylnal de capital e lhu'rlez,

deínonsüatiy,o de resulEdc, oÍsamenbs e estirnatirôs para froÉo de oJstos e fumaÉo de preços, aúlise e

aiffcaÉo de indo<adores de ahElizaÉo ÍÍpÍÉáÍia, qíloic de tan de jur6, ta€s de câmbb, oneÉo
ínorNetárla, ékulos & índi:es & inflaéo, depregaÉo, amortizaÉo, taÍlías, lnvesüÍnenG, rendlÍnenbs e

f,nardanrenb ê quahuer naur€E, ernissões, reduÉes e rclnversões de capital, capltaltsaÉo ê reeúÍsos e

dbülfulÉo de r€suitrdos, conbs nadonais, produb e renda nadonal, r€nda familbr e 'peÍ capÍta', ofeÍta e

proon, nrenaac financeiro e de capiEb, poupança, meda e crédlb, aúllse ê open$es finaneiras, politica

salarlal, cíküb & liquldaÉo de senEnça ern Érocessos jdidals, AtdibÍla de GesÉo, estudos de rneÍ(ado de

vla lldaê eónôíÍrka e de impacto econâniesrjal relacbnadc ao mdo amHenE, à ecohgla, m

deseínotvlínenb $ffiiãd e ac rêorÍsos naUrais, fundo de aoíneÍdo ê aWnÉo ê harrcres, ékub
abjarlab, pÍevÍdeÍtdárb e trihrüárb e quabqueÍ trabalhos que dtreÍn Í€spdb à ruiDMA e FIMilçL, t§
setores píb[c e pÍivadc, peÍÍtüd,6 pda cjtada legbl4fo, e pela ld.no 7.270, &, L0llzlÍl4., coÍnblnada com as

ResoluÉes n.o 67, & t4ll0l57, n.o 860, ile O2l0Blt974, n.o L377 e 06,10U1978, n,o 1,62O & OUO3|96, e

1.628, de 04(E/96, do Consdho Federal de Ecomrnla. O rcftrldo é vedade.

CORECON
CONSELHO REGIONAL OE ECONOMIÂ

HCERTIDAO
206

Fr.oas.gg1.,.)ü01-tlí
CONSELHO iTÉGIONAL-DE
ECONOIiIIA - 6.' REGIAO

{#j

#'

Eu, Amarildoê Souza Sanbs, conêri e certifiquei.

."fhJNan-"h da 6.4 Resiáio/pamna

Otrlüba, 10 ê ÍnaÍ9 & 2OL7

Valldade: 3,.loU,oIs
§

w
JL

RUA PROF.. 10sA sAPORSl.q $9
IERCÊ. - CEP toElGl2l

Q'-;rtlTlBÂ - PR

co.rúo Lgiúd Ô E oío Ê ô e r.gafq/Erta
Ruã ffis§ora Rosa Sapo6fi, 9s9 - M€rc& - cEP 8011GüD - curiübt ' PR
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UNIVERSIDADE ESTADUAT DE MARINGÃ
Reconhecida pclo Decleto trHeral n.o 77.583 de 17105llS76, pubucado no DlÂrlo OÍlclBl da Unlão de l2l05l§7e

MÂRINGÁ PARÂNÁ

Diploma de Barharel em Ciêndas Econômios

O Reitor da Univerddade Estadual de Ma.ringá, no uso de suas atribúções, tendo em vista que

PAUTO ROBERIO SA]ITANA BORGES
filho de

ISMAEL SA]fTANA BORGES E DORVALINA ALVES BORGES,
nascido no dia 3 de outubro de 1952, em Faxinal, Estado do Paraná,

concluiu o Curso de BACEAREL,IIDO EM CIÊNCIAS ECONOMICÂS, reconhecido pelo Decreto Federal n.o 61.584, de 20 de
outubro de 1967, publicado no Diêrlo OÍictal da UniÉo, de 25 de outubro de 1967, considerando o t€rmo de colação de grau
Iavrado no dia 29 de-dezembro-de 1979 , manda expedir-lhe o presente diploma, que lhe outorga os direitos e
prerrogativas de lel,

.Marlng6, Estsdo do Paraná; 29 de-dezemoro-de 1979

'i

.,:..i .

let tcrro rlvo
DiÍctor Assuntoc Acadêmicor "t, ,t , ,:, _'.:'

i9 lrinou SkÍobo
Cordcnador do Colc6iedo dc Curro

!a,k e s À-J
Pqulo RgboÍlo Sonlono Borgçs

Diplomado
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l)Rz( ( )\sl: l, l'()R !-s .\s§o( 1.\l)oss/( 1.'Il)A
CqrrultúÍia (m (i$tio Empíêsànâl

Consullorin (nr Gcíno Púhli.r
C('rsultor'â.|n fecnolosir da Inturmrslú

1'rrrn.rmcntos c Pesquius

^' ,o'*'rit11..,,;11ili2 6 8
CEP IlóO20.0t0 - l.o||drinâ'PR

hltp: §srl.dÍz.otlsulto..s.conr.hÍ
e-rurül:d

CONTRATO DE PRESTAÇÃO OC SENYIÇOS DÊ CONSULTORI

Pelo pÍesente instrumento paÍticulaÍ e, na melhor Íorma de direito, de um lado ORZ CONSULToRES AS-
SOCIAOOS S/C LTDA inscÍita no CNPJ sob o no 04.915.134/000í -93. com sede na cidade de LondÍina-
PR à âvenida Higienópolis, 32, Sala 403 e por seu representante legal. abaixo assinado, doravante deno-
minada CONTRATANTE, e do outro lado, PAULO ROBERTO SANTANA BORGES, brasileiro, cásado.
economista inscnlo no CORECON-PR sob n" 3.192-5, com escÍitório à avenida Higienópolis, 32, Sale 403,
centro, na cidâde de Londrina, estado do PaÍaná, RG n'906.588 SSP PR e CPF n" 143.160.609-20, dora-

'vante denominado CONTRATADO, ajustâm a celebraçáo deste Contrato, que se regerá pelas seguintes
cláusulas e condiÇões:

Cláusula PÍimeira - contrato entre a CONTRATANTE e seus Clientes.

A CONTRATANTE, de acordo com conlratos íirmados e a serem Íirmados entre ela e seus Clientes. esles
doÍavante denomtnados BENEFICIÁRIOS DOS sERVIÇOS, deve prestar-lhes inúmeros serviços, denlre os
queis serviÇos dê nâturezâ econômice

Cláusula Segunda - Prestação de Serviços objeto do pÍesente contrato

Os serviços de natureza econômica acima mencionados serão prestedos pelo CONTRATADO sob a Íiscali-
zaÇão da CONTRATANTE, a qual se responsabilizaÍá peÍante os BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS.

cláusula Terceira - Da Forma da Prestação dos Serviços

os sêrvrços serão prestâdos aos BENEFICIÁRIOS DOS SERVIÇOS, e, quando necessáÍio, nos locais e

hoÍários Julgados mais convenientes pela CONTRATANTE, e de coníoÍmidade com a disponibilidade e con-
veniências tâmbém dos BEFICIARIOS DOS SERVIÇOS, sendo que o CONTRATADO atuaÍá em regime de
proÍissional libeíal autônomo.

Parágrafo PÍimeiro: Na execução dos serviÇos,Íão se tratando das necessidades reÍeridas no item anteri-
or. o CONTRATADO terá completa aulonomia, discÍicionariedade e liberdade para organizá-lo. escolhendo
o lugar, modo e tempo de sua execução.
'ParágÍafo segundo: Podeíá o CONTRATAOO prestar serviços da mesma nalureza paÍa teÍceiros inteÍes-
sados, não havendo, poÍtanto, exclusividade na prestaÇão de tais serviços.

cláusula Quarla - Responsabilidade

Este contíâto não repiesenta qualquer lransfeÍência no todo ou em parte do contrato oÍiginário celebrado
enlÍe o CONTRATANTE e os seus clienles. Assim, a CONTRATANTE, nos lermos do contrato oÍiginal. é a
responsável civil e criminâlmente peranle os BENEFIcIÁRIOS DOS SERVIÇOS, pelos seNiços prestados e

obieto do presente contrato, cabendo-lhe. todavie. o direito. regressivo contra o CONTRATAOO poÍ eventu-
ais danos mateÍiais e morais decorÍentes da pÍeslaÇão desses serviÇos. PoÍ essas razões, ceberá à CON-
TRATANTE ÍiscalizaÍ os serviços do CONTRATADO a qualquer momento, cabendo a estâ diligenciaÍ no
sêntido de lhe serem íornecidôs elementos indispensáveis pera tal Íinalidade, visando a constalaÉo da
quâlidade espeÍada pelos BENEFICIARIOS DOS SERVIÇOS.

Cláusula Quinta - Da remuneração

A CoNTRATANTE pagaftá ao CONTRATADO pelo número de horas de servrços eÍetivamente preslados em
cada mês ou em cáda pÍojelo, em base âo valor mínimo da tabela de honorários do CORECON vigente à
época da prestação dos serviços ou ainda, em base ao valor a ser ajuslada em cada projeto. sendo que
esse número de horas não poderá seÍ superior ao pÍevisto em estimativas acordadas entre CONTRATAN-
TE e CONTRATADA no pÍimeiro dia de cada mês em que devam ser execulados serviços ou no início de
cada proleto a selreafizado.

ParágÍaÍo Segundo: As despesas de transporte e material necessárias ao desenvolvimenlo dos seÍvi9os
serão custeadas pela CONTRATANTE.

cláusula sexta - Faturamento e Pagamento 15
O CONTRATADO apresentará á CONTRATANTE, eté o último dia útil do mês, nola de honoÍários coÍres-
pondenle ao periodo, iunlamenle com o relalório dos serviÇos prestados. A CONTRATADA se obÍiga

P.

JURí0Içô 0 I 3 ,
ADo §o8 N"

E

tuar o pagamento até o quinto dia do mês seguinte ao dâ entreg a da Nota de Honorário_
a
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Cláusula Sétima - PÍazo e Rescisão

O presente contrato vigoraÍá por prazo indeterminado. iôdendo ser rescindido a qualqueÍ lempo pelas par-
tes, medianle comunicação escrita com 30 (tÍinta) dias de antecedência, e se coníituirá em motivo de res-
cisão imediala. por qualquer das paÍtes independente de noliíicação ou interpelação judicial ou extíaiudicial,
e Inobsenr'ància de qualquer cláusula do pÍesente conlrâlo.

Cláusula Oitava - Oas obrigações do Contratado

O Contra(ado se compÍomete a ulilizar qualquer informação e/ou documentos obtidos da Contratante ou dos
BENEFICIÁRIOS OOS SERVIÇOS, exclusivamenle paÍa as atividades equi estipuladas. Esle Conlrato nào
poderá ser cedido, no todo ou em parte. para terceiÍos, a não ser em havendo a concordância expressa de
arnbas as partes

Cláusula Nona - Das obrigaÇões da ContÍatante

A conlÍatante se compÍomete a colocar à disposição do Contratado as inÍoÍmações / documentos / meios /
recursos / pessoas etc., necessários à realização dos seNiços aqui estipulados.

Cláusula Décima - Das alterações

Qualquer modiÍlcação que âfete os termos, condiÇões ou especiÍicações do presenle Contrato deverá ser
objeto de alleração por escrilo com anuência de ambas as partes-

Cláusula Décima Primeira - FoÍo

Fica eleito o Foro da cidade de LONDRINA. parâ dirimir quaisqueÍ questões oÍiundas deste contralo.

E assim. por estaÍem certos e ajustados. Íirmam o
rna na pres€nÇa de dúás-lestemunhas abaixo:

pÍesenle contÍato em 02 (duas) vias de igual teor

3lt_

Londrina. 01 à! iunho de 2OO

coN

IB
n,i

Ês!PÉvt-!{.r::

CONTRATADO

) :r

'1t
TRAÍANTE

Testemunhas:

1,. :

Ê
!r:
i3'

:," n

t! : t;l
.i

Nome
End:
RG:
CPF:

Gabriela Regina Santana
Rua Santos, 383, Apto 603, Londrina -PR
no 5.88ô.625-3-SSP-PR
n" 019.101.809-04

,qir[i.-Â

.-*''.7
Flavro dÊSpliá' Granado
RrJsMônaco, 215. Jardim Adriana
n" 4.912.372-8 SSP PR
no 860.742.109-34
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Nome
End'
RG:
CPF: 1' CFICIO DE ÍTULo S E IX}CIJMí)ITOS

I .)NDFINA ' PARÀNÀ N
r. OÍlcio írÉ TlÍL'l

R,Ja Pisri 3ÍlS _ :

Luazà i ÍJs, Ca
ot

GiovF.l Loui C

ApÍêt{rr'lado l16tâ d""- 
1 lTt':* 

''

Mrcr,Ílínodô sob no . j í .J IJ I 
'1

€ R€grstÍsdJ sob a" i 5 't 
-"-?-B

r-ondrin: f r.,tl, ?tlli

lrÊrda!

Sâmi!'Ê Ns'o :

Aíhl,Í Oor Àc,_.
Ç-6L -L--

.]

Í.'
:i
21.

*ffir++ "t* \c:
, \)f

ch
A:

15

ií:I

...'

t

ti

L-f-

{

r il 
-'



{
,auIDs

laurrDs
FC

ud-lutrp
lll0-zzt
rallauo

6§ l !.r!il

sd@
OYÓ vctJ.N

13NrI!6TÚllvI.ON

t't

ü 'r. 1§

:,.,*;í,,

!-
"*l

J.



PREFEITURA DO MUNICÍHO DE JUSSARA 27ú
ESTÁ.DO DO PÁRÁNÁ

Av. Napokão Moreira da Silva n.o 2E - tel.:. 044-362E- 1212
E : Mai I -pmj us s ara@ena c om b r

cEP 87.230-000 - CNPJ 75.789.552/0001-20

ATESTADO TÉCNICO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUSSARA, CNPJ 75.789.5220001-20, oom sede à Avenida Napot€áo
Moreira da Silva, n'. 28, Centso, atesta que a empres.! DR:Z GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA SrS
LTDA, CNPJ 04.915.134/0001-93, com sedê na cidade dê Londrina-PR, â'Avenida Higienópolis, 32, Sala
403, executou para este MunicÍpio, através do contrato número 21512007 e TP 03212006, os serviços
técnicos para Elabor.ção do Pl.no DiÍêtor unicipsl de JussaÍã, em confurmidade @m a Lei Federal n".
10.257f20O1 - Estatuto da Cidade e de acordo os princÍpios da participaÉo popular, compreendendo as
seguintes atividades que tiveram inÍcio em 01/06/2007 e conclusáo em 28108/2009:

L Plaoo de Trabâlho: Detalhamento da metodologia, definiÉo dos objetivos e atividades a serem
desênvolvidas em cada uma das fasês do PDM, em conbrmidadê com a ResoluÉo nc. 25, de 18 de
maÍço de 2005, do Conselho Nacional das Cidedes, sobre a participeÉo da comunidade;

ll. Análbo Temátice lntogÍada - Leitura Têcnica: Levantamenb e mapeamento das caracêrÍsti:as do
meio fl.sico; ldentificação de tendências sócic€spaciais; caracterizaÉo e tendêncie do uso do solo;
sfuaÉo e tendência da infta€strutura, dos sêrviços e equipamênhs públicos; análise da legislaÉo
urbanÍstica e flsico-tenitorial; Leitura Participativa: ldentificaÉo os teÍÍitórios comuniÉrios, os grupos
de interêsses e os conflitos entre as'íormas de uso e ocupaÉo do solo e conftontar os dados
levantados e analisados na leitura técnica;

lll- .DlÍÊt izes e PÍopo6içéês - Precedida da sistemaüzaçáo da AveliaÉo Temática lntegrada affivés
da metodologia CDP - Condicionantês, Deficiências e Potencialidades, foram elaboradas as diretrizes
para as açÕes institucionals, socioeconômicas, ambientais, flsico-tenitoriais, de intra-esfutura e
seÍviços públicos;

lV. Logkl.çáo Básica - ElaboraÉo dos seguintes anteprojebs de Leis': Plano Diretor, PeÍímetro§
Urbanos; PaÍEelamento do Solo; Uso e Ocupação do Solo; Código dê Edificeções; Sistema Mário;
ffiigo de Posturâs; Leie espêclficás para utilizeÉo dos instÍumenbs prêvistos na Lei Federal n'.
10.257101- Estatutro da Cidade; -

V. Plano de Ação o lnv€dtlmênto. - Apresen@áo das estimativas de custo em inÍraestuhrra,
equipamentos @munitáÍios e açóes institucionais para os próximos cinco anos, em compaübilidade
com'a capacidade de in\rêstimento, incluÍdas a previsâo de cepâcidade de endividamento municipal e
outrâs fontes de recurso;

Vl. PÍoc..3o P.rticlpâtivo.

Atestamos ainda, que os trabalhos atingiram com suoesso todos os resultados esperados por este
Municlpio e turam desenvolyidos pela seguinte Equip€ Técnica da DRZ:

Luclana Quevedo Nunos - CREA:RS 1044841D - V/PR 64462, Femanda Llma l.nziani - CREA-PR
788721D, Carolina Buzo Bêcheul -..CREA-FR- 71,14 Í/D, e.Fqbrlclo Vcrgnra ota - CRE -RS 113429/D -
V/PR 86,16.1, Arquitetos e UrbânÍ*es; C.tia Ândcrrar,G*ãgnnde, Ehgrenheira .Ambiental - CREA.SP
5062084803/D - V/PR 093361; Agoetinhô d€'Rcz?!lde, Adínhi*aüoÍ de Empresa - CRA-PR n".6.459;
Paulo RobêÉo Sent n. Borg.., EcGomista - CORECeN+R no. 3.192€; RubêG ênoll, Bacharel em
DiÉito; Ceda mada do Predo Uacáâdo, Educadora Ambiental; Solanga Passoa Genar!, Assistente
Social - CRES$.PR 6676; t rc.lo Gonçêlve., AssistenE em Geoprocessamento l; auríclo PolidoÍo,
Assistente em Geoprocessamento ll;.Danlel D'lgnalo Con€a, Assistente de Arquitetura e Urbànismo.

Jussera, 28 de agoslo de 2009
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ATESTADO TÉCNICO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PLÁNALTINA DO PARANÁ;CNPJ-75.46í.442IOOO1€/í, com sede à
Praçe GÉcdno Madalozo, n'234, Centro, atesta que a empÍeaa DRZ GEOTECÍi|OLOG|A E
COiISULTORIA SrS LTDA, qNPJ (x.915.í 34/000í-93, corh sede na cidade de LondÍiÍE-PR, à Avenida
Higbnópdi§, 32, Sala lo3, Cenfo, exeqrtou para este Município, atralrés do cofiHo n'.17.112100E, c
seÍviçG tecÍricos para Elahragâo do Plano Direbf lunicipsl de Planaltina do PaÍarÉ, ffi
conbrmidade com a Lei Federal n'. 10-257D@1 - Estatuto da Cidade e de acoÍdo G pÍindpk s da
paÍticipaÉo populer, compÍBendêrdo as seguintes atividades que li\reram início em 23l(E/20O8 e
condusão em 30/0@010:

l. Plano de Trabalho: Detalhamenb da Ínetodologia, definÍtso dos objetivc e atividades a seÍem
desenvdvidG em cada uÍna das Íases do PDM, em conbÍmldade com a Re6du@ n'. 25, de í8
de ÍnaÍço de 2005, do Conselho Nacional das Cidades, sobre a paÍticipação da comunida&:

' ll. Análise Temáüca lntêgÍada - Leiura Técnica: Levantamênto e mapeaÍnento d6 caÍadeííicas
do Íneio fisico; ldenüficaÉo de tendêÍEias sócio-êspácieis; caracteÍizaÉo ê têndência do uso do
sob; situação e tendência da infa-esúutura, «rs sêíy(:os e equipeÍrler 06 puuicos: análise da
hgislaÉo uÍbanislica e fisbo-ênitorial: Leiturâ PaÍthip€tiya: ldenüfEção os ErÍitóÍiG
coÍunitáÍio6, os grupc dê inbresses e os conflibs enúe as Íormâs de uso e c.paÉo do 60l, e
confrofltar os dados levaÍ âd6 e anâllsdos na leitrra tÉcnica:

lll. Diltüizss e Popcições - PÍecedida da sistemalizâÉo da Avaliação Temática lntegrada
drarrEs da metodologia CDP - Condiiomnteô, Deficiêndas e Potencialidades, foram ehbordas
as diÍetize6 para as açõ€ô iníitjcionais, socioeconômicas, ambiêntais, fisico-EfiitoÍiais, de infa-
esüutJra e servnps públ'rcos;

lV. LêglBhÉo EÉsica - ElaboraÉo dos sêguintes têpíojeG dê Lêis: Plâno DirêtoÍ, PeÍmêfos
Urbanos: Parcelamento. do Solo; Uso e. OcupaÉo do Solo; Codigo de Obr6: SideÍna MáÍb;
Código (b Posturas: Lds êspecÍficas para úiliução dc insfurnenbs pÍeviíos na Lei Fêderal no.

1O.257n1- Esffirb da CIdade: ,

V. Plano de ACáo e lnvEslimêntos - Apresentação das edÍmatiyas de qlsb em inft'aqshtura,
equipaíÉnto6 coÍnunitáÍios e # inslitucionais paÍa os pÍúdmos cinco anbs, em compatibilida&
corn a €pâcidade th inycslimento, induldas a pÍêvisão de capâddade de endividaÍnenb
munkipal e oütras bnEs Íle ÍedÍso;

Vl. PÍoc€€so PaÍticipatirc - Registro de todas a6 etapas de ebboração do PDM de Planaltina do
Paraná, coÍrtefldo mêios de divulgaÉo, listas de pêse ça dã Audiências Públicás e Ralniõês
Técnb8 e dê Trabalho, ópias dos materiais e apÍGeírlaç6es úilizadas nc trdnamefitos e
Íeuniões públicas, bem como o registro ffiognáfico destes eventos, ente oufos.

ÂEstamG aiída, que G t'âbalhos atingiram com sucesso todos os reflltadG espera&6 por êste
Municipio e Íoram desênydvi(bs pela seguinG Equipe Té.nica da DRZ:

Faüdcio VeIgara f,ú - CREA-RS 11g29tD - V/PR 864&1, FsnâÍrda Lima lánzbni - CREA+R
787AD ê Luchne ClIeEdo Nunês - CREA-RS |AMD - V/PR 64462, Âquitetos e Uíbanistas;
band.ro lhúdt GoÉdin, Engênheim Civil - CREA-PR IGXXíD; Agctinho dê Rszede,
AdministradoÍ--dê' EmpÍesa - CRA-PR no. 6.,t59; Paulo Robclb Sanaam Boígê, EcoÍroíÍrisb -
CORECON+R no- 3,í9-5;r Rubeíls enoli, BdraÍel eÍn Dêito; Cada laÍia do Prâdo Echado,
Educadorâ .Aínbbntali SolârigE Pa33c @mro, Assisbnle Soctrl - CRESSPR 6676; aE8lo

l; Dantud ÍYlgnazio CoÍÊa, Assistente de AÍquite{ura ê

S RÊGISTRAL E

' GonçahrEá,-;Assisteíúe em G€opÍrcssamento
UÍbenisÍno. = - .

'j..-, i
: - . . ,::' I

Pbnaltina.Íbferaflá, q0 deilúo de 20í0.

crrcr.ô,'123 - Fo
I'JA DO PARÀ

irin ê s

, NOTARIÂL
(44) 3i35ín5j.t. pÁ RÁi\[..
aa- ,,,"u d!,
-,r1,-"S\-....1

N

56.#6.Í
do Municí

, ],II F€

"'a rcia ai o

."/.!...tp

271

UI'IIICIPAL DI PL,AIÍáTTIIÍA DO PARAIIÁ
' Praçâ Giácomo Mada7ozo,234 - C€ntro

Caixa Postal-Obr 1 - CEP 87860-000
Fone/Fax (44) 3435-122L I 3435-L222 I 3435-L321 I 3435:1435

c.N.P.J. 7s.,+61.442 I Ooor-34
e-maü planaltinadopqrana@ref-pr-gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJAL
CNPJ. 95.684.536/000 1-80

AM LARANJAL PARÁ TODOS

Rua Pemambuco, No50l - CEP. 85.275-000 - Laranjal - PR

ATESTADO TÉCNICO
A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LARANJAL, CNPJ 95.684.536/0001.8O, COM SEdE à RUA PEMâMbUCO,
n'501, Centro, atesta que a empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA, CNPJ
04.915.134/0001-93, com sede na cidade de Londrina-PR, à Avenlda Higienópolis, 32, Sala 403, Centro,
executou para estê MunicÍpio, através do contrato n'. 01712008 - PML, os serviços técnicos para
Elaboração do Plano DiretoÍ uniclpal de Lâranjal, em conformidade com a Lei Federal n'. 10.25712001
- Estatuto da Cidade e de acordo os princípios da participaÇâo popular, compreendendo as seguintes
atividades que tiveram inÍcio em 2710312008 econclusão em 09/06/2010:

L Plano de Trabalho: DetalhaÍnento da metodologia, definiÉo dos objetivos e atividades a serem
desenvolvidas em câda uma das fases do:PDM, em conbÍmidade com a Resoluçáo no. 25, de 18 de
margo de 2005, do Conselho Nacional das Cidades, sobre a participaÉo da comunidade;

ll. Análisê Temátlca lntogada - Leitura Técnica: Levantamento e mapeamento das caracterÍsücas do
meio Íísico; IdentificaÉo de tendênciâs sócioespaciais; caracterizaÉo e tendêncla do uso do solo;
situaÉo e tendência da infra-estrutura, dos serviços e equipamentos,públicos; análise da legislaçâo
urbanlstica e.flsico-territorial; Leitura Parthipatlvê llCÇnti!çeÉ9 os tenitórios comunitários, os grupos
de interesses e os conflitos entre as Íormas de uso 6 ocupaçeo do solo e confrontar os dados
levantados e analisados na leltura técnica;

lll. Diretriz€€ € Proposiçõss - Precedidg-dá. sistematizaÉo da Avaliaçáo Temáüce lntegrada através
da metodologia CDP - Condicionantes, DejiEiências e Potenclalidades, Íoram elaboradas as diretrizes
para as ações instih.rcionais, socioeconômicas, ambientais, fÍsico-tenitoriais, de infra-estrutura e

lV. Lêgislação B&lcâ - Elaboração dos seguiÍltçs. :eltep.{ojetos de Leis: Pleno Diretor, PerÍmetros
Urbanos; Parcelamento do Soloi Uso e Oqupaçáo.dor§plo; Código de Obras: Sistema Viário; Código
de Posturas; Leis especlficas para utilizaçãêdos instrumentos.previstos na Lei Federel no.10.257101 -
Estatuto da ckiade:

V. Plano dê Ação,. lnveatimentos - Apresentaçáo das estiÍrativas de custo em infraestrutura,
equipamentos comunltários e aÉes institucionais para os próxíúos cinco anos, em compatibilidade
com a capacidade de investrmento, incluídas a previsão de capacidade de endividamento municipal e
outras fontes de recurso;

Vl. Proceseo Particlpativo - Registro de todqs as etapas de elâboraçào do PDM de Laranjal, contendo
meios de divulgaçáo, listes de presença dâs Audiências Públicas e Reuniões Técnicâs e de Trabalho,
cópias dos materiais e apresentaÉes utilizadas nos treinamentos e reuniões públices, bem como o
registro fotográfico destes eventos, entre outros.

Atestamos ainda, que os tsabalhos atingiram com sucesso todos os resultados esperados poÍ este
Município e foram desenvolvidos pela seguinte Equipe Tecnica da DRZ:

Fabrício Vêrgara ilota - CREA-RS 113rí29lD - v/PR 84n64, Femanda Lima Lanziani - CREA-PR 78872D
e Luciana Quevêdo Nunes - CREA-RS 104464/D - V/PR 64462, Arquitetos e Urbanistas; Lêendrc Oaudt
Conaulin, Engenhêiro Civil - CREA-PR 10304íD; Ago6tinho de R€zende, Administrador de Empresa - CRA-
PR no. 6.459: Paulo RoboÉo Santâna 8019ês, Economista - CORECON-PR n". 3.192-5; Rubên8 ênoli,
Bacharel em Direito; Carla Marla do Prado Uachado, Educadora Ambientel; Solange Passoa Gênaro,
Assistente Social - CRESS-PR 6676; tlarcelo Gonçalvgs, Asslstente em Geoprocessamento l; Daniel
D'lgnazio Corêa, Assistente de Arquitetura e Uóanismo

2iz

I
m

U)
x.
UJ

O
F
r.iJ
F
:)

o

Ec
o

o
e

I

iiI

J:

ÊZ

4l

Laranjal 9 de jun 2

57

ELI OUTRA
ito do Município de Laranjal

oouoi

Estado do Paraná

tt

1í. DF q \

{a



{
laUJlDs pt.tj. r ,

]aunr,s pteH àp ,st)1 ,
4§0c orrtD,

ud-Prrupu0l

:-":+-
crÉÉ

IíhI

.9ÍEEet

Ittl0-zze
rgj/0uol

6ç I l'nPd

eÉ@ hop e @!,

OYÔv3t1 INV
ElNl'lVS'rúUVTON VIIN3/ü?



§

(rh
\_y

üt
T

N

'nÍ irllaârÉi

rní _Dí' _ yolj lor'!'t!'<'I
.E!l.q"t - trllu

LrtnaaíÍ IIOZ U

v

'?i
oY5 IN

;s&ttu@'ií,i*ib

l4 ga,tt El

iopo9 o|le
!n.)

ILZ

I

:i-Í

f





))

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
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PNEFEI'UB'T TUüIGIF.Iü G IflT'TffiT

EAÍ^DO DO Prnill
GXPJ 7G.2473?8.U00í€O

ATESTAOOTÉCilrcO

o nrrclao oe UIUAR^ilA, EstEdo do p{ená, cNpJ 76.247.378rQO1-56. cfln rdc dt*nbr+
thi. n€ AvDniL Rio Braaco, n37í7. C.rúro Clvico. ATESTA quâ e üttpe!. Ílfz GEOTÉmrcG[A
E COilSULTOHA LTDA. CNPJ 0.1.915.134/0001-93, coít sdG m ddãdc clc LcrrdrirafR. à Avsni-
<le l-ligiênópolúE, 32. 40 And€í, êxÊo/br F. 6sb Munidpb. üürt do ffio Ír}tÉío (B20/ã,14,
(ffiíouoo t.ÍÚtÉÜcnlcec dr conürlbítr g.Í.. Í.vbaodo Pil- Phffir*rnblpsl e
o út3tnwMítffi o hpbnüçfe do um tErol tlEOül+DI, prn erçt.rt.frübÍrt
u.õ, com oq.ürc dr dbponbilerr ooo.rh ô rrLHI.ldr d. ráóilo m r td dr tlro r G.qp.elo do sob do lunlchb Cr l.hnrnnrne - PÍL qrrc üv.íar htcbsn +t 0í/20Í9. cdtcllsáo
ãr í í10612016, compG{rndsrdo a regrlit0er divilaó:
I RET'}SIO DO PI.ATO DNE'ÍOR 5'HCPAL.Pil

a. Pt tao DE TRABILHO, ETOmLOGilA g CO|..UhrcAçl(} Dalhrrrc@ rb çrorrogmna
dc cxso4lo, da m.lo(hCâ o'ü ÍoÍÍÍrô (b qnrricrçfo corn oc &e c sarri(Ho locd
dtt oíSoífi*re con a Rol4& n'25. dc í8 dc ÍíteÍço ô 2005, do Conrcho Ns*rnd th
Cirâdas, sobo a padicipeçáo da coíüJnlladê, AvCáÉo da capatitHc àtsütrciotd dâ admF
niÉraÉo mwtiipd parâ dc!.íÍtpcírhar as funçôcc FíúroífÉ & áías dc p.ãrcimretrc e
gcaúào uthna Ílo quc aê Í€ícÍr # §oguiírtca sf&:

b. A,úLISE fgfÁnCe ffTEGR DA: Eltrrdo, ÍW.íítcÍrto c ür&: das áÍ.rs agEq .Ésr
coín Ít!üiÉo ! in Ésr e uro c oa4açáo anbplcoc: rbc urir c ailç& üC Ôrdq da
cepmo ô alrírlíütto cdirúibuiÉo dÉ irllr.úutuÍ8, cguhrnqüÉt títlçQcfúü+
o; rbc uu c erpoçáo do do atud srl a c#& ô qnoô mFhrU r iúac"
truhr3. cquipúraíiÉ G larvtços pr,ibEo: úa '.lPÜr!& oÍhra ytrüta G capdarGD de
rlrpoíb ffrDbííâl c de hfraÉüuturas, .quúpúEíü6 r !.wipc públco.; dac cgtdçõea gt
n*l Oc rmrdc c ftJfldáÍbs: da. coítdçóG'gaÉ <tc eoccaaÉIdioc . moóma}. com ênÍa-
sc na ároa urbena; do iü6Írâ yiáÍb básico: rb iltama dt EanryoítÊ coHvo: do tlcde
moolo fuúividud nfu írdoÍizado; do dcsbsncnto müizãb ü cÊígo a t ft*Fs, pera. de-
fiírláo d€ loluçôÉ apedficaa dc íorfliâ s gsrãlliÍ or dÍÉlba s üríÉpoÍb, rc habdto, sB
s€rviços púbfcos o e bzêG d. Gqr€ddadc d€ iín ccim€flb do muniJfit - p6* 6ç lç5 e
lín,63timcÍüo - PAI do PDll: dac..tÍutuÍa c fuírcixrdrürlo do concds mric*nb cris
tcÍrE8;

c. DIRETRUEB E PROFO§f, S PAR UIA CDAITE SUiTE}ÍÍ^YE,; Píoposiçao (b ffiÍi-
zos: paó o ÍroídênsÍronb tcíitoÍial, comprcenrÍgrrb Ínscí@totncítb muldiÊ.-pcime-
trG uÍbúG e áÍBs dG c)g€ns& urbana, nracrwtcanando utà*to, ur c Ôg+iÉo do aob
c zoírdncnto - qn Ocataquc 6 áí66 psíe o (bianrcfuiíÉírto tb divllrdsg econôáftas,

, . sacGífla vÉrb e parcdarcnto do sob urbrno; para geÉÍtüÍ oa dircibc à cHdc'otúcntárct
pqta c lnúuíícntos urbanís{icos:

ú,?PtÀl{o,DE AçÃo E nn EsrEilÍo E HSrrTrHo}l LtrrçAo Do Plr} EbboreÉo o
.-" -. PaÍb:dê.âçâo o lnvüdítcÍilo - PAI cdr a dofini,õco (h !çõG! t anvàcüncmc píbÍü*Os

. ,qa,f ilderncnúaçáo Ô POtú; lnínucrondtsaÉo (b PD[l aÚaÉ d. êtsDoÍlCo ou íüvi$o
<las seg{int€! Lds: rlo Plâm Dttbí Munirip* da DiÍútls! paÍa o (Íe)oúâneÍÍEítto uÊbÍH
(müEoítGâínêntoo muni:jnl c uósros): do PêÍllrÉÍo wEp c de úre dc oçeÍtÉ trb*'
na; do Uso o odJFçáo Ô sob urbano; Siíorna vi*io; ô Parcdgncnb do cob Ea fir8 uÍ-
banc; dâ! PÍopostrt pere g€rantir oô <tireibo à citl* surbntâd; do Cód(p Ô Edfcâç6€8
e Obras e ô Códip dê Pdura Muni(*rai!:

c. REALTZAÇÃO DE AUDÉI{CI,AS ÚBUCAS E CAPACITAçIO TÉ$üCA: RêCiz8çào ê a-
pílÉêírtaÉo ern Audlincie Púbüca oa Gsdtados de í€viEáo (b Pt»r: CepaaaÉo da ESttpê
Tócrúr: enrrohen<to c plrrcipda poÍttos nccataáÍirs dG Ílvil$ do PDU ê â
indruÍnêÍrba pÍa\risl6 no EÍaMo da Ci,edc.
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PnEFEtTr,r*r tuftcrFtL E tilurnrfl
EttrEo Do m*tltl

GilPJ 7a.2a73rtü000r€o

[. oEsEmÍol.vrexÍo E mlrl{ÍAçÃo DE tf, SETEIA WEEcA+il
a. AÍrqu# da berê ceÍtqffca n8 €sc.t t:ã)00 c aa*ír. dc prdcÉ S|RGAS.2oOo:

h EsinnureÉo, g.ocoffic.çáo e cspec*iezaçb ô !tsEmr & Logríorffi, BãaílE; Ckdra e
§ebra dal"ci de Uroc m4eçüo dr lob pan Ar.O00 iírúrlb:

c. lmphíü4b ô itbÍnr ô Gcopr*a.aruto (hteÍxt ffiÍn6t): ffi <h *rvÍIores
e Bcbo íb OqE G.ogíílêo, can 03 d.\ri.lG pdúr. ô hErcÉrfH.hd. de6cÍüos no
coq$doocc ct/V3C: Gcnnctrnrrüo <ldatb crQrflbo ê úrwtri:a (nsdir, êdíâÍ
c ercàrÍ)l Dcremütincnb futrdr@o dc cÚuture peÉ çerHio o oon$fia dc <ffi e
ssvtpú ggoÍÍ*ílírüe, como: Psqlt ô fimhaçto píÊIcú, Elt ceÉo, Srid.. SürG
m.í6 Ê.r{ÍEir 8Ên igoc mlniirab: Dl!0oíÍülE.çlo pra popuhÉo da cmrLüe píúi/É dê
viaHftla<h ôt parcdaÍncíüo do rdo c stivilqh.eíSí*s'(ClüE); Dr$ÍníoMn nto êm
ffirm JeÉJSe, Caecnaç Opcnfràrg ! bonco ô ddoo iroüEáJFdgb;

d. TlrinâÍÍLírb ê dleúoíiâ ra crviloíle ô Ínrnidpb úl !.bÍra 2 (ü|Ú) àdas c.m EíÊ
,ruiladüSG OGüSpafi. únlzaçáo esra.àr àürÊareg,t(nàüús ôd.d6, lotaF
zÊít(b 8 (oto) lpra;

Atccrrs dne qlc oc ffihoc árgirÍn cgn üEsso 6 ÍÉnt6 aagüdoa por €.b MuniÍ-
tÍo G írsn doEcrnolviloa pGh sêguúírb ESipô TücÍ*rs ó ORZ Jqa'Rôlrrb ilofirnn, CREA-
PR 6125/D, EngêírtEiro Civrt e Coô«gtdor Gêrât Xaírfi hÍh lot ttrrú - Ct*U Af rgsOl e Co
oírtüdôúe Técilca; A0cnd lrrülr Junbr - C^U Aí3E81{. ArCtfret e tEbd.b; Àú.rton
AÍrqro ü. Agpbr - CREAGO 11O43f Vrío í.8í0+PR enf*r*o CanOO*; OüGfrtl. Coo-
lrc Soran, OABPR 24.383. l.G0ü!bçâo c lírstflucifraEaÊ&i Crylc Fnmtrco Doàt mr, cDor-
<tador<h Tl; tudfr noOdgo R.gc,DoltghrlÉü Dltüc RÍEilr*AnÊtt ó d8iê
rsfilàenudvçdorcs vtlEBctvfcqeqlia ds ldomeÉo c @
d. Éíeí!.. - 

Sn+R 
6.455 anáIrc cenôr*:. tumc.aro c c.filú r,r h\,ütúrstG.
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Prefeitura do Mu o

i:. :. ' ' '. :.',.. ;':1a,;

ESTADO PARANÁ :

ATEsTADo rÉcxrcio
,

A PrêfeitJra do Município de Paloüna, Estado do Paraná, d6ta quê €íÍipÍeàa
ASSOGADOS S'S LTDÀ inscrite no CNPJ sob o número (X.$l 5.13ímO1-93: cpnt.*.de

todes as infoÍm#.s relaüvas âos imóveis, aos propÍietáios, aos moedores, aos se1vir25 .e.
equíramentos urbanos dbponíveis; Étal de unidadG 12.700. :

l .

ÍV;

vt.

v[.

v t.

x.

GeraÉo e impÍessão debônica dos novos BCls, com todas as inÍormaçõês cadastrais Ésistonte§'e . .

aúatizadas nos habdhos de campo do re(idastramento dê tod6 imóveis do perÍmeúo urbano da ddaê .

nerisao e Afualização do -Cadasúo de Athridades EconôÍnicas, atavés d€ enfevistas "*n *.responsáveis de cada empreà coletando inÍomiaçõ6 da8 athridades, dos sóclos, dos ffidoÍes. da
areâ d€ oarpaÉo. do CNAE - Fiscal enúe ouüas, para a coreta Oestão do ISSQN e Taxas; , . .'

Âtualização dos cadctos de logádorrm e de PlanÉs de Quadras, integrados a Planta de n feç.a.
Cedsbal, com 06 rÉspêclivog seMços público§ e áquipamênbs urôanos êxistentes;

AüJalizaÉo da Base de Dados, atavés da digi@o das informações-coletadas nos §ebalhos de cámpo. ..

(BCls), em sistema irftrmatizado de Gestão Tributária da pÍópria DRZ Consultores Associadoê;

DemonsfaÉo de imprctos nas receítas próprias do município, com a reatizaçio de simu@e! .de
lançamentos de IPTU, lTBl b TAxas de acordo com as proposbs de Planta Genéricá de VaÍcútis,. cbiri-as-, -,.. _

anoii"çõ." eoricas reâEaoas peos profissionais da conbaiada; ; 
.'. 

-'. 
:. ,.

Elaboraçâo da uinuÉ oo PÍt»do dê Lei da Planta GenéÍica de ValoÍes, proposigão dê alts'ações *Ctrm -"
rdialhrc ac trnpos.tre IPTU e lTBl e essess$ia consultiva nas disanssoes do Projêto de Lei nas di\rersàs
esfeÍas do Ex€qÍüvo, eíüdades de class6 e do Legislativo do Munic,ípiio;

EQor@o da Base de Dadoe atualLada, em arquivo magnéüco com a descÍlÉo e especificação do ,

lalioú dos arquivos para importaçâo pelo sistema dê procêssamento de dados da pÍefeitur4

X. Atualiação, dA Base CaÍtográfica elaborada e digihllzada pêlo Paraná Cidáde no ano de 199a.na êsêta
de 12fii0, da infr+esüutura Urbána, dos noros loteamentós, da alterações e inserçoes oas *ftcaçoris :

T
Palotina. 20 dê

§- 161

íE{eno.=a.:
ar h.0ao - Ldrú{n

keíejto

2004.

tr,

Finanças

q

\+

LogrdourB, Quadras, Serviços ê Equipamêntos
SrüseÍna dê Gêstão Tríbutária da DRZ;

cadastÍos:

I

Londrina-PR, à Av. Higienopolis, 32, Sda 403, foi vencedora do
dêcsíÍÊndí, êxedjbu para êste municÍpio os s€rviços de
B@ Certográfica digiüalizada ê da Plânta Gênérica de

l. lmpoÍtâção da Basê de Dados êxistefltes dos

Valorês, quê

UrbanG, Tabdas e+aÉmêtso§

ll. Elaboração de um nwo BCI (Boletim de Cadasfo lmobillárto)

- =. - i'.r.j^
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CAiIPO iIOURÃO - Gidade Escola

ATESTADO TÉCNICO

A Preúaitura do Município de Campo MouÉo, Estado do Paraná, âteste que
emprêse DRZ CONSULTORES ASSOGIAITOS SrS LTDA, inscri&a no CNPJ sob o
número 04.915.134/0001-93, com sede na cidade de Londrina-PR., à Av.
Higbnópolis, 32, Sah 403, íoi vencedora do processo licitatório Tomada de Preço
de número 003/20il e ern deconÉncia executou para êste municÍpio, no âmbito do
Programa de Modernizaçâo da Adminisüaçâo Tributária - PMAT, os serviçps de
TÍêinamenbs dos Servidores, ministrando os seguintes cursos:

,r - curco: LEGISI-AçÃO E ilODERN|ZÂçÃO DA GESTÃO TRTBUTÁRh

Objetivo: PÍeparar os servidores da Fazenda Municipal, para anecadação de
tÍibúos com mais eficiência e a implantaÉo de procedirnentos modemos
valorizando o contribuinte.

Conbúdo: Financiamênto Público (Distribuição dos lmpostos, FPM, ICMS,
IFVA); Direito Tributário (Hierarquia das Normas, Cornpetência e Capacidade
Tributária, Receitas Públicas, Lançamentos); Tributos Municipais (IPTU, lSS,
lTBl, Taxas, Conúibui@s, Preços Públicos): Princlpios Básicos para
Modemiàção da Gestào Tributária.

Facilitador: RUBENS MENOLI, Bacfiarel em DiÍ€ito, especialista em Direilo
Tributário e Consultor, foi Secretário de Fezênda noa período de 1982 a 1983 e
2002 a NM 'e de Planejamento ê RH de 200í a 2OO2, da PÍebitura de
Londrina, vivência de mais de 20 anos área Pública Municipal.'

2 . CUrrO: PTU E TAXAS ATRAVÉS DE CASO CONGRETO

Gonteúdo: Fato gerador do IPTU; Contribuinte; lmunidades; Base de Cálculo;
AlÍquotas Progessivas; Decadência e PresqiÉo; Fato Gerador das Taxas;
Taxas de serviços e do Poder de Polícia; Base de cálculo.

Factlitedor: ZENOBIO SIMÔES DE MELo, Advogado especialista em Direito
Tributário, consuitor e prcfeasor em cuieos scbrc $ib,ltação, ccm mais Ce vinte
anos de experiência ng árca, experiência esta obtida, entre ouüas fun@s,
àmo gerente de impostos de multinacionais de auditoria.

3 - Cupo: FISCALIZAçÃO DO ISSQN

Conbúdo: Planejamento intemo; abertura do procedimento fiscal; apreensão de
documentos; apuraÉo do imposto; notiÍicação de [ançamento; estimativa;
arbitramento; auto de infração; brmo de encênamento fiscal; prazos; ÍecuÍsos e
impugnagões.

Facilitador JOENES ALCANTARA JUNIOR, Contador, especialista em
Auditoria, ern Geênda de Projeto€ e em Planejamento Tributário pela ISAE-
FGV e Auditor Fiscal do Município de Londrina.

4l
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CAMPO ttlOURÃO - Cidade Escola
Facilitador: JOENES ALCANTARA JUNIOR, Contrador, especialista em
Auditoria, em Gerência de Projetos e em Planejamento Tributário pela ISAE-
FGV e Audibr Fiscal do MunicÍpio de Londrina.

4 - Curso: ESTATUTO DA CIDADE

Conbúdo: Video do Estatuto da Cilade; A condiçáo urbana brasileira e o
movimeÍrto pela reíorma uÉana; O que é o Estatuto da Cidade; Estatuto da
Cidade - insfumentos de indução do desenvolyimento urbano; Estatuto da
Cidade - instrumentos de gestâo democÉtica da cidade; Estatúo de Cidade -
lnstrumentos de RegulaÍizeÉo Fundiária; Pleno Dií€toc DebaE - Guarulhos e o
Estatuto da Cidade ê Encanamento.

Facilitrdor: RENATO CYMBALISTA, aÍquiteto urtanista, coordenador do
núcleo de urbanismo do lnstituto Pólis, doutorando em estruturas ambientais
uóanas pela FAUUSP.

5. CUSO: TÉCXrcAS DE ATENDITENTO AO PÚBUCO

Conbúdo: Relacionamenb lnteipessoal; O Papel PrcÍssional do AtendenE;
Comunicaçáo e Percepçáo; Técnicas de Aiendimento ao Público; PÉücas de
Atendimento; Aspcctos CoÍnportamentais PÉtico; Aspectos Psicológicos de
Atendimento ao Público.

Facllltadon: VANICE FRANCELINO MOTTA, psicóloga, com 16 anos de
úvência na área de RecuÍsos humano6, pÍincipalmente em desênvolvimento,
qualÍficação e treinamênto; responsável pela ehboraçáo e execuÉo de cursos
no SEST/SEiIAT e d0 Programa dê Ensino à Distància do canal CNT
(Confederação Nacional do Transporie).

Atêstamos ainda que os trabalhoo tiveiam a cooÍdenaçâo do Consultor, Agoüünho
de Rezende, CRA+R n. 6J59 e foram desênvolvidos por profiesionais habilitados
e qualificados, dentm dos prazos e das aondiç6es técnicas conúatadas, atingindo
com qualidade os resulbdos esperados pelo município.
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PREFEITURA Do MUNIcíPIo oe IeIpoRÃ

(3) 254-2377 - CEP 862

â-!cti

N'

ATESTADo DE cAPAcTDADE rÉcrurca

Ateíamos que I eÍnpÍssa DRZ CONSULTORES ASSOCIADOS SrC
LTDA, com sede na cidade de Londrina - PR., à avenida Higienópolis, 32,'
sâla 403, CNPJ 04.915.í3410@1-93, presta serviços de CONSULTORIA E
ASSESSORTA rÉCIrca AO GRUPO TENAT, PARA A GESTÃo E A IiI.
PLEIIENTAçÃO oIS AÇÕES DE TODERNzaÇÃO DA ADilINISTRA.
çÃo rneurÁRtA Do ruHrclpo, Er coNFoRttDADE cou As Lr-
NHAS TRAçADAS NO PROGRATA P[AT, pera a PrefeÍtura do municipio
de lbiporá, desde dê março de 2ü)3, corúornr Edital de Lidtaçáo no 011/03
e alcançando os objetivos de sucessos projetados.

E que os tabalhos desenvolvidos estáo sob a responsebilidade Técnica e
coordenaçâo do consultor, Sr. Agooünho de Rezende, inscrito no GRA-PR
No.6./+59.

Ainda, etestamos que a êmpresa DRiZ CONSULTORES ÀSSOCIADOS SrC
LTDA., possui em sêus quadÍos pÍússloneis com capacidade e habilita@
técnica para o deserwoMmento dos trabalhos de modêmizeçáo em gestáo
Pública Municipal.

tbiporã - PR, 19 de novembro de 206.

Prefeitu lbiporã
HéIio C sil
Secretário min
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PRESIDENTE KENNEDY, 7L7 , CEP 86770 OOO

cNPJ 78.200.48210001-10

ATESTADO TÉCNICO

A Prefeitura do MunicÍpio de Santa Fé, Estado do Paraná, atesta que empresa DR:Z

GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob o número

04.915.134/0001-93, com sede na cidade de Londrina-PR, à Avenida Higienópolis, 32,

Sala 403, executou para este município os serviços de Consultoria e Assessoria Técnica

para a elaboração do Projeto Executivo PMAT - Programa de Modemização da

Administraçáo Tributária, visando buscar o apoio financeiro do BNDES, que

compreenderam as seguintês etapes:

l. Diagnóstico geral da situaçáo atual da Gestão Tributária do município;

ll. Elaboração do Projeto com as ações a serêm implementadas visando à

modemizaÉo e potencielizaÉo das receitas próprias do município;

lll. Acompanhamento da tramitação do Projeto junto ao Banco do Brasil, BNDES e STN;

Atestamos ainda, que os trâbâlhos atingiram oom sucêsso todos os resul&ados esperados

por esta municipalidade e foram desenvolvidos pela Equipe Técnica da DRZ sob a

coordenaçáo do Administrador de Empresas, Agosünho de Rezende, CRA-PR No 6.459.E

F

F, R, e maio de 2008.
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28iPRTFEITURA DO UUIIICÍPIO DT ARÂPONGAS
E§TADO DO PARÁNÁ

ATESTADO TÉCNrcO

A Prefeitura do Município de Arapongas, Estado do Paraná, CNPJ 76.958.966/0001-06 com
sede na Praça Pio Xll, s/n'Arâpongas - PR, atesta que empresa DRZ GEOTECNOLOGIA
E CONSULTORIA SrS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 04.915.134/000'l-93, com se-
de na cidade de Londrina-PR, à Avenida Higienópolis, 32, Sala 403, foi vencedora do pro-
cêsso licitatório de número TP 005/08, em decorrência, executou paÍa esta municipalidade,
os serviços de consultoria técnica para:

REESTRUTURAçÃO ORGANTZACIONAL

i. Análise do atual desenho da estrutura organizacional da Prefeitura do MunicÍpio de Ara-
pongas;

ii. Mapeamento da estrutura quantitativa e qualitativa dos servidores das unidades adminis-
trativas da Prefeitura do Município de Arapongas;

iii. ProposiÉo de nova Estrutura Organizacional com todos os níveis hierárquicos, e suges-
tão de novo layout;

iv. Proposição de nova estrúura quantitativa e qualitativa dos servidores des unidadês ad-
ministraüvas;

v. DeÍiniçáo do novo rêgimento intemo, com a descriÉo do papel das unidades organiza-
cionais e dos seus gestorês.

GESTÃO DOS PROCESSOS

l. Mapeamento dos processos relacionados ao escopo do Projeto PMAT, akavés de
macro-fluxos;

ii. Estabêlecimento das regras de negócio, baseada na lêgislaçáo e no princÍpio da a-
gregação de valor em cada atividade dos procêssos;

iii. Normatizaçâo dos processos estabelecidos, através de fluxogramas, manuais, instru-
çôes normativas, portarias ou decretos;

iv. Definição dos fluxogramas dos processos, documentrados em arquivo digital, com ex-
tensáo vsd.

GESTÁO DE RECURSOS HUttrANOS

ii.
iii.

Diagnóstico e análise da atual legislaçáo e das polÍticas de gestÉio de pessoal e ma-
peamento dos atuais cargos, descrigões e requisitos;
Estabelecimento das Íormas.de crescimento, dentro da cErreira],
Elaboração de um novo PCCR com o objetivo de organizar a estrutura de cargos e os
vencimentos dos 1.950 servidores municipais, assegurando as condiçôes para atrais
e manteÍ pessoal qualificado, moüvando uma constante busca pelo aprimoramento de
seu desempenho fu ncional;
Proposição do novo Estatuto do Servidor compatibilizândo a legislaçáo com a CF e
redefinir novos paÉmeúos da relação iurídica do Govemo Municipal com seu corpo
de servidores;
Simulação dos impactos orçamentários diante das possibilidades de progressões fun-
cionais do novo PCCS, em êumprimento aos ditames da Lei de Responsabilidade
Fiscal - LC 10112000;
Elaboração de minuta de Decrelo e instrumento de avaliação de desempenho dos
servidores para fins de progressáo na caneira.

lv.
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282PRTFEITURA DO UUIIICÍPIO DE ARÂPOITGAS
ESTADO DO PARÂIÍÁ

TRElNAMENTOS
Treinamento aos §ervidores municipais, num total de 60 horas, sobre Estrutura Organiza-
cional, Gestilo de Processos, Gestão de RecuÍsos Humanos, Orçamento Público e Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Atostamos alnda, que os trabalhos atingiram os resulüados espeÍados por esta municipali-
dade e foram desenvolvidos pela seguinte Equipe Técnica dâ empresâ DRZ: Agoetinho de
Rezende, Administrador de Empresas - CRA-PR 6.459, Coordenador Geral; lvanlra Cara-
ro, Pedagoga e Especialista em Administração de Recursos Humano6; Rubcns tenoli, Es-
pecialista em Legislação e Finanças Públicas; Ubirajara Zanetb Marlanl, MBA em Gestão
Pública e Bacharel em Direito; Denílson Vieira Novaec, Engenheiro e especialista em Ges-
táo de Processos.

, 23 de agosto de 2010.

-
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EXECUTIVO MUNICIPAL
PORECAIU. PARANÁ

ATESTADO TÉCilIGO

AEsüaÍnos que a empres.! DRZ GOIISITLTORES ASSOCAIDOS S/C LTDÀ coín
sede na cidade de LondÍina-PR,, à avenida Higbúpolis, 32, Sala 403, CI{PJ
04.915.134/000143, o<eqJbu sob a coorden@ do consubr, Sr. 

^go6ünho 
de

Rczcndê, para a H€lUfta do ltlunldfio dê PorccaE e alcançando c
objetircs de scessos pÍojetados, c segulnEs trabalhos:

elaboração do Projeto de tlodernização da Adminisüação Tributária do
Município - PMAT;

a@ÍnpanhaÍnenb e assessorla técnica enr toda a faes pan aprwação do
projeto PltATJunb ao Banco do Brasll, BITDES e STN.

PorecaU, 20 de seEnbío de 2002.
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PREMMru DO MI]MCIPIO DE SARANDI 4

SIte: wuüsâr.ndl.pr.goybÍ
Rua José Emiliano do Gusmão, 565 - caixa Postat 71 - CEP 87111-230
Fone/Far: (1É.132íôÁ-27n 13035{800 - Sarandi - Paraná

ATESTADO TÉCNIGO

A Prefeitura do Município de Sarandi, Estado do Paraná, atesta que empresa DRZ
GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ sob o número
04.915.134/0001-93, com sede na cidade de Londrina-PR, à Avenida Higienópolis, 32,
Sala 403, executou para este município, conforme Contrato 39í/2006, os serviços de
Consultoria e Assessoria Técnica em projetos de Modemização da Gestaio, conforme a
seguir:

a) RealizaÉo de diagnóstico situacional, identificação e seleção dos principais pontos
crlticos das diversas áreas da Gestáo Municipal e proposiçáo de ações
modernizadoras através da revisáo e implantação de processos administrativos,

. reestruturaçáo organizacional, gestáo de recursos humanos e melhoria no sistema
de atendimento ao cidadâo.

b) Proposiçáo de nova Estrutura Organizacional com todos os níveis hierárquicos,
elaboraÉo de PCCS e do Estatuto do Sêrvidor;

c) Assessoria e Consultoria Técnica ao Grupo NEMAT para a elaboraÉo e
fundamentaçáo do Pro,eto PMAT, em todas as fases até a efetiva liberação dos
recursos pelo BNDES/BANCO DO BRASIL.

Atestamos ainda, que os.trabalhos atingiÍam com sucesso os resultados esperados por
esta municipalidade e foram desenvolvidos pela seguinte Equipe Técnica da DRZ
Geotecnologia e Consultoria em conjunto com a Equipe Técnica Municipal:

Agostinho de Rezende, Administrador de EmpÍesa - CRA-PR no. 6.459; Paulo Roberto
Santana Borges, Economista - CORECON-PR no. 3.192-5; Vergara Mota, Arquiteto e
Urbanista - CREA-RS 1134291D; Denilson Meira Novaes, Engenheiro lndustrial e MBA
em Gestáo Pública e Rubens Menoli, ConsultoÍ e Bacharel em Direito.

Sara outubro de 2008

a ido Spada
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tc ne árca urbnâ; do sidêms vÉrb básico: do lastêíÍla {ir bempoô cdaivo: do dcdca
npnto indvirlud náo íírotoíizâdo; do dêdocaírenb m6rizado dc agm a rírip., pÊ{s (lo,
frreÉo d€ loluçó€§ êsp€dfices ô Íom. a gaíantiÍ os &!h ad büEpoíb, .o lrâb€ho. 8l
ael.í;oc prúblcos e eo lea: <la Capcdrrdo ô inurúim€nb do muÍ*:lpb - Pbno da Aç& e
lnvcdioprilo - PAI do Ptill; dae c8úrituÍú ê firocbnaírêírb rbc srsdtq muÍIcipais.xb
têírtas;

c. ItfrtfREElS E PROf,OSTAS PARA UIA CDADE SrsÍEtfÍ^E PÍo9oriÉo (b diÍ€úi-
!oa: pora o ÍêóÍdênsnenb têritoÍiel. coÍtpít€ítd€írô. rÍrsaíwrgúíio muJcigü-pctillp
tÍc; uítan€ e árt8 dê 6rp.nse utaa, nnq -qranÉlÊ utt*to, tÉo c oo4afo ô oob
c zoÍÉan.lÍo - sn dêsbquê daa áras p.ía o dÊranvolviÍÍrÊíüô ô alhrire êcilün106,
idema víáÍi, e paÍEdaín€íÉo do soto uÍb.no; pâra gryüsÍ É ú,Êiba à tibdc $ict€ntái,cl:
pcra c Inefurner[os urbgl ísÊicos;

d. PLAllo DE AçÃo E ltftrEaTfExTo E HsmucNoilALErçÁo D0 POI: EkrDomçe <b
: .*F§o& Açáo a lnr.r ÉiÍ!.írb - PAI sÍl as defini}0oe @ +6cü 6 ir,rútlcíilos píioíü&bs
' , pe{Ê Ê impbrncntaçáo Ô PDü lndítucittnerçâo & PDtl 8úarrÉ, dt c$raçS ol twirâo

das sesuúÍrte6 Lds: do Plano Etclor Munkipd: da DiÍrffizes pa o (ílr)o«ronsírEí{o bÍÍitoÍiC
(mdozoíEüÉríoô muni{nl e urbanc); do PcííÍnáÍo urúgto s tb úse dc cxpat* utb+
nâ; do Uro ê oerpeçào do eob urbano; Sq6ma viário; do Pacahmcnto do ado para fine ur.
trars: dar PíopoÉÍlas pra garantir os dilritoo à cirdê Eusbítád; do CódEo d. Etrcaçô€s
e Obrar e do CóÍf,gp (rê Podursr Munk*rb:

e. RETUZAçÃO DE AUOÉilcrAS ÚAlmS E CAPACÍTAçIO ÍÉCtüC* Rêdizaçáo ê e-
gwentaçao am Audiêncie PúHia os Í€6dlâdos <!e rwi$o do PDlr: Cçtl*ao da Equipe
Técruix enrrohon& c pnncipac poolos ír.o!.Íbs de rwia& tlo POU c a afliãâo tlos
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ATESTADO TECNICO

o MUNIC|PIO ROSANA - SP Estado de Sáo Paulo, CNPJ 67.662 45210001-OO. com sede admrnrstrativa na
Rira José Lauíndo 1540 Centro - Munrcipro de Rosana, atesta que a empresa DRZ GEOTECNOLOSIA E
CONSULTORIA SIS LTDA. CNPJ 04.915.134/0001-93, com sede na crdade de Londnna PR à Avenrda
Higrenópolis 32. 4" Andar. executou para este Munrcípio, através do contrato número 07212415. os servrços
tecnicos de RecadastÍamento lmobiliáÍio e Rêclassificação, Elaboração da Nova Pianta Genérica de
Valores, para Sede do Municipio e Núcleo resrdencial de PÍrmavera, compreendendo as seguintes arivrdades
que tiveJam início em í6 de março de 20'15 e conclusáo em 1610912015

,r. IMAGEM DE SATELITE - Fornecimento e processamento de lmagem de Satéllte de alta ÍesoluÉo espaclal de
socm/prxel com área de '1O0 kmz e serviços de ortorretÍlcaçáo, mosãrco e georreferenciamento (com aooio
geodésrco pós-processado GNSS);

'r, ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL IMOBILIÁRIA - POT IEVANTAMENTO E CONVETSáO dE dâdOS dA bASE
aanográfica para ambiente SIG com as informaçóes de barrÍo. quadra, lote, edrficaçáo e srstema vÉrio e
deirmrtaçáo de fumite urbano paÍa 3.300 unidades através da digitalização e vetoÍizaçáo de ortormagem,
drsponibilrzando parâmetros para lançamentos de IPTU e lTBl,

rn PLANTA GENERICA DE VALORES - Anteprojeto de ler da PGV e oecÍetos regulamentadores do IPTU e ITBI -
Elaboraçáo da nova Planta Genérica de valores (PGV), por facê de quadra - 8,700 unidades, para ava|ação
de valores venars terfltoíiais (terra nua) e predrars em conÍormidade ao6 métodos da NBR - 14 653
EraooÍâção de Modelo Matemáhco de AvaIaÉo lmobiliána,

,v RECADASTRAMENTO lMOBlLlÁRlO - Rec€dastramento rn loco de todos imóveis urbanos de 3.300 unidadês
- Classrícação e ReclassiÍicaçâo lmobi[áfla, por tomáda de fotogÍafia (3mb pixel) georreÍerenciada de Íachaoa
,ias edrficaçôes ê boletim de Cadastro lmobihário eletrônico. através de levantamento em campo (casa a cas3
iote a tote): Rede de água, esgoto e drena§em. parque de rluminação pública e numeração predial corn
dispositivos móveis PDA e aplcativo desenvolvido em Android integrado com o Sistema de lnformaçào
GeográÍca (SlG). online/off-line.

v DESENVOLVIMENTO - Sistema de coleta de dados customrzado, em plataÍorma Android. rntegrado ao
sistêma Webgrs onlrne/off-line para levantamênto ê classificaçáo de rmóveis.

vr CARTA DE NOTIFICAÇÃO - elaboraÉo de documento de notificação contendo dados cadastrars, diferença
de áreas detectadas e caracteristicas do imóvel.

Atestamos ainda, que os trabalhos atingiram com sucesso os rêsultados esperados por este Municipio e Íoram
desenvolvrdos pêla seguinte Equipê Técnic€ da DRZ: Anderson AÍaúio de AguiaÍ - CREA-GO 1'l043iD- Visto
143'194-PR, Engênheiro CartógÍaÍo, José Robêrto HofÍmann, CREA-PR 6125/D, Engênherro Civil: MaÍcia
Marià Bounassaí -'CAU A11950-4, Agênor f,tartins Junior - CAU A13861-4. Arqurtetos e Uibanrstas
Rubens Menoli - Advogado. Carlos FÍancisco Dobes VieiÍa - Analisla de sistemas/Gestor de Projetos.
Rodolfo RodÍigo Rego, Douglas Íúatias DÍeer, Ralf Samy Sato - Analistias de Sistemas, Enio AlencaÍ da
Silva, Lincon Neves Garcia, Dougla6 Ambiel DuaÉe, Nazareno Agustin EscobaÍ - GeógÍafos, e Agostinho.
de Rezênde, Admrnistrador de Empresa - CRA-PR ô 459

Rosana - SP. 08 de novembro de 20'Í6

lirr. -,i14

Ricardo de Luéena Frerre
Dirstor da Divisáo de Coletoraa e
Arrecadaçáo Municipal
Munichio de Rosana - SP
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ATESTADO TÉCNICO

o IUNICIPIO OE SANTO ANTONIO DA PLATIN.A, Estado do Paraná, CNPJ 76.968.62710001-00, com sede
dminisfativa ne praça 11sE. lpareci<ta, gN, cenúo, aEsta que a empÍesa DRz cEorEcl{oLoGIA E
CONSULTORIA SíS.tTOA, CNPJ 04.9í 5.134/0001-93, com sede na cHade de LondÍina-PR, à Avenida
Hbienópolís, 32, 40 Andar, executou paÍa esb Municípb, afevê do contrato número fi8f2013, os serviços
técnicos para: AtualtsaÉo do Câdastrc Técnho [unicip!!, EhbotrÉo da PGV (Phnta Genéíica d.
vatoíE), aqraltsrÉoda base caÉogÉfica digitel, lmplantagao e &oÍrvolvlmêrto cuctomizado do Slc e
Webgb com consulta pévla de ylablllddê, lntêgÍa&is ao slstema coorpo]ãtlyo municipal e
TEinamêÍrtoa êm fêÍÍlmêrÍas de G§ (AGIS) e de.enho tácnlco (autocad), compreendêndo as seguintes
atividades que tiverâm inÍcio em 25/09/2013 e conclusáo em 03/09f2014:

l. Fomêcimento e pro@ssamento de lmagem de,Salqfte de atta rêoluÉo espacial de soÇm/gixel, com áreâ E9
90 kÍnz e serviios de oÍtoneübaÉo, mosaico e geonefêrenciam€nto.

ll. AüJalizeçáo do câdasfo técnbo municipal imobiliário e muttifinalitário por leventamênb (h dadc e
geocodificaÉo de base caÍtogÉfica com as infuÍmaç6€s de baiÍÍo, quadre, lote, edificaÉo e sbEÍna vi&io
para í8.000 hnóvêb afavés da digitalizaçâo e vebrizaÉo de ortoimageÍn, disponibilizando paÉm€üos para
lançamento6 de IPTU e lTBl;

lll. AdequaÉo dâ base carbgráficâ ne êscãla 1:2(xx) e sistêmâ de poeÉo SIRGAS 2000;

IV. ElaborâÉo da caíta de notificaÉo paia imóveis com áreas edificadâs divergenEs ao cadastro imobiliário;

V. Elaboraçác/geocodificaçáo do cadasfo de face de quadras, intEgrado ao cadastro imobiliário, fixando o valor
do meho quadrado do teÍreno em cada Face de quadÉ:

; 
--.-. -M. Ehboíaçág da nova Planb GenéÍice de valores (PGV), por Íacê de quadra - í8.000 unidades, parâ a\Íaliaçáo

, de valoÍês venais teÍÍitoÍbis (teÍÍa nua) e prcdiais em corformidede aos métodos da NBR - 14.653;

Vll. lmpErtaÉo de sistema de G€oprocessamênto (infanêUintemêt):
. a. lmplantaÉo de seÍvidoÍes ê Banco de Dados GeogÉfico, com os dovidG padr6es de

inteíoperabilidadê descritos no consórcio OGC e w3C..
b. lntêglraçáo com sistemas coorporâtivc ou de gesEo êxislontes no munbÍpio com a base dê dado§

carográfica.
c. PublicaÉo dê dados e emissâo de atêstadc para valores vênais d€ tena nua e prcdiais para a

população;
d. Disponibiliz4áo para populaÉo da consulta de üabilidade e consulb péviâ de viebflidadê
e. DeéenvoMmênto em pbtáforma Java/JSP, Geoserve[ OpenlayeÍs e b€nco- de dado€

Postgres/postgis;

Vlll. Trêinamenb e consulbria a6 servidores do municÍpio em bÍramenta de SIG QGIS e desenho Écnico (Cd)
pare atualizafáo ê consultas à base carbgráficâ e benco de dados, totalizando 20 (únte) horas;

Atestamos ainde, quê os trabalhos atiqgiram com su6sso os resutbdos espêrâdos por este MunicÍpb ê bram
des€n\ohridos peb sêguinte Equipe Técnií:a da DRZ: Adlson Tayans de Soua - CREA+R 967.f6/D,
Engenhêiío Gartógrato; José Roberto Ho{Ímânn, CREA-PR 6125/D, Engenheiro Civit Ia,rla Iilía
BoünassaÍ - CAU A1í95G4, Agenor il.rtlns Junlor - CAU Aí3E61.{, Arquitetos e UÍbanistas: Rubem
X€noll . Âdvogado, ca,lo8 Franchco Dob6 Viêir. - GestoÍ dê PÍojêb8; Iarcoc Eli Nallo, Ralí Semy §dg.[-
Ânalistas de SisBn6; Enlo Alêncar da Sllva CREA-PR -1103ü21D, LêândÍo Utbano JacquÉ CRFI"P([}
133316/D, Geógratus; e AgGtinho de Rozândê, Adminishador de únpÍ€6a - CRA-PR 6.459. $

Sarnto Antônio da Plaüna - PR, 03 dê sdêmbm de 2014.

c4tr,0§' Ch.l! ó. DMsao d.
fíiàollrb

sisoTrco

CNPJ 76.96t.627^n0 r {0
Praça Nossa Scúora Apaccid4 srh" - Paço Mmicipal Dr. Álicio Dias dos
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DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA-EPP.
CNPJ: 04.9í 5.1 34/0001 -93

t.E, lsento.
Avenida Hig' rópolis, 32 4" ^,n{ar - Centro o Londrina - PR

Tê1. 4J 3026 í065 r -rite: www.drz.com.br o

rXZt
E-mail: carlos rz.com.br

EDTTAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 002/2017
PROCESSO LC: 34
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

Envelope no 01 - DOCUMENTOS'DE HABILITAçÃO.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos
para a atualizaçáo do cadastro técnico munícipal, elaboração da nova planta genárica de
valores, êstruturação e implantaçi^ de webgis e treinamentos.

Entrega e Protocolo dos envelopes será no,dia 15 de maio de2017 até as 13h30min.

RBARAPREFEITURA DO MUNIC PlO DE NOVA SANTA

Abertura dos Envelo s será no dia 15 de maio de 2017 a

Comissão de Licitação

tn.
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DRZ GEOIECNOLOGIA E COiISULTORIA LTDA.

Consultoria sm Tecnologia da lníoÍmaçâo

Soluçóes Gln C'€ot€cílologie

SeÍviços de Eng6nhada r Arqribúra
Consultoda em G€stáo Públk a

Av. HiJienórolÉ, 32. 4 Andar
Tel. 43 3026 ií065

86020 08O - LondÍine - PR

, Sitg: YÍlYvr-dz. coíÍr.bÍ
o-mall: cádos@dz.coín.bl

291

DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
cNPJ 04.9í 5.1 34/0001 -93

PREFEITURA MUNIcIPAL DE NoVA SANTA gÁRenRR

Estado do Paraná

TOMADA DE PREçO No OA2O17

Envelope no 02 - PROPOSTA DE PREçOS

OBJETO: corrnarnçÃo DE EMPRESA EspEctALlzADA PARA l execuçÃo
Dos sERvrços rÉcxtcos pARA A ATUALTZAçÃo Do cADAsrno rÉcrrco nu-
Ntcrp_AL, eLleoRAçÃo DA NovA pLANTA eerÉnrcl DE vALoREs, ESTRUTU-
RAçAO E ITIPLANTAçAO DE WEBGIS E TREINAMENTOS.

Entrega e Protocolo dos envelopes será no dia 15 de maio de 2017 até as
13h30min

Abertura dos Envelopes será no dia 15 de maio de 2017 às 14:00hrs.

0
PáLeina I de 3
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DR:Z GEOTECNOLOGI,A E CONSULTORIA LTDA.
ConsultoÍia em Têcnol€ia da líbímaçáo

Sduçô€ êm Gêoteqplogia
S€Íviçes do EngcnàâÍiâ e Arquitsturâ

ConsultoÍie êm GBtáo Públiu

Av. HEên@lis, 32,4 Andar
Tel. «i 3026 4065

86020 080 - LondÍine - PR
Sib: *1w.dz.com.br

}mall: caíos@dz.coín,br

2s2

PROPOSTA DE PREçOS

À Comissão Permanente de Licitações

MunicÍpio de Nova Santa Bárbara - PR

REF.: Tomada de Preços 0212017

AbeÉura dia 1510512017

Empresa DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, com CNPJ no.

04.915.13'11000í93, e lnscrição Estadual lsenta, sediada a Rua Avenida Higienópolis No

32, centro, Londrina-PR, CEP: 86020{80, contato (43) 30264065 e-mail car-

los@dz.com.br por intermédio de seu representante legal o Sr. Carlos Rogério Pereira

Martins, portador da Cédula de ldentidade no. 8.409.363-7 e inscrito no CPF sob o no.

042.614.189-08, APRESENTAMOS e submetemos à apreciaçáo de Vossas Senhorias

nossa proposta de preços relativa à execuçâo do objeto do TOMADA DE PREÇOS No

0?J2017, Objeto: Contratação de empresa especializada pare e execução dos serui-

ços técnicos para a atualizaÉo do Cadasúo Técnico Municipal, elaboração da nova

planta genérica de valorcs, estrutureção e implantação de WEBGIS e treinamentog.

LOTE:í-Lote001

UN 680,00 20.400,00 R$ 20.400,00I 7232 Fomecimento de li-
cença simples para
uso comercial da ima-
gem do satelite e ser-
viços técnicos paÍa
tratamento digítais de
alta resolucáo.

30,00

2.500,00 UN 8,50 21.250,00 Rl 21.250,002 7233 Atualizaçáo da bese
cartográfica em ambi-
entes de geoproces-
samento.

UN 13,00 32.500,00 RS 32.500,003 72U ReestÍuturaÉo do
cadastro técnico mu-
nicipal com fotos das
Íachadas dos imóveis.

2.s00,00

UN 1'r,00 27.500,00 R$ 27.500,004 7235 Elaboraçáo da
planta genérica
valores.

nova
de

2.500,00

21.250,00 R$ 21.250,00

/il

2.500,00 UN 8,505 72§ Desenvolvimento e
implantaÉo do siste.
ma WEBGIS e de
coletor de dados inte.
ligente.

i-,\lv
/'v'A
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DRZ GEOTECNOLOGIÂ E CONSULTORTA LTDÀ
Coruultoria em Teçnologia da lnbÍmaÉo

Soluçóls €m Gsdecíologiá
SrÍvirG de Engonha.b e AlqüIdrra

Consu[oíie êm G€stão Públba

Av. Higênópolis. 32,4 Andar
Tel. 43 3026 4065

86020 080 - LondÍina - PR

Sitg: uÍ*w.dz.corÍr.br
ofl all: caÍloJ@dz.com.br

29:t

ffiZI
6 7237 Consultoria em avali-

aÉo de processos.
20,00 HR 185,00 3.700,00 R$ 3.700,00

7 7237 Treinamentos 12,00 HR 110,00 1.320,00 R$ 1.320,00

VÂLOR GLOBAL: R$ 127.920,00 Rl í27.920i00

O preço global, Íixo e sem reajuste, proposto para execução do objeto é de R$
127 .92O,OO (Cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte reais.)

1 a) Validade da propostá: 60 (sessenta) dias as c,ontar da entrcga dos envelopes.

b) O prazo de entrega da execução dos serviços é de 90 (noventa) dias a contar da assi-
natura do contrato.

c) Concordo com todas as exigências do Edital.

d) Declaramos que nos preços propostos já deveráo estar incluídos todos os custos ne-
cessários para o fomecimento do objeto desta licitaçâo, bem como todos os impostos,
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quais-
quer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado.

Responsável pela assinafura do contrato:

Agosünho de Rezende, sócio administrador, portador da cédula de idenüdade no

3.108.2714 - PR e inscrito no CPF no 36rí.338.379'72, residente e domiciliado a rua
Guaianãs, 44, Alphaville na cidade de Londrina-PR. Contato: rezende(Ôdz.com.br
telefone: (/lit) 30264{165

Dados Bancários:

Banco ltaú: 341 - Agência: í555 - Conta Corrente: 366í2-7.

Por ser verdade, firmamos a presente

DRZ Geotecnologia e Gonsultoria Ltda - EPP
Carlos Rogerio Pereira Martins
CPF: 042.614.189-08
RG: 8.409.36&7-SSP-PR
Procurador.

1
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DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.EPP.
CNPJ: 04.91 5.1 34/0001 -93

l.E. lsento.
Avenida Higienópolis, ?2 4o andar - Centro o Londrina - PR

r]FZI
www.drz,com.br o

drz.com.br
0r: Ia43 46 5 seT 2
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE NOVA $ANTA B
Comissão de Licitação

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N" 002/20'17
PROCESSO LC: 34
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

Envelope no 02 - PROPOSTA DE PllEÇO.

OBJETO: Contratação de empresa especiali:::ida para a execução dos serviços técnicos
para a atualização do cadastro técnico municiltal, elaboração da nova planta genérica de
valores, estruturação e implantação de webgis e treinamentos.

Entrega e Protocolo dos envelope"."{,-, no dii, '15 de,naio de 2017 aléas 13h30min.
Abertura dos Envelopes será no dia í5 de maio de 2017 alé as 14h00min.

RBARA

o rccoto N" 1a ( 1y



PREfEITURÁ MUNICIPAL ?95mSrm
fd.do do Plr.nó

ATA DE REUNIAO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES N' I E N" 2

REF: EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N'212017
Processo Administrativo no 3412017

Ata da sessão de recebimento dos envelopes nol e no

2, contendo a documentação e as pÍopostas de

pÍeços, em atendimento ao edital de Tomada de

Preço rf 2/2017.

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, as quatorze horas, na sede

da Prefeitura Municipal de Nova Santa Brirbara - PR, Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes,

no 222 - Centro, Nova Santa Biirbara - PR, em sessão pública, onde presentes se

encontravam os membros da Comissão Permanente de Licitação, designados pela Portaria

n' 01012017, sendo eles: Sr. Silvio Rosa de Lima, RG rf 5.027 .764-0 SSP/PR, Sra. Maria

José Rezende, RG n'9.170.714-4 SSP/PR e o Sr. Marco Antônio de Assis Nunes, RG n"

1 .33 I .134-5 SSP/PR, e a Sra. Monique Silva Bonfim, Chefe da Divisão de Tributação,

pam proceder o recebimento dos envelopes no 1 e no 2 entÍegue pela proponente interessada

na execução do objeto da Tomada de Preço f 212017 - Contratação de empresa

especializada para a execução dos serviços técnicos para a a alizaçáo do Cadastro Técnico

Municipal, elaboração da nova planta genética de valores, estruturação e implantação de

WEBGIS e fieinamentos. Aberta a sessão, o Seúor presidente informou que protocolou os

envelopes I e II a seguinte empÍesa: DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA
LTDA - EPP, CNPJ n'04.915.134/0001-93, representada pela Sra. Patrícia America de

Oliveira, RG n' 9.125.372-0 SSP/PR. Em ato contínuo, procedeu-se à abeÍura dos

envelopes no I contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros

da comissão de licitação. A seguir, a comissão de licitação juntamente com a Sra. Monique

Silva Bonfrm, Chefe da Divisão de Tributação, examinou detalhadamente a documentação

do envelope no I da proponente participante e verificou que a mesma apresentou toda

documentação exigida no edital convocatório, sendo portanto habilitada a passaÍ para

próxima fase. Em ato contínuo foi aberto o envelopes no 2 contendo a proposta de preço, da

empresahabilitada, DRZ GEOTECNOLOGIA E CONST LTORIA LTDA - EPP, CNPJ

n" 04.915.134/0001-93. Leu-se em voz alta o preço global a saber: R$ 127.920,00 (cento e

vinte e sete mil, novecentos e vinte reais). A proposta foi rubricada pela comissão de

licitação e demais presentes. Deixada liwe a palavra e como ninguém se manifestou a

Comissão de Licitação por unanimidade de seus membros decidiu por declarar vencedora

da presente licitação à proponente DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA
LTDA - EPP, CNPJ n' 04.915.134/0001-93. Nada mais havendo a trataÍ, o Seúor
presidente deu por encerrada à sessão de cujos trabalhos eu, Maria José Rezende,

secÍetária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos

membros da comissão de licitação e demais presentes.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43.3266.E100, E - 86.250-000 -
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - Email - licitacao@nsb.pr.eov.br
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SiIüo Rcsa de Lima

Presidente da Comissão de Licitação

flt do do P.r.íá

L

Jo ende

Membro

1-/
de Assis Nunes

embro

, V ,\

Monique§Hva Bonfim
Chefe da Divisào de Tributação

Pa rica de Oliveira
Representante da Empresa DRZ Geotecnologia e Consultoúa Ltda - EPP

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 3 43.3266.8100,8 - 86.250-000 -
Nova Santa Biírbara, Paraná - E - Email - licitacao@rrsb.or.qov.br

2



,ll
REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS No 2t20'.t7

A Comissão de LicitaÉo da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,

Estado do Paraná, comunica que no dia 1 5 de maio de 20í 7, às í 4h00min, no prédio da

Prefêitura Municipal de Nova Santa Bárbara, à Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n' 222,

Bairro Centro, Nova Santa Bárbara - PR, em sessáo pública, realizou-se a abertura e julgamento

da proposta apresentada na licitaÉo modalidade Tomada de Preços n" 2!2017, que tem por

objeto a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços técnicos para a

atualização do Cadastro Técnico Municipal, elaboração da nova planta genética de valores,

estruturação e implantaÉo de WEBGIS e treinamentos, conforme ata anexa.

Protocolou os envelopes I e ll a seguinte empresa: DRZ GEOTECNOLOGIA E

CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ n' 04.91 5.1 34/000í -93. A comissão de licitação juntamente

com a Sra. Monique Silva Bonfim, Chefe da Divisão de Tributação, examinou detalhadamente a

documentação do envelope no 1 da proponente participante e veriÍicou que a mesma apresentou

toda documentação exigida no edital convocatório, sendo portanto habilitada a passar para

próxima fase. Aberto o envelope no 2 contendo a pÍoposta de preço, da empresa habilitada,

verificou-se o preço global a saber: R$ 127.920,00 (cento e vinte e sete mil, novecentos e vinte

reais). Deixada livre a palavra e como ninguém se manifestou a Comissão de Licitação por

unanimidade de seus mêmbros decidiu por declarar vencedora da presente licitaçáo à

proponente DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, CNPJ no

04.9í 5.134/0001-93.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se a

empresa habilitada não esta declarada inidônea paÍa participar de certame licitatório, conforme

comprovantes anexos.

Resolve.se encaminhar ao Departamento JurÍdico para obter o parecer, e após

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 1610512017 .

,ü
\l:lb"

Silvio Rosa de Lima
Presidente da Comissão de Licitação

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, CeÍfiro, t 43. 3266.E100, I - E6.250-000 - Nova Santa Bárbar4
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.sov,br
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P6tal da TrarsFaÍêírcia - Cdasfo de Empresas lrid&É6 e Suspersõ

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www. portaltransparencia.gov. br

tnício » CEts

GÂDASTRO NACIONAL DE EI,tPRESAS tNIDôlaEAS E SUSPENSÂS (CEIS)

2gi

O Câdâstro Nac,onâl de Emprêsas Inidôneâs ê Suspensàs (CEIS) é um bànco dê iníormàçõês màntido pêlà ConEoladorià-cêrâl da UniÊo que têo como objet,vo
.onsohd.r à relação das lmpr.s.s ê Desso.s Írsicàs que sofreram s.nçõ.s dàs qu.is d.cor..omo efêito r.strEão ao drreito d. pàrbcrpàr êú licitÀções ou de celebrar
(onE.tos com ã AdminisE.çao Públlca, Saiba mãrs

ioh., t.r& Sod.l ou
t{om. F.ntEl.: lopckroD

Qu.ntldd. dc r€gl.tror moítr.dor: 0 Drt : 16/05/2017 0E:36:57

l{áo Íor.m mcDntr.do. rtgl.trc. quc.t6d.m .o ..gulnt. últfto d. bu3e:

CnrJ/Ct;: 04.915.134/OO0r-93

Págin.1/l
AÍENçÃO
Este câdãsEo visa dôr publlcldade às sõnçõês õdmlnisEaüvas âplicâdas conEa licitantes e íornecedores, Âs lníorhaçõ€s aqui velculadas são de intelrà rêsponsãbilidad€

^(às 
enttdad€s que ãs prestãr.m, não podêndo â Unlão ser rêsponsablllzadà pelà veracldade e/ou autenücld.de dê Eis inromações nêm pêlos eventuàls dànos direros ou

nd[.tos que dêlãs resultêm câusâdos a têrcêiros,

. Dês 9nação do àpenádo, conÍome lnformado p€lo ór9ão sàncionador (publicação no OoUj dâdos consEntes dé oficÉ, et .)

r. Const tou-sê qu€ o nom. rnlormàdo pêlo ór9ão sancionador diverge !ignific.üv.mentê do consLantê do càdàsEo dà Rêcê,tã F.deral, consdêraôdô.se o CPFICNPI

lnfonnàdos. O nohe consEnt€ do câdâsEo dà Re.êi6 Federal pode ser veriricado cllcândo-sê sobre o r€spêcüvo rêglsEo. A dNergêncla pode lndi.àr apenas umê
anerâção no nome do san.lonâdo ou umâ inconsisên(ia dos dados lníormados. Mais iníormâçôês podeh sêr obddàs lunto ao ór9ão sancionador.

tlQr Mr,u,.poÍtdtarspüerEiago\r.br/cds?cprc.pi=04.9,l5.Í34%2F0@1-S&runF&liposaEae 1t1
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Tipo docúmento CNPJ
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Período publicação : de
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Data de Fim Impedimento: de
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PREFEITUB"A MT'NICI PÀI, DE NOVÀ SÀNTÀ BI{RB,ARA
redo Bittencou!t de Moraes n" 222, lone/Fax (043) 3266-8100

N.. 9 5 . 5 6 1 . 0I 0 ,/ 0 0 0 1 - 6 0
E-maif: pmnsbcnsb.pr.gov.b! - Nova Santa Bárbara - Paraná

Ji,.j

Parecer jurídico

Ref. Análise conclusiva acerca dz tomada de preço autuada sob o n. 002 de 2017.

Versa o ptesente pdecer acerca da análise conclusiva do ptocedimento

tomada de preço n. 02/77, destoado a contratação de fomecedor de serviços

técnicos para a attalização do Cadasto Técnico Municipal, elabotação da nova

planta genérica de valotes, estrurutação e implantaçào de WEBGIS e

treinamentos, conforme soücitação e justificativa do Depattamento Tributário

NÍunicipal.

Uluapassada â constatação dos autos que compôem o presente

procedimento, edital e minuta contratual (que foram analisados, vale dizet, em

sede de patecer intermediário), esta manifestaçào cúda da tegulatidade do feito,

ou seja, da legalidade nos ultimos atos ptaticados no certame, pelos quais se vê

que foi sagrada vencedota a pessoa jurídica: DRZ Geotecnologia e Consultoria

Ltda.-Epp., com pÍopostâ de valor de R$ 127.920,00 (cento e vinte e sete mil e

novecentos e vinte teais), lote úruco.

Insta mencionât, de outra pâtte, o fato de que a fornecedora acima

idenufrcada foi a única a lançar proposrâ junto ao cettaÍne; o que, no entanto, nào

enseja a nulidade deste.

E o breve telatório, do qual fundamento e opino.

Do Âm pata o início, com telação à falta de ouüos licitantes, salienta-se

que a Âdministração Pública, mais do que isso, o interesse público, não podem e

não devem sofrer as consequências da falu de interesse particulat em conüatar

- CNPJ
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PREE EITUR,A MT'NICIPÀL DE NOVÀ SÀNTÀ BJÁRBÀR]à,
redo Bittencourt de Moraes no 222, ?one/Fax (043) 3266-8100

N.' 9 s . s 61 . 0I 0 / 0 0 0 1- 6 0
E-ma11: pmnsbGnsb. pr . gov. br - Nova Saota Bárbara - Paraná

?n:
CNP,]

com â Àdminisúação, cuio ob,eto posto em licitaçào dessume-se imprescindível

paÍa a consecução do serviço púbüco.

Imperioso ainda, é que eventual ptesença de ptopooente único poderia

evidenciar restriçôes indeúdas à competiüdade, venficáveis flo instrumento

convocatório, ou deficiências, dissonantes com a legaüdade e/ou pubhcidade do

certame

Em não as havendo (se Iegítimas às exigências constantes do edital,

respeitados os prazos e os meios de pubücidade), o certame pode continuar com

a pÍesença de licitante único.

Tão só para ilusüat, o ptóprio TCU já fumou jutisprudência no sentido

de que não há impedimento à participação e vencimento do certame por licitante

uruco

Quanto ao compatecimento de somente uma emptesa ao pregão em tela,

alinho-me à urudade técnica no sentido de que não há impedimento na

legislação à conclusão da ücitaçào, â menos que o edital contenha

exigências restritivas zo catâter competitivo do certame, o que se

vedfi.cou no caso (ICU: Ácórdão 4Og /2008 - Plenário, DOU de

14/03/2008). Considetando-se que â aptesentâção de somente um
ücitante configura indícro, mas não ewidêncà, de que a competinúdade
da licitaçào teria restado em algurra proporção preiudrcada, realizou-se a

ora combatida deterrninação. Note-se que o Tribunal nào entendeu

setem tais fregularidades bastantes para a anulação do contrâto, nem que

o comparecimento de apenas um ücitante constitui qualquer tipo de

óbice à contrataçâo (TCU: Àcótdão 1i76 /2010 - Primeira Càr,tata,
DoU de t9/03/20t0).

Diante da adoção de todâs as práticas de publicidade da ücitação em

voga, seda até desproporcional a extinçào do certame pela não particrpaçào de

outÍos pfetensos fornecedotes.

Pá 2de3



PREEEITUR;à MUNICIPÀI DE NOVÀ SÀNTA BáRBARiA
redo Bittencourt de Moraes n" 222, tor,e/Fax (043) 3266-8100

N.' 95.561.080,/0001-60
E-mail: pmnsb§4nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

- CNPJ
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Ptazos e demais critérios do ptocesso/procedimento foram cumpridos a

contento da legislação de tegência.

Âpatentemente, não há lr,âctla. a set levantada

Por Em, quanto aos outÍos quesitos do processo, vide de exemplo a

marcha do procedimento etc. encontrâm-se respeitantes aos preceitos e

princípios juídicos de ücitaçâo, logo, a homologação do feito é a medida justa a

ser teaLizada.

De tudo quanto se viu, esta Procuadoria manifesta-se pela regulandade

do presente feito, pela homologação e adjudicação do objeto ücitado.

É o pur...r, que submeto a melhor intelecção

Nova Santa Bátbara,16 de maio de 2077

Gab

Ptocutad tla

da Jesus

c^
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARÂNA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipal

Com o presente estamos enüando a Vossa Excelência, o Processo de Licitação

na modalidade "TOMADA DE PREçO" a." 2l2Ol7, para que se manifeste com

relaçáo à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo licitatório, uma vez que o

mesmo transcorreu dentro dos padrões de legalidade previstos pela Lei n'
8.666193.

Nova Santa Bárbara, 23 IOS l2Ol7 .

NL
Sllulo Rosc de Llm.a

Presidente da Comissão Permanente de Licitaçáo
Portaria n" OIO l2Ol7

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n' 222, Cen.uo, S 43. 3266-E 100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná El - E-mail - licitacao@rsb.or.eov.br - Site - www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAT DE NOVA SANTA BÁRBARÁ

Av. Walfredo Binencourt de Moraes ne 222, Fone/Fax [043) 3266-8100
cNPI N.c 95.561.080/0001-60

E.mail: n&nshl@lshüI.goy.hl - Nova Sanra Bárbare - Perená

Deci são

Ref. Tomada de PreÇos n. 0A2/11 . Execuçào de serviços
técnicos para a atuafização de cadastro técnico municipal,
eJ-aboração da nova pfanta genérica de vafores, estrutura e

implantação de WEBGIS e treinamentos.

Foi-me encaminhado para decisão de homologação

(ou não) o processo administrativo autuado sob o n.

034 /L1 , oa modal-idade tomada de preÇos, destinado à

contrataÇão de "serviços técnicos para atualização de

cadastro técnico mun j-cipa1, elaboração da nova pl-anta

genérica de valores, estrutura e implantação de WEBGIS e

treinanentos", devidamente finalizado pela Comissão

Processante.

I.
De encontro ao procedimento, o Departamento

Municipal de Contabilldade trouxe a este Gabinete

informação da fafta de recursos financeiros para suportar
a contrataÇão, havendo, pois, a possibilidade de a

municipalidade cair em inadimplência acaso utilize dos

serviços da Iicitaçào.

feito,

II.
Nesse

nasce o

rumo, ca j, a lanço,
compromlsso com o

uma vez homologado o

particular, cabendo,

contratual, dj-reito àinclusive, em caso de descumprimento
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fuxo este que o Município presentemente
(aliás, em tempo algum) .

.,?0i

indeni zação,

pode se dar
não

de acordo

III.
Visto isso,
com o que

e súmufa n.

licitatório em

B .666 / 93

Procês so

e, zefando pelo interesse púbIico,
preceituam o art. 49 da Lei n.

41 3 do STF, deixo de homologar o

voga,

IV.
Por força da decisão lançada pelo STJ no

Recurso em Mandado de Segurança n. 23.402/PR, 2u Turma, de

Relatoria da competente Ministra EIiana CaImon, DJe de

02.04.2008, desnecessário abrir prazo para contraditório e

ampfa defesa aos Iicitantes interessados, eis que não se

está homologando o feiLo, por consequência, não haverá

adjudicaÇão do objeto do certame.

Regi- stre- se, publique-se e cumpra-se.

Nova Santa Bárbara, 16 de outubro de 2017.

y't,--
ók;i{Qaíã"

Prefeito Munl cipal
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ESIADO DO PARANA

CHEK LIST

MODALIDADE: TOMADA DE PREçOS

N" Z tZot)
NO especrrrcaçÃo DOC oBs.

1 Capa do processo Jí
2 Ofício da secretaria solicitando oí
3 Prefeito pedindo abertura do processo OK
4 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) OK
5 Contabilidade à LicitaÇáo (Resposta dotação) OK
6 Licitaç o ao Jurídico (Pedido de Parecer) U(l
7 Palqçel Jurídico (lndicando a Modalidade) ÚK
8 Autorização do Prefeito para abertura \,K
I Resumo do Edital ,\,K

10 Edital completo t)(
11 Pedido de parecer lurídico do edital |<
12 Parecer Jurídico (Edital) (iK
13 Publicações (Diário Oficial do Estado/ Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial Eletrônico/ Diário da Uniáo).
L,r\

14. PublicaÇão Mural de Licitaçáo (TCE) I,,K
15. Documentos de habilitação cr<
16 Propostas de PreÇo aK
17 Ata de abertura e julgamento t',K
18 Licitaçáo ao JurÍdico (Resultado da Licitaçáo) b(
í9 Parecer Jurídico (Julgamento) o(
20 LicitaÇão ao Prefeito (HomologaÇão) (t(

,ü lJAo \k,t, acocat21 Homologação do Prefeito
22 Publicação da Homologação (Jornal A Cidade Regional/ Diário

Oficial do Município)
23 Ordem de contrataçáo

Contrato
25. Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade Regional/

Diário Oficial do Município)

24.

Rua Walfredo BiÍencourt de Moraes no 222, Centro, Fono 43. 3266.8t00, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara, Paraná - E-mail - liç:[açag@osbJr4q!.b! - u'ww.nsb.or.qov.br
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
ToMADA or rnnçôs N" 2t2ot7

Aos 20 dias do mês de outubro de 2017,lavrei o presente termo de encerramento
do processo licitatório Tomada de Preços n" 212017, registrado em 1910412017,
que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas seguintes numeradas
do n" 001 ao no 307, que corresponde a este termo.

IE LútL Santos
Responsável pelo Setor d Licitações

Rua WalÍ'redo Bittencoun dc Moraes no 222 Centro, l]onc 4J 1266.8100. CllP - 86.250-000 Nova Santa Bárbart! l'araÍrá
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