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DISPENSA DE LICITACAO
DISPENSA DE LICITACAO N? 017/2021 DATA: 29/04/2021

PROCEDIMENTO LICITAT6RIO N9 055/2021

CONTRATADO :L.C. SANABRIA ZARATE

CNPJ: 34.577.556/0001-67

CONTRATO:092/2021

VALOR:8.000,00 (Oito mil reals)

ABJETOrCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI^OS DE 

ARQUEOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA DO IMbVEL DO ATERRO 

SANITARIO, EM VIRTUDE DAS EXIGgNCIAS LEGAIS PARA LIBERACAO JUNTO AO 

INSTITUTO DE PATRIMONIO HIST6RICO E ARTISTICO NACIONAL-IPHAN E
INSTITUTO DE AGRONIMIA E TERRA.I.A.T.



SEMMA'

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO 
AMBIENTE E TURISMO DE PALMITAL/PR

4J.A
Rua Moises UtfilOQ/ 1001 - Centro - Palmital/PR 

CEP 85.270-000 - Telefone (42) 3657-12222!

Memorando n°034/2021-SEMMAT

llmo Sr.

VALDENEI DE SOUZA 

Prefeito Municipal

Palmital, 29 de abril de 2021

Atraves do Presente, solicito licitagao para contratagao de 

Arqueologo para apresenta?ao de Projeto de avaliagao de impacto ao 

patrimonio arqueologico.

Justifica-se na necessidade de cumprir com normativa de 

licenciamento referente ao aterro Sanitario de residues Solidos urbanos.

Atenciosamente.

(ftpsi/da da fiilva
fie.c’cetd'CLa tftunicipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

Protccolo N°....................... .
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A
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBINTE DE PALMITAL-PR

A/C: Rosilda Gomes da Silva 
Secretaria Municipal

Contato: meioambientepalniital@hotmail.com

OR^AMENTO E PROPOSTA TECNICA

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER 0 PROJETO DE 
AVALIAQAO DE IMPACTO AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO (NIVEL III) NA AREA DE 
IMPLANTAQAO ATERRO CONTROLADO - MUNICIPIO DE PALMITAL/PR

PROCESSO IPHAN n°: 01508.000125/2021-24

Data de envio: 13/04/2021
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PROPONENTE:

ZARATE ARQUEOLOGIA 

CNPJ: 34.577.556/0001-67
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iResponsavel legal: Lucio Cioni Sanabria Zarate 
Arqueologo Coordenador: Lucio Cioni Sanabria Zarate 
Contato: (67) 99960-7980
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OBJETO: Pesquisa arqueologica para Avaliagao de Impacto para o Empreendimento Aterro 
Controlado, no municipio de Palmital-PR.

APRESENTAQAO

- Esta proposta apresenta escopo tecnico/cientifico/orgamentario para realizagao de estudos 
arqueologicos para fins de licenciamento ambiental, conforme a legislagao vigente.
- As atividades apresentadas no piano de trabalho, seguem, rigorosamente, os principios da nova 
Instrugao Normativa, IPHAN n° 001, de 25 de margo de 2015 (IN-001, 2015), atual legislagao em vigor 
no que tange o licenciamento arqueologico.

1. EMBA5AMENTO LEGAL

Este estudo embasa-se no atendimento a legislagao brasileira em vigor, no que tange a conservagao e 
intervengao junto ao patrimonio arqueologico nacional. Legalmente a pesquisa se apoia nos seguintes 
dispositivos juridicos:

(') Lei 3.942/1961 que proibe a destruigao e/ou mutilagao, quer seja parcial ou total, de 
sitios arqueologicos, sendo sua desobediencia considerada crime contra o patrimonio 
nacional;
Resolugao n° 001/88 do CONAMA que inclui a obrigatoriedade de estudos sobre os bens 
culturais, quando da Avaliagao de Impactos Ambientais;
Constituigao Federal de 1988 que considera os sitios arqueologicos como patrimonio 
cultural brasileiro, garantindo a sua guarda e protegao;
Portaria n° 07/88 do SPHAN que legaliza e normatiza as formas de intervengoes sobre 
o patrimonio arqueologico brasileiro;
Portaria IPHAN N° 241, de 19 de novembro de 1998 Aprova a Ficha de Registro de Sitio 
Arqueologico e Respective Manual de Preenchimento;
Instrugao Normativa, IPHAN n° 001, de 25 de margo de 2015 (IN-001, 2015). Conforme 
procedimentos dos Artigos 18,19 e 20 da referida lei;
Portaria Interministerial N° - 60, de 24 de margo de 2015 Estabelece procedimentos 
administrativos que disciplinam a atuagao dos orgaos e entidades da administragao 
publica federal em processes de licenciamento ambiental de competencia do Institute 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis-IBAMA;
Portaria N°. 196, DE 18 de maio de 2016 Dispoe sobre a conservagao de bens 
arqueologicos moveis, cria o Cadastro Nacional de Instituigdes de Guarda e Pesquisa, 
o Termo de Recebimento de Colegdes Arqueologicas e a Ficha de Cadastro de Bern 
Arqueologico Movel;
Lei n.° 13.653, de 18/04/2018, que dispoe sobre a regulamentagao da profissao de 
arqueologo e da outras providencias.

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(Vi)

(vii)

(viii)

(ix)
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2. DADOS GERAIS DO PROJETO

TIPO DE ESTUDO: Projeto de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueoldgico - (PAIPA) - NIVEL III 
para o Empreendimento Aterro Controlado, no municlpio de Palmital-PR

3. PLANO DE TRABALHO:

A seguir apresenta-se a sequencia de etapas a serem cumpridas para a fase de pesquisa:
Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico- NIVEL III.

(i) Elaboragao de projeto de pesquisa.
o Apresentar Projeto de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico e protocolar 

junto a superintendencia estadual;
o Realizar atividades de campo no Empreendimento Aterro Controlado, no municlpio 

de Palmital-PR;
(ii) Apresentar ao IPHAN Relatorios de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico referente 

ao Empreendimento Aterro Controlado, no municipio de Palmital-PR, a ser submetido a 
avaliagao, e, consequente, aprovagao para posterior emissao de anuencia.

Escopo da pesquisa
0 presente estudo tern como objetivo geral promover agoes de carater preventive em relagao ao 
patrimonio arqueologico regional, alem de localizar sitios e estruturas porventura existentes nas areas 
delimitada para o empreendimento em licenciamento. Dando pleno atendimento as leis e normas 
relacionadas ao patrimonio Arqueologico, Historico e Cultural.

Atividades de Campo previstas:

• Levantamento oportunissimo com entrevista a moradores;
• Prospecgoes interventiva em locals pre-estabelecidos, e extensiva do tipo caminhamento, 

valendo-se o pesquisador de verificar areas expostas e/ou dotadas de visibilidade 
arqueologica (frentes erosivas; afloramento rochoso; etc.) devido a fatores naturals ou 
antropicos;

• Todo o caminhamento sera georreferenciado, utilizando aparelho de GPS portatil, sendo feito 
o registro fotografico dos locals vistoriados;

• Registro com coordenadas UTM (SIRGAS 2000) dos vestigios arqueologicos identificados na 
area.

Atividades de Gabinete previstas:
• Organizagao do registro fotografico das atividades desenvolvidas;
• Analises de documentagao e dos materials levantados;
• Elaboragao de tabelas, graficos e mapas tematicos;
• Redagao final e entrega do Relatorio;
• Protocolo do mesmo junto a Superintendencia do IPHAN-PR;
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4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PRAZO DE EXECUQAO

SemanaAtividade 1° 2° 3° 4a
Elaborar e protocolar o projeto de pesquisa no orgao competente (IPHAN) o

PA\P/\- NlVEL III '
Execugao das atividades de campo apos a aprovagao do PAIPA e publicagao 

no Diario Oficial da Uniao
Apresentar Relatorio Final ao Contratante/Empreendedor /

Protocolo de Relatorio Final ao orgao IPHAN- PR, apos aprovagao do 
empreendedor

Parecer Tecnico do IPHAN-PR
Obs.: 0 IPHAN tern o prazo de ate um mes analisar o PAIPA e o RAIPA.

X

X

X

X

5. EQUIPE

Para essas atividades serao necessarios os seguintes profissionais:
• 01 Arqueologo coordenador;
• 01 Tecnico de Gabinete /geoprocessamento;
® 02 auxiliares de campo.

6. INVESTIMENTO

0 valor global da Proposta e de R$ 8.000,00, verificar Item 8.

Nos valores apresentados estao inclusos:
• Elaboragao do Projeto de Avaliagao de Impacto ao patrimonio arqueologico;
• Execugao das atividades de campo;
• Elaboragao de Relatorio de Avaliagao de Impacto ao patrimonio arqueologico;
• Elaboragao de Mapas; Pagamento de Profissionais e Impostos.

7. FORMA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E PRAZOS

Os produtos esperados previstos para esta proposta devera ser apresentado sob a forma:
• Elaboragao do Projeto de Avaliagao Impacto ao Patrimonio Arqueologico e protocolo no IPHAN- 

PR-7 dias;
® Relatorio Final de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico - 30 dias.
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8. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Cronograma/Produtos Porcentagem Desembolso

Assinatura do contrato | Elaboragao do Projeto de Avaliagao de 
Impact© ao Patrimonio Arqueologico - (PAIPA) - NIVEL III, e 

Protocol© no IPHAN-PR | Endosso Institucional
R$ 2.000,0025%

Publicagao no Diario Oficial da Uniao da Portaria deliberando a 
execugao da Pesquisa em campo Execugao das atividades de 

campo e Elaboragao de relatorio de tecnico
R$ 4.000,0050%

Apresentar Relatorio Final ao Contratante 
Parecer Tecnico do IPHAN- PR 

Valor total

R$ 1.200,00 
R$ 800,00 

R$ 8.000,00

15%
10%

100%

9. CONDICIONANTES E OBSERVAQOES
• A Contratante devera disponibilizar ao Contratado documentagao disponivel, dados gerais, 

mapas, Layout do Empreendimento, etc.;
• A Contratante devera apresentar documento de Endosso Financeiro; componente 

indispensavel a aprovagao de estudos arqueologicos, conforme o disposto no artigo 9° da Lei n.° 
3.924/61, bem como no § 1° do artigo 5° da Portaria SPHAN n.° 7/88, este sera anexado ao 
projeto a ser protocolado no IPHAN- PR, atestando que arcara com as despesas do projeto.

Ictfeio Cidhi Sanabria Zarate 
Representante legal 

Arqueologo

5



Municipio de Palmital
Solicitagao 133/2021

PaginalEquiplano

Solicitagao

Nurrero Quantidade de itersErritido emN° sdidtanteTipo
129/04/20211Contratagao de Servigo133

Processo Gerado
Nurrero

0/2021

Solicitante

Cddgo
2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA
Local---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cddgo None

Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo

None

38
6rgdo Pagamento

FormaNone

12 SECRETARY ESPECIAL DO MEKD AMBIENTE ETURISMO MEDIAMTE NOTA FISCAL
Entrega

PrazoLocal

PA LMFTA L-PA RA NlA 30 Dias : lo-l

DescrigSo:
CONTRATAgAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS DE ARQUEOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA DO IM6VEL j 
DO ATERRO SANITARIO, EM VIRTUDE DAS EXIGfiNCIAS LEGAIS PARA LIBERAgAO JUNTO AO INSTIUTO DE PATRIMONIO 
HIST6RICO E ARTfSTIVO NACIONAL-1 PHAN E

■

INSTITUTO DE AGRONOMIA E TERRA.I.A.T.
Lote
001 Lote 001

Unitario
8.000,00

Valor

8.000,00
Quantidade

1,00
UnidadeC6digo Nome

032306 PRESTAQAO DE SERVigOS DE ARQUEOLOGIA

LEVANTAMENTO DE AREA DO IMOVEL DO ATERRO SANITARIO, EM VIRTUDE DAS 
EXIGeNCIAS LEGAIS PARA LIBERAQAO JUNTO AO INSTIUTO DE PATRIMONIO HISTORICO 
E ARTISTIVO NACIONAL-IPHAN E INSTITUTO DE AGRONOMIA E TERRA.I.A.T.

UND

8.000,00

TOTAL GERAL 8.000,00

TOTAL

. ™

1

ROSILDA GOMB DA SILVA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

* or
>'•! 00

i 00

oc

1

. oc

. 00

• Q0.

2904/202117:21 40Emitidopa: ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na vers§o: 5527 c
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Municipio de Palmital
Solicitagao 133/2021

4
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Equiplano Paginal

Sollcitacao

Niirwro Tipo N° sdicitante Enitido em Quantidade de itens

1133 Contratagao de Servigo 29/04/2021 fo
Solicltante

Cddgo

2980-7 ROSILDA GOMES DA SILVA
Local---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cddgo None

Gabinete do Secreterio de Meio Ambiente e Turismo

Processo Gerado

NurwroNone

0/2021

38
6rgdo Pagamento

FornreNone

12 SECRETARIA ESPECIAL DO MED AMBIENTE E TURISMO MEDIANTENOTA FISCAL
Entrega
Local Prazo

PA LMITA L- PA RA NA 30 Dias
DescrigSo:
CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ARQUEOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA DO IM6VEL i~. 
DO ATERRO SANITARIO, EM VIRTUDE DAS EXIGfiNCIAS LEGAIS PARA LIBERAgAO JUNTO AO INSTIUTO DE PATRIMONIO?2 
HIST6RICO E ARTISTIVO NACIONAL-IPHAN E INSTITUTO DE AGRONOMIA E TERRA.I.A.T.
Lote

001 Lote 001
its

C6digo Nome

032306 PRESTAQAO DE SERVIQOS DE ARQUEOLOGIA

LEVANTAMENTO DE AREA DO IM6VEL DO ATERRO SANITARIO, EM VIRTUDE DAS 
EXIG^NCIAS LEGAIS PARA LIBERAQAO JUNTO AO INSTIUTO DE PATRIMONIO HIST6RICO 
E ARTISTIVO NACIONAL-IPHAN E INSTITUTO DE AGRONOMIA E TERRA.I.AT.

12 SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 
002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo 

18.542.1801-2128 Elaborafao, Execugao Projeto Engenharia 
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 

00000 Recursos Ordinaries (Livres)
Do Exercicio

Unidade Quantidade

1,00
UnitArio

8.000,00

Valor

8.000,00

Tffl

05880
1,00 8.000,00

8.000,00TOTAL

8.000,00TOTAL GERAL

. . I
\or

T.< >Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

12.002.18.542.1801.2128 
Cod 05880

8.000,00
8.000,00Fonte 00000 G.Fonte E

ia1

I

Oil

■■ 00

'.J XL
. ).i i

Si
Emitidopor: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na \ersao: 5527 c 29/04/2021 17:21:40



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NUMERO DE INSCRIQAO
34.577.556/0001-67
MATRIZ

DATA DE ABERTURA
19/08/2019COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAgAO 

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
L. C. SANABRIA ZARATE

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ZARATE ARQUEOLOGIA

PORTE
ME

C6DIGO E DESCRIQAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
58.19-1-00 - Edigao de cadastres, listas e de outros produtos graficos

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNdArIAS
74.20-0-01 - Atividades de produgao de fotografias, exceto aerea e submarina
82.19-9-99 - Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrative nao especificados 
anteriormente
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura nao especificado anteriormente

DIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JURiDICA
3-5 - Emprescirio (Individual)

NUMERO
1082

COMPLEMENT©LOGRADOURO
R ANTONIO BARBOSA ********

MUNICiPIO
FATIMA DO SUL

UFBAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
MS79.700-000

ENDEREQO ELETRONICO TELEFONE
(67) 9960-7980

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

DATA DA SITUAQAO CADASTRAL
19/08/2019

situaqAo cadastral
ATIVA

motivo de situaqAo cadastral

DATA DA SITUAQAO ESPECIALSITUAQAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrusao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 26/04/2021 as 10:25:52 (data e hora de Brasilia). Regina: 1/1
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Ourocard

Cartao: Empresarial ELO / N° 6509
Lucio C S Zarate

I2392

II mi II. I nil i till i MI li.iltml In ill min ill
CTCE CUIABA MT PL4

z*rw. oe Acuaqdc 2C--:* tCT a 
I a. cnx-ng *3^3 '•c iaVencimento:

05/03/2021 ©Postagem: 23/02/2021 
Vencimento: 05/03/2021

L. C. SANABRIAZARA 
LUCIO C S ZARATE 
R ANTONIO BARBOSA 1082 
CENTRO
79700-000 FATIMA DO SUL - MS

24.03/2021
5

§ Valor Total: Limites
§ RS v srLimite Empresa 

Unite Corccartrihax 
LUCIO C S4.306,55 bM

3 00c
Pagamento Minimo’:

645.98
1 - oppao sujeita a cobranga de taxas e 
encargos financeiros calculados sobre a 
dilerempa entre 0 Valor Total • o Valor 
Pago. Em caso de pagamento minimo 0 
valor de encargos cobrados no proximo 
vencimento serd de R$ 362,40 (conforme 
CET na tabela de Encargos financeiros}.

RS

Limrte de saques
Sr3$ii
Extenor
Consult* seus knxtes &$pentve<s no GEF‘N ou 
acesse bc.com. Of

50C-
lOOC7213195069037280000000421330230221

IOF e Encargos nesta faturaResumo em Real
SaWo anterior 4.412.60 IOF

nnn Jm * 'l'»DaII^a/Taa a • iaa Ha limito

!

&
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N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)Minist6rio da Economia 
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegra5§o 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Economico, 
Produpao e Agricultura Familiar - SEMAGRO

I

!
NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Codigo da Natureza 
Juridica

N° de Matrlcula do Agents 
Auxiliar do Comercio

2135
:

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
L. C. SANABRIA ZARATE 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comdrcio)

Nome:

N° FCN/REMP

:requer a V.Sa o deferimento do seguinte ato:

N° DE C6DIGO C6DIGODO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIQAO DO ATO / EVENTO MSP1900041600

080 INSCRICAO1
315 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA1

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comdrcio: 
Nome:____________________________________________________

FATIMA DO SUL
Local

Assinatura:_________

Telefone de Contato:
-

16 Agosto 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

| | decisAo singular l I DECISAO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 
| | SIM [ | SIM Processo em Ordem 

A decis§o

/ /
Data

--
| | nAo l I NAo/ /. / / Responsive!

Data Responsive! Data Responsive!

decisAo singular

[ 1 'Vocesso em exigencia. (Vide despacho em folha anexa)

[__ rocesso deferido. Publique-se e arquive-se.

| | Processo indeferido. Publique-se.

2a Exig§ncia 3a Exig§ncia 4a Exig§ncia 5a ExigSncia

□ □ □ □
/ /
Data Responsive!

decisAo colegiada

| | Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa)

| | Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

| | Processo indeferido. Publique-se.

2a Exigencia 3a Exigfincia 4a Exigfincia 5“ Exigincia

□ □ □ □
/ /

Data Vogal VogalVogal

Presidente da Turma

OBSERVANCES

iU -.1Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
_____ Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 - \
=5^=5= 16/08/2019. Autenticagio: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretirio-Geral. Para validar este 

documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o cddigo de seguranqa zju1 Esta cdpia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretirio-Geral.

i

pig. 1/6
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http://www.jucems.ms.gov.br
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BANCO DO BRASIL S.A. 

AUTO-ATENDIMENTO 11.“14.0517/04/2021
0084573219

I!
■

;FI EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA jb

f

;23.560-1CONTA:AGENCIA: 0845-1 

1IEHTE: L. C SANABRIA ZARATE 

EFETUADO FOR: LUCIO CIONI SANABRIA ZA

')

f

VALOjDOCUH.HISTORIC!]
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL

■L
;:

Registro Digital

Capa de Processo

;
Identificagao do Processo :

Numero do Processo M6dulo Integrador DataNumero do Protocolo

16/08/2019MSP190004160019/076.839-8

iIdentificagao do(s) Assinante(s)
jCPF Nome )

LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE824.923.601-72

!

P^gina 1 de 1

_____  o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empress L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 -
^5"T— 16/08/2019. Autentica^ao: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secreterio-Geral. Para validar este 
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Minist6rio da Economia 
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integrate 

NUMERO DE IDENTIFICAgAO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 1/1

NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESARIO (complete sem abreviaturas)
LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE

NACIONALIDADE

BRASILEIRA
ESTADO CIVIL

CASADO

SEXO REGIME DE BENS (se casado)

COMUNHAO PARCIALm f n
filiaqAo
DOMINGOS ZARATE

(mSe)

FLORENTINA SANABRIA

CrgSo Emissor

SEJUSP
CPF (numero)

824.923.601-72
NASCIDO EM (data de nascimento)

19/12/1978
IDENTIDADE (numero)

1973252
UF

MS

EMANCIPADO POR (forma de emancipagflo somente no caso de menor) EMAIL

I ZARATEARQUEOLOGIA@GMAIL.COM

NUMERO

1082
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av. etc.)

RUA ANTONIO BARBOSA

CEPCOMPLEMENTO

FUNDOS
BAIRRO / DISTRITO

CENTRO 79700000

MUNIClPIO

FATIMA DO SUL
UF

MS

Declaro que a atividade se
Porte

l^l MICROEMPRESA-ME 
I I EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006

[^] ENQUADRA 
I I REENQUADRA 
I I DESENQUADRA

Declare, sob as penas da lei. inclusive que sSo verldicas todas as informagoes prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Codigo Penal, nao estar
impedido de exercer atividade empres&ria, nSo possuir outro registro de empres£rio e requer d Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul:

DESCRigAO DO ATO
INSCRICAO

DESCRigAO DO EVENTO 
ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

ATO EVENTO

315080

DESCRigAO DO EVENTO DESCRigAO DO EVENTOEVENTO EVENTO

NOME EMPRESARIAL

L. C. SANABRIA ZARATE

NUMERO

1082
LOGRADOURO (rua, av, etc.)

RUA ANTONIO BARBOSA

COMPLEMENTO CEPBAIRRO/DISTRITO
CENTRO 79700000

MUNIClPIO

FATIMA DO SUL
UF PAlS
MS I BRASIL

CORREIO ELETRONICO (E-MAIL)

zaratearqueologia@gmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$

15.000,00
VALOR DO CAPITAL (por extenso)

QUINZE MIL REAIS
S-CODIGO DE ATIVIDADE

ECONDMICA (CNAE)
Atividade principal

DESCRigAO DO OBJETO
SERVICOS DE EDICAO DE CADASTROS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS 
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ENSINO DE ARTE E CULTURA E ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO 
AEREA E SUBMARINA.5819100

7420001
8219999
8592999

DATA DE INlCIO DAS ATIVIDADES NUMERO DE INSCRigAO NO CNPJ

20/08/2019
TRANSFERENCE DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF
NIRE anterior

UF

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultative)

ASSINATURA DO EMPRESARIODATA DA ASSINATURA

15/08/2019 i
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

autenticaqAoDEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. ■ •

AUTENTICAQAO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 
§ 3° DO ART. 4° DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM 
RODAPE, APOS A APROVAQAO DO ATO B

//

;III III lllllllllllllllllllllllllllllllM6DULO INTEGRADOR: MSP1900041600 MS39333302
1ifriJunta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

__J Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 - 
16/08/2019. Autenticagao: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secreterio-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o eddigo de seguranga zju1 Esta c6pia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretaho-Geral. - I
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL :

Registro Digital
i.

Documento Principal H
IIdentificagao do Processo §

DataNumero do Processo Modulo IntegradorNumero do Protocolo

16/08/2019MSP1900041600 '19/076.839-8 ;

Identificagao do(s) Assinante(s)
NomeCPF

LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE824.923.601-72

i ^
f s
i £

l

f

Pagina 1 de 1

o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 - 
-1 ■ ■ 16/08/2019. Autenticapao: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretcirio-Geral. Para validar este 

documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o cddigo de seguranpa zju1 Esta cdpia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secreterio-Geral.
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAQAO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L. C. SANABRIA ZARATE, de nire 5410189056-1 e 
protocolado sob o numero 19/076.839-8 em 16/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o 
numero 54101890561, em 19/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Alexandra Souza 
Ruiz.
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretario-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua 
validagao, dever& ser acessado o sitio eletronico do Portal de Servigos / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o numero de 
protocolo e chave de seguranga.

Capa de Processo_____________________________________________________________________ ________________
Assinante(s)

CPF Nome
824.923.601-72 LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE

Documento Principal

Assinante(s)
CPF Nome
824.923.601-72 LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE

Campo Grande. Segunda-feira, 19 de Agosto de 2019

Nivaldo Domingos da Rocha: 25718533172 Pagina 1 de 1

u Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
____  Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 -
..km.' 16/08/2019. Autenticagao: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral. Para validar este

documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o cddigo de seguranga zju1 Esta cdpia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF Nome

778.159.711-72 ALEXANDRA SOUZA RUIZ

257.185.331-72 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. Segunda-feira, 19 de Agosto de 2019

u Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
_____  Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 -

» 16/08/2019. AutenticapSo: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secreterio-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o cddigo de seguranga zju1 Esta cdpia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral.
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Lucio Cioni

SSSwIao ll/mar/2011-
Sanatoria Zarate
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VU4QAO Domingos Zarate
^lorentina Sanatoriae
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Ourocard -O
D^ESAS

Cartao: Empresarial ELO / N° 6509

Lucio C S Zarate
w;rz

lliiilliliiliiillliiilliiilliiilliiilliiilnill

CTCE CUIABA MT PL4 Vencimento:
05/03/2021

cerooc A&.TK2C 20'/ Z2' 3 'jv; 2C2* 
A ;r:mg -3^*3 ^ran -c 3a©Postagem 23/02/2021 

Vencimento: 05/03/2021

LC. SANABRIAZARA 
LUCIO C S ZARATE 
R ANTONIO BARBOSA 1082 
CENTRO
79700-000 FATIMA DO SUL - MS

2*1,03'2021J 15
§ Valor Total: Limites§ RS *s3rLit lie Enoresa 

Lirmte CorcaoTasx 
LUCIO C S4.306,55 im

2 pocPagamento Minimo1:
645.98

1 - opgSo sujeita a cobra n^a de taxas e 
encargos financeiros calculados sobre a 
cMerenga entre 0 Valor Total • o Valor 
Pago. Em caso de pagamento minimo o 
valor de encargos cobrados no proximo 
vencimento sera de RS 362,40 (conforme 
CET na tabela de Encargos Financeiros J.

RS

Limrte de sagues
Brass
txienor

Consute seas hm.-tes drspofl/vws .to GEFW 
icesse N5.com.ftr

I 50C
7213195069037280000000421330230221 1 D00

IOF e Encargos nesta faturaResumo em Real
Saldo anterior 4.412.60 IOF

.VAfact'onnDr* A ••AA Ha limilo A *V>

$

i
I x/:
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BANCO DO BRASIL S.A. 

AUTO-ATENDIMENTO 11.-14.05J 17/04/2021 

, 00845732193

!
I

f

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA iil i
I*

b
i

23.560-1 tCONTA:. AGENCIA: 0845-1 

LCLIENTE: L. C SANABRIA ZARATE 

jEFETUADQ FOR: LUCID CIONI SANABRIA ZA

HISTORICO
-----31/OS/POPI

VAlOiDOCUH.
.

1

;

if

i !!
l ii..f
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LUCIO CIONI 3ANABRIA ZARATE
l?- doc ioermoAO€ / o«g. ewssowf ^

1973252 _______ SEJUSPMSjj

601-72 |[5S/12/1978\§CPF
824.923.

— FlUAfAO — 
DOMIHOOS ZARATE

: ! ■1FLORENTIHA SANABRIA 5>

r—WREWSTHO ----------------------- - (— VALIDAOE -------------------1 (- t* HABILITACAO --------------,!
! | 02073842115 11 15/01/2023 11 20/11/2001

— OBSERVACeiES ----------------------------------------------------------------------------------------------------------^'

PEPMSSlOns '
O .—I

.I ft
SEK OBSERVAgAO; r

:

::
AMWATUMDO POATADOR

/— DATA DE EMISSAo-----i
I 16/01/2018 j

68323651601 
HS836734B15.

LOCAL -------------------------------------
FATIMA DO SUL, MS;C

BOAMTO HA»WORA SOLEROS 
LO

g
1 . , AUMAnMA OO CMfaOA ...

MATO GROSSO DO SULl^^fe



N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)Ministerio da Economia 
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegra<?§o 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econdmico, 
Produgao e Agricultura Familiar - SEMAGRO

NIRE (da sede ou filial, quando a 
sede for em outra UF)

Codigo da Natureza 
Juridica

N° de Matricula do Agente 
Auxiliar do Com6rcio

2135
1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
L. C. SANABRIA ZARATENome:
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio)

N° FCN/REMP

requer a V.Sa o deferimento do seguinte ato:

N° DE C6DIGO CODIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRigAO DO ATO / EVENTO MSP1900041600

080 INSCRICAO1
315 ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA1

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio: 
Nome:____________________________________________________

FATIMA DO SUL
Local

Assinatura:_________

Telefone de Contato:16 Agosto 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

[ | decisAo singular i | decisAo colegiada

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 
| | SIM | | SIM Processo em Ordem 

A decisao

/ /
Data

□ nAo l | NAO/ / / / Responsdvel
Data Responsavel Data Responsavel

DECISAO SINGULAR

1 ] Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa) 
] Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

| | Processo indeferido. Publique-se.

2a ExigSncia 3a Exig§ncia 4a ExigSncia 5a Exig§ncia ...

□ □ □ □
/ /
Data Responsavel

DECISAO COLEGIADA

| | Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa)

| | Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

| | Processo indeferido. Publique-se.

2a ExigSncia 3“ Exig§ncia 4a ExigSncia 5a ExigSncia

□ □ □ □
J /

Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAQ0ES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
djJS Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 -
.... . ' ' 16/08/2019. Autenticag§o: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secret£rio-Geral. Para validar este !

documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o codigo de seguranga zju1 Esta copia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha — Secretario-Geral.

i
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• ECRETARIO OERAL
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J
j

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL

Registro Digital 1

Capa de Processo

Identificapao do Processo

'iNumero do Protocolo Numero do Processo Mddulo Integrador Data

19/076.839-8 MSP1900041600 16/08/2019

Identificapao do(s) Assinante(s)
CPF Nome

!824.923.601-72 LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE

■!

,
.1i

i

.J
v‘i

1
i
!

:
■

-'
;
:

Pagina 1 de 1

B Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 - 
16/08/2019. Autentica<?3o: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secreterio-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o codigo de seguranga zju1 Esta cdpia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secret3rio-Geral.
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Minist6rio da Economia 
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e lntegra?§o

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 1/1

NUMERO DE IDENTIFICAQAO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO EMPRESARIO (complete sem abreviaturas)
LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE

NACIONALIDADE
BRASILEIRA

ESTADO CIVIL

CASADO
SEXO

M g] F
REGIME DE BENS (se casado)

COMUNHAO PARCIAL

fiua?Ao
DOMINGOS ZARATE

(mSe)

FLORENTINA SANABRIA

NASCIDO EM (data de nascimento)

19/12/1978
6rg5o EmissorIDENTIDADE (numero)

1973252
CPF (numero)

824.923.601-72
UF

SEJUSP MS

EMANCIPADO POR (forma de emancipagSo somente no caso de menor) EMAIL

I ZARATEARQUEOLOGIA@GMAIL.COM
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.)

RUA ANTONIO BARBOSA
NUMERO
1082

COMPLEMENTO
FUNDOS

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

79700000
MUNIClPIO

FATIMA DO SUL
UF

MS

Declare que a atividade se
Porte

C><H MICROEMPRESA-ME 
I I EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006

C>^l ENQUADRA 
I I REENQUADRA 
I I DESENQUADRA

■

Declare, sob as penas da lei, inclusive que s3o veridicas todas as informafdes prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Codigo Penal, nSo estar
impedido de exercer atividade empres£ria, n3o possuir outro registro de empresario e requer i Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul:

descriqAo do ato

INSCRICAO
ATO descriqAo do evento

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
EVENTO
315080

descrkjAo do eventoEVENTO DESCRKpAO DO EVENTOEVENTO

NOME EMPRESARIAL

L. C. SANABRIA ZARATE

LOGRADOURO (rua, av, etc.)

RUA ANTONIO BARBOSA
NUMERO
1082

COMPLEMENTO BAIRRO / DISTRITO 
CENTRO

CEP

79700000
MUNIClPIO

FATIMA DO SUL
paIs

MS I BRASIL
CORREIO ELETR6NICO (E-MAIL)
2aratearque0l0gia@gmail.e0m

UF

VALOR DO CAPITAL - R$
15.000,00

VALOR DO CAPITAL (por extenso)

QUINZE MIL REAIS

1CODIGO DE ATIVIDADE
ECONOMICA (CNAE)

DESCRigAO DO OBJETO

SERVICOS DE EDICAO DE CADASTROS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS 
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, ENSINO DE ARTE E CULTURA E ATIVIDADES DE PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO 
AEREA E SUBMARINA.

Allvidado principal

5819100

7420001
8219999
8592999

DATA DE INlCIO DAS ATIVIDADES NUMERO DE INSCRIQAO NO CNPJ

20/08/2019
TRANSFERfeNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF
NIRE anterior mamUF

itASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)

ASSINATURA DO EMPRESARIODATA DA ASSINATURA

15/08/2019

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL ■
autenticaqAoDEFERIDO.

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
AUTENTICAQAO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO 
§ 3° DO ART. 4° DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM 
RODAPEz, AP6S A APROVAgAO DO ATO//

iflf;
6 i'SIII III III llllllllllllllllllllllllllllMODULO INTEGRADOR: MSP1900041600 MS39333302

El Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul l $
Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 
16/08/2019. AutenticagSo: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o eddigo de seguranga zju1 Esta cbpia foi autenticada ? 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral. «
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; iJUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL

I

:,tRegistro Digital
i i

S
Documento Principal •j Vj

!

;Identificagao do Processo :
Numero do Protocolo Numero do Processo Mbdulo Integrador Data

19/076.839-8 MSP1900041600 16/08/2019

Identificagao do(s) Assinante(s) i
'iCPF Nome

I824.923.601-72 LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE

11
i

;

;

I ;
:

1-•
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I Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 - 
16/08/2019. Autentica^So: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretcirio-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o cddigo de seguran^a zju1 Esta cdpia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secreterio-Geral.

NIVALDO DOM|NO&9~DW 
•ECRETARIO
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul

TERMO DE AUTENTICAQAO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa L. C. SANABRIA ZARATE, de nire 5410189056-1 e 
protocolado sob o numero 19/076.839-8 em 16/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o 
numero 54101890561, em 19/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Alexandra Souza 
Ruiz.
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secret£rio-Geral, Nivaldo Domingos da Rocha. Para sua 
validag^o, dever£ ser acessado o sitio eletrbnico do Portal de Servigos / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucems.ms.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o numero de 
protocolo e chave de seguranga.

Capa de Processo

Assinante(s)
CPF Nome
824.923.601-72 LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE

Documento Principal

Assinante(s)
CPF Nome
824.923.601-72 LUCIO CIONI SANABRIA ZAFRATE

Campo Grande. Segunda-feira, 19 de Agosto de 2019

Nivaldo Domingos da Rocha: 25718533172 P3gina 1 de 1

3^2 Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 - 
16/08/2019. Autenticagao: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o cddigo de seguranga zju1 Esta cbpia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL 

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF Nome

778.159.711-72 ALEXANDRA SOUZA RUIZ

257.185.331-72 NIVALDO DOMINGOS DA ROCHA

Campo Grande. Segunda-feira, 19 de Agosto de 2019

u Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul
____  Certifico registro sob o n° 54101890561 em 19/08/2019 da Empresa L. C. SANABRIA ZARATE, Nire 54101890561 e protocolo 190768398 -
........ 16/08/2019. AutenticagSo: 54B8CBD9B12D37C94BC6C179E70E081B47964FA. Nivaldo Domingos da Rocha - Secreterio-Geral. Para validar este

documento, acesse http://www.jucems.ms.gov.br e informe n° do protocolo 19/076.839-8 e o codigo de seguranga zju1 Esta cbpia foi autenticada 
digitalmente e assinada em 10/10/2019 por Nivaldo Domingos da Rocha - Secretario-Geral.

NIVALDO DOMINObitWRC 
• ECRETARIO OERAL
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MINISTERIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTfSTICO NACIONAL 

Centro Nacional de Arqueologia

Offcio N° 813/2019/CNA/DEPAM-IPHAN 

Ao Senhor

Lucio Cioni Sanabria Zarate

Rua Antonio Barbosa, 1082 - 0 Pioneiro 

CEP: 79700-000 - Fatima do Sul/MS 

E-mail: zaratevermelho@gmail.com

Avaliagao da documentagao encaminhada pelo Lucio Zarate referente aAssunto:
autorizagao de portaria autorizativa no Iphan a luz da Lei n° 13.653/2018.

Processo n.° 01450.000613/2019-20

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, em atengao a correspondencia encaminhada ao 
Iphan solicitando analise curricular a luz Lei n° 13.653/18, temos a informar o que segue.

Inicialmente, saliento que o Iphan nao e orgao competente para regulamentar a 
profissao de arqueologo, cabendo a autarquia - na perspectiva do que determine a Lei n° 
3.924/1961, a Portaria SPHAN 07/88 e a IN 01/2015, e ainda, em respeito a Lei n° 13.653 
- avaliar se profissionais possuem os requisites necessaries para realizar intervengao em sitios 
arqueologicos.

1.

2.

0 Iphan e a autarquia federal que detem a competencia e o dever de gerir o 
patrimonio cultural brasileiro exercendo suas atividades corriqueiras que incluem, entre outras 
coisas, emitir autorizagoes para realizagao de pesquisas arqueologicas para profissionais que 
possuem os requisites necessarios para atuagao no patrimonio arqueologico brasileiro.

Realgo que a analise da formagao academica e da experiencia profissional sao 
realizadas no ambito da verificagao da Idoneidade tecnico-cientificas dos 
profissionais, determinada pela Lei n° 3.924/61, ao dispor que:

Art 9° 0 pedido de permissao deve ser dirigido a Diretoria do Patrimonio Historico e 
Artistico Nacional, acompanhada de indicagao exata do local, do vulto e da duragao 
aproximada dos trabalhos executados, da prova de idoneidade tecnico-cientifica e 
fmanceira do requerente e do nome do responsavel pela realizagao dos trabalhos. (grifo 
meu)

Ainda no que tange a necessidade de comprovagao de idoneidade tecnico- 
cientifica, indico que o artigo 5° da portaria SPAHN n° 07/88 determine que os pedidos de 
permissao e autorizagao, assim como a comunicagao previa, devem ser dirigidos ao Iphan 
com - entre outras coisas - a "indicagao do nome, enderego, nacionalidade e curnculo com copia 
das publicagoes cientificas que comprove a idoneidade tecnico-cientifica do 
arqueologo responsavel e da equipe tecnica". (grifo meu)

3.

4.

5.

mailto:zaratevermelho@gmail.com


Saliento que esta supracitada portaria Portaria ja menciona que a idoneidade 
tecnico-cientifica deve ser comprovada por profissional "arqueologo"

Assim, a partir da publicagao da Lei n° 13.653/18 o Iphan passou a adotar os 
criterios estabelecidos nesta para analisar a idoneidade tecnico cientifica dos arqueologos 
pleiteantes de autorizagao de pesquisa arqueologica.

Na esteira do exposto acima e apos analise da documentagao apresentada, este 
Centro entende - no que se refere ao cumprimento da Lei 13.653/18 para fins de autorizagao de 
pesquisa arqueologica pelo Iphan, que o Sr. Lucio Zarate comprova 8 (oito) anos de atividades 
proprias do campo profissional da arqueologia. Dessa forma, Vossa Senhoria se enquadra no 
inciso IV, estando apto a pleitear autorizagao do Iphan para a execugao e pesquisas 
arqueologicas, tanto como coordenador-geral, quanto como coordenador de campo.

Sendo o que me cabia para o momento, despego-me.

Atenciosamente,

6.

7.

8.

9.

Danieli Helenco

Diretora substituta 

Centro Nacional de Arqueologia 

CNA/DEPAM/IPHAN 

Matr. 2952327

SEPS - Quadra 713/913 Sul - Bloco D - Ediffcio Iphan - 3° Andar - Bairro Asa Sul, Brasilia. CEP
70390-135

Telefone: (61) 2024-6300 | Website: www.iphan.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Danieli Helenco, Diretora Substituta do Centro 
Nacional de Arqueologia, em 28/06/2019, as 00:30, conforme horario oficial de Brasilia, com 
fundamento no art. 6°, § 1 °, do Decreto n° 8.539. de 8 de outubro de 2015.elelronica

a am £ A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
s http://sei.iphan.gov.br/autenticidade. informando o codigo verificador 1275406 e o codigo
i CRC 86DC20CE.

t
r«
0 ty

http://www.iphan.gov.br


GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS NUM:224152/2021

CNPJ: 34.577.556/0001-67

Certifico que, verificando os registros relatives aos controles de cre- 
ditos tributaries do Estado, constatou-se que, ate a presente data, nao 
constam dividas decorrentes de creditos tributaries constituidos e debitos 
nao tributaries, inscritos ou nao em divida ativa, pendentes de pagamento, 
e nem pendencias de obrigagoes acessorias e cadastrais, de responsabilidade 
da pesso fisica ou juridica acima indicada.

Fica ressalvado o direito de o Estado de Mato Grosso do Sul apurar, 
constituir, inscrever e cobrar creditos tributaries e nao tributaries 
anteriores e posteriores, inclusive no periodo compreendido nesta certidao.

0 numero do CPF/CNPJ acima indicado corresponde ao numero informado, sob 
a responsabilidade do proprio solicitante da certidao, circunstancia que 
torna necessaria a sua conferencia pelo destinatario da certidao.

Esta certidao refere-se a situagao fiscal do contribuinte do ambito da 
Secretaria de Estado de Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado.

p*** its

com b£se no art. 294 da Lei n. 1.810, 22 de 
de 1.997; art. 178 do Regulamento do' ICMS, aprovado pelo Decreto n° 92 03, de 
18 de setembro de 1998, e art. 3° do Decreto n. 15.491, de 5 de agosto de 
2020.

dezembroCertidao expedida

Certidao emitida as 09:19:05 horas do dia 26/04/2021 (hora e data - MS).

Certidao valida ate sessenta dias a contar da data de sua expedicao.

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada na pagina da Se
cretaria de Estado de Fazenda (www.sefaz.ms.gov.br) ou da Procuradoria-Geral 
do Estado (www.pge.ms.gov.br).

e-mail: sercucob@fazenda.ms.gov.br 
www.sefaz.ms.gov.br

http://www.sefaz.ms.gov.br
http://www.pge.ms.gov.br
mailto:sercucob@fazenda.ms.gov.br
http://www.sefaz.ms.gov.br


Voltar Imprimir

CAtXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do 
FGTS - CRF

Inscri^ao: 34.577.556/0001-67
Razao Social: l c sanabria
Endere^o: rua antonio barbosa 1082 / centro / fatima do sul / ms / 79700-000

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere 0 Art. 7, da Lei 
8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situagao regular perante 0 Fundo de Garantia do 
Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de quaisquer 
debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigagoes com 0 FGTS.

Validade:27/04/2021 a 26/05/2021

Certificagao Numero: 2021042713135698438474

Informagao obtida em 27/04/2021 18:16:25

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 
verificagao de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

http://www.caixa.gov.br


MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DM DA ATIVA DA UNIAO

Nome: L. C. SANABRIA ZARATE 
CNPJ: 34.577.556/0001-67

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n0 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideragao para fins de certificagao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos 
em Divida Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, 
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publica em processes 
de execugSo fiscal, ou objeto de decisao judicial que determina sua desconsideraqao para fins 
de certificagSo da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negative.

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 10:14:48 do dia 26/04/2021 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 23/10/2021.
Codigo de controle da certidao: E854.DDB5.BF76.93AE 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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PODER JUDICIARIO 
JUSTigA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: L. C. SANABRIA ZARATE (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 34.577.556/0001-67 
Certidao n°: 13469441/2021 
Expedigao: 26/04/2021, as 10:17:53 
Validade: 22/10/2021 
de sua expedigao.

180 (cento e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que L. c. sanabria zarate (matriz e filiais), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 34.577.556/0001-67, NAO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAgAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

http://www.tst.jus.br
mailto:cndt@tst.jus.br


MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL 

Estado do Mato Grosso Do Sul

CERTIDAO NEGATIVA

Nome/Raz3o Social: 7870 - L. C. SANABRIA ZARATE 

Enderego: ANTONIO BARBOSA, 1082 

Bairro: CENTRO 

CEP: 79.700 - 000
Cidade: F3tima do Sul/MS

Complemento:

CNPJ: 34.577.556/0001-67 Cod. Contribuinte: 7870 N°: Certidao: 338/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FATIMA DO SUL - MS inscrita no CNPJ sob N° 
03.155.751/0001-75, representada pelo Chefe de Divis3o de Tributa?3o, Fiscaliza$ao, Dlvida 
Ativa e Cadastre, o Sr Edson Luiz Rodrigues Pereira, Certifica para os devidos Fins que 
revendo arquivos e pap6is nesta divisio, NAO CONSTA DEBITOS PUBLICOS MUNICIPAIS, 
relative ao Cadastre de Contribuinte descrito Acima.

Em se tratando de CERTIDAO NEGATIVA, fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal 
cobrar, a qualquer tempo, as dividas do requerente que por ventura venham a ser apuradas 
independente desta.

VALIDA ATE: 28/05/2021

A presents Certidao tem sua eficacia ate a data de Validade, sem rasuras. Vilida 
somente carimbada e devidamente assinada pelo responsavel.

3°
Fatima do5ul(WS), 28 de AbrU de>2021

/
/

/
Rodpigo Garib

Sec. MunVde Planej. e
Edson Luiz Rodrigues Pereira

Coordenador



MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL 

Estado do Mato Grosso Do Sul

Referenda: 2021
ALVARA DE LICENQA PARA LOCALIZAgAO E FUNCIONAMENTO

CNPJ: 34.577.556/0001-67

Nome/RazSo Social: 7870 - L. C. SANABRIA ZARATE 
Nome Fantasia: ZARATE ARQUEOLOGIA
InscrigSo Municipal: Cadastre de EconOmco: 201150

Enderego: Rua ANTONIO BARBOSA, N°: 1082, Bairro: CENTRO
CEP: 7970000C Cidade: F&tima do Sul - MS

Ramo de Atividade:
Prestador de Servigo

Atividade Principal:
5819100 - Edigao de cadastres, listas e outros produtos gr&ficos

Atividades Secundarias:
7420001 - Atividades de produgSo de fotografias, exceto a6rea e submarina,8219999 - Preparagao de 
documentos o servigos especializados de apoio administrative nao especificados anteriormente,8592999 - 
Ensino de arte e culture ndo especificado anteriormente

Horario de Funcionamento: 07:30 AS 17:30

Obs: Conforme Alvara de licenga para Funcionamento N°: 425/2021

Fatima do Sul(MS), 26 de Abril de 2021. )
/\ / / 

1/

I Rodrigo Garib 
x- Sec. Finangas

EdsoryLuiz Rodrigues Pereira 
Coordenador



MINISTERIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL 

Centro Nacional de Arqueologia

Offcio N° 813/2019/CNA/DEPAM-IPHAN 

Ao Senhor

Lucio Cioni Sanabria Zarate

Rua Antonio Barbosa, 1082 - 0 Pioneiro 

CEP: 79700-000 - Fatima do Sul/MS 

E-mail: zaratevermelho@gmail.com

Avaliagao da documentagao encaminhada pelo Lucio Zarate referente aAssunto:
autorizagao de portaria autorizativa no Iphan a luz da Lei n° 13.653/2018.

Process© n.° 01450.000613/2019-20

Prezado,

Cumprimentando-o cordialmente, em atengao a correspondencia encaminhada ao 
Iphan solicitando analise curricular a luz Lei n° 13.653/18, temos a informar o que segue.

Inicialmente, saliento que o Iphan nao e orgao competente para regulamentar a 
profissao de arqueologo, cabendo a autarquia - na perspectiva do que determina a Lei n° 
3.924/1961, a Portaria SPHAN 07/88 e a IN 01/2015, e ainda, em respeito a Lei n° 13.653 
- avaliar se profissionais possuem os requisites necessaries para realizar intervengao em sitios 
arqueologicos.

1.

2.

0 Iphan e a autarquia federal que detem a competencia e o dever de gerir o 
patrimonio cultural brasileiro exercendo suas atividades corriqueiras que incluem, entre outras 
coisas, emitir autorizagoes para realizagao de pesquisas arqueologicas para profissionais que 
possuem os requisites necessaries para atuagao no patrimonio arqueologico brasileiro.

Realgo que a analise da formagao academica e da experiencia profissional sao 
realizadas no ambito da verificagao da Idoneidade tecnico-cientificas dos 
profissionais, determinada pela Lei n° 3.924/61, ao dispor que:

Art 9° O pedido de permissao deve ser dirigido a Diretoria do Patrimonio Historico e 
Artfstico Nacional, acompanhada de indicagao exata do local, do vulto e da duragao 
aproximada dos trabalhos executados, da prova de idoneidade tecnico-cientifica e 
fmanceira do requerente e do nome do responsavel pela realizagao dos trabalhos. (grifo 
meu)

Ainda no que tange a necessidade de comprovagao de idoneidade tecnico- 
cientifica, indico que o artigo 5° da portaria SPAHN n° 07/88 determina que os pedidos de 
permissao e autorizagao, assim como a comunicagao previa, devem ser dirigidos ao Iphan 
com - entre outras coisas - a "indicagao do nome, enderego, nacionalidade e cumculo com copia 
das publicagoes cientificas que comprove a idoneidade tecnico-cientifica do 
arqueologo responsavel e da equipe tecnica". (grifo meu)

3.

4.

5.

mailto:zaratevermelho@gmail.com


Saliento que esta supracitada portaria Portaria ja menciona que a idoneidade 
tecnico-cientifica deve ser comprovada por profissional "arqueologo"

Assim, a partir da publicagao da Lei n° 13.653/18 o Iphan passou a adotar os 
criterios estabelecidos nesta para analisar a idoneidade tecnico cientifica dos arqueologos 
pleiteantes de autorizagao de pesquisa arqueologica.

Na esteira do exposto acima e apos analise da documentagao apresentada, este 
Centro entende - no que se refere ao cumprimento da Lei 13.653/18 para fins de autorizagao de 
pesquisa arqueologica pelo Iphan, que o Sr. Lucio Zarate comprova 8 (oito) anos de atividades 
proprias do campo profissional da arqueologia. Dessa forma, Vossa Senhoria se enquadra no 
inciso IV, estando apto a pleitear autorizagao do Iphan para a execugao e pesquisas 
arqueologicas, tanto como coordenador-geral, quanto como coordenador de campo.

Sendo o que me cabia para o momento, despego-me.

Atenciosamente,

6.

7.

8.

9.

Danieli Helenco

Diretora substitute 

Centro Nacional de Arqueologia 

CNA/DEPAM/IPHAN 

Matr. 2952327

SEPS - Quadra 713/913 Sul - Bloco D - Edificio Iphan - 3° Andar - Bairro Asa Sul, Brasilia. CEP
70390-135

Telefone: (61) 2024-6300 | Website: www.iphan.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Danieli Helenco, Diretora Substituta do Centro 
Nacional de Arqueologia, em 28/06/2019, as 00:30, conforme horario oficial de Brasilia, com 
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n° 8.539. de 8 de outubro de 2015.

seB a
assinatura L—' 
elelronica

0 0
2S1 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

http://sei.iphan.aov.br/autenticidade. informando o codigo verificador 1275406 e o codigo
CRC 86DC20CE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 7G€aa02G.‘i30ai -Q2

GESTAO 2017-2020

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 055/2021

DISPENSA DE LICITACAO N° 017/2021

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS DE 
ARQUEOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA DO IMOVEL DO ATERRO SANITARIO, 
EM VIRTUDE DAS EXIGENCIAS LEGAIS PARA LIBERAQAO JUNTO AO INSTIUTO DE 
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTIVO NACIONAL-IPHAN E INSTITUTO DE AGRONOMIA E 
TERRA.I.A.T.

VALOR: R$ 8.000,00 (Oito mil reals).

PRAZO DE VIGENCIA: 90 Dias m

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado conforme proposta apresentada e mediante 

apresentagao das respectivas Notas Fiscais.

CONTRATADOS:
L.C. SANABRIA ZARATE CNPJ-34.577.556/0001-67

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

mDotagdes
Exercfcio
da
despesa

Conta da 
despesa

Funcional program£tica Natureza da 
despesa

Grupo da fonteFonte de 
recurso

2021 05880 12.002.18.542.1801.2128 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercfcio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento dispensa tem fundament© no artigo 24, da Lei n. 
8666/93, nos termos do Offcio da Secretarial responsavel, bem como parecer jurfdico, que

embasam esse process©. /
/

9/04/2021. m

VALtoENEI DE SOUZA 
PR^FEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 7568.0O25.‘OOai -Q2

GESTAO 2017-2020

HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 017/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°055/2021

OBJETO: CONTRATAgAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS DE 
ARQUEOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA DO IMOVEL DO ATERRO SANITARIO, 
EM VIRTUDE DAS EXIGENCIAS LEGAIS PARA LIBERAgAO JUNTO AO INSTIUTO DE 
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTIVO NACIONAL-IPHAN E INSTITUTO DE AGRONOMIA E 
TERRA.I.A.T.

Com fundamento nas informagoes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de Agricultura, 
ante as justificativas que se embasam no Art. 24, da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal 
resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitagao para a contratagao supra supramencionada, tendo 
como contratadas as empresas: L.C. SANABRIA ZARATE CNPJ-34.577.556/0001-67

Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade e 
transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipat de PalmitaL 29/04/2021

Z
VALDENEI DE SOUZA 
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



1:: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
cnpj Tssaooas.-ooai B25 GESTAO 2017-2020

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICAgAO

ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°017/2021

REF: CONTRATAgAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVigOS DE ARQUEOLOGIA 
PARA LEVANTAMENTO DE AREA DO IMOVEL DO ATERRO SANITARIO, EM VIRTUDE DAS 
EXIGENCIAS LEGAIS PARA LIBERAgAO JUNTO AO INSTIUTO DE PATRIMONIO 
HISTORICO E ARTISTIVO NACIONAL-IPHAN E 
TERRA.I.A.T., conforme art. 24, inciso II da Lei 8.666/93.

INSTITUTO DE AGRONOMIA E

A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 055/2021, Dispensa de 
Licitagao n° 017/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, da Lei 8.666/93, com efeito, 
RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a contratagao dos servigos supramencionados, 
junto as empresas vencedoras: L.C. SANABRIA ZARATE CNPJ-34.577.556/0001-67

Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 29/04/2021

VALDENEI DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222



DECLARAQAO DE ENDOSSO FINANCEIRO

Eu, Valdenei de Souza, portador do RG 6.446.615-1/SSP/PR, CPF: 795.770.409-34, residente e 
domiciliado na Rua XV de Novembro, Centro, na Cidade de Palmital, no Estado do Parana, responsavel 
legal junto ao IPHAN pelo empreendimento Aterro Controlado, declare que dare! apoio financeiro 
necessario ao projeto Arqueologico Intitulado: PROJETO DE AVALIAQAO DE IMPACTO AO 
PATRIMONIO ARQUEOLOGICO NA AREA EMPREENDIMENTO ATERRO CONTROLADO, a ser 
implantado no municlpio de Palmital, Processo IPHAN n°: 01508.000125/2021-24, a ser coordenado 
pelo arqueologo Lucio Cioni Sanabria Zarate.

E, por ser expressao da verdade firmo a presente.

f^aMtal (PR), 19 de abril de 2021.

‘

yaldenei de Souza 
/Prefeito Municipal 
Aterro controlado

Representante Legal



Ao

INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

Superintendencia do IPHAN no Parana 

Anna Eliza Finger

REF: Projeto de Avalia$ao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico -Aterro Controlado, municipio 
de Palmital-PR

Processo Iphan n°: 01508.000125/2021-24

TERMO DE CIENCIA DO EMPREENDEDOR

Cumprimentamos- o cordialmente, em atengao ao Oficio n°58 /CNA/DEPAN/IPHAN, de 05/03/2018, bem 
como os demais diplomas legais que regulam a gestao do patrimonio arqueologico frente aos processo 
de licenciamento ambiental, declare que estamos denies dos conteudos presentes no projeto citado em 
referencia, estudo arqueologico a ser realizado no municipio de Palmital, Estado do Parana.

Palmital (PR), 19 de abril de2021.

/ VALDENEI DE Si 
Prefeito Municipal 

iterro Controlado de PalffffiaFPR
Representante Legal

l
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I
INSTITUTO DO
Patrimonio
HISTORICO fe 
Aarisrico 
Nacionai

Processo IPHAN: n.° 01508.000125/2021-24

IRE N.° 51/ DIVTEC IPHAN-PR

PROJETO DE AVALIAQAO DE IMPACTO AO PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO NA AREA DE IMPLANTAgAO DO ATERRO 

CONTROLADO, MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.

'2'

Lucio Cioni Sanabria Zarate 

Arqueologo Coordenador

abril de 2021

1
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INDENTIFICAQAO

EMPREENDIMENTO
Loteamento Residencial Alto da Usina I, municipio de Toledo-PR.

Prefeitura Municipal de PalmitalEmpreendedor
CNPJ CNPJ 75.680.025/0001-82
Enderego Rua moises Lupion, Centro, Palmital-PR

Representante Legal Valdenei de Souza
RESPONSABILIDADE TECNICA

Arqueologo Coordenador Lucio Cioni Sanabria Zarate
E-mail zaratearqueoloqia@qmail.com
Telefone (67) 99960-7980
Arqueologo de campo Lucio Cioni Sanabria Zarate
E-mail zaratearqueoloqia@qmail.com
Telefone (67)99960-7980

APOIO INSTITUCIONAL
Laboratorio de Arqueologia Etnologia e Etno-historia da 
Universidade Estadual de Maringa (LAEE-UEM)Instituigao

Enderego Av. Colombo, 5790, Bloco G-45, CEP 87020-900 - Maringa - PR
Telefone 044 30114670-30118980
E-mail laee.arqueoloqia@qmail.com

EQUIPE TECNICA
Nome Lucio Cioni Sanabria Zarate

Rua Antonio Barbosa 1082, O Pioneiro. 
CEP: 79700-000 - Fatima do Sul/MSEnderego

Telefone (67) 9 9960-7080
Graduado em Ciencias Sociais / Especializagao Arqueologia e 
PatrimonioFormagao

Instituigao UFGD/FUTURA
E-mail zaratearqueoloqia@qmail.com

Zarate Arqueologia
Rua Antonio Barbosa, 1082, O Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000
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1. APRESENTACAO

O projeto Avaliagao de impacto ao patrimdnio arqueologico na area do 

Empreendimento Aterro Controlado, no municipio de Palmital-PR. Vem atender aos 

requisites do Processo IPHAN n°. 01508.000125/2021-24, conforme o Termo de Referencia 

Especifico - TRE n.° 51/IPHAN-PR, de 05/04/2021.

Portanto, o Projeto de Pesquisa em questao buscara identificar e registrar a eventual 
existencia de vestigios arqueologicos passiveis de impacto em decorrencia da implanta5ao do 

empreendimento, buscando atender a legislate brasileira em vigor referente ao patrimonio 

arqueologico e historico cultural.

A instala9ao de empreendimentos de pequeno, medio e grande porte para a regiao gera 

receita para o municipio e empregos, promovendo o desenvolvimento. Porem, tais 

empreendimentos afetam o meio ambiente atraves da limpeza da area com a remo9ao da 

vegeta9ao local e/ou atraves da escava9ao e exposi9ao de horizontes de solo. Tais modifica9oes 

afetam sobremaneira os registros de ocupa9ao Humana nao somente porque podem colocar os 

restos materiais em submersao afetando assim sua espacialidade, mas tambem pela propria 

modifica9ao do meio circundante com a cria9ao de novas paisagens que nada se relacionam 

com a pai sagem preterita.

De acordo com Caldarelli (1996) “uma vez identificados os recursos culturais da area 

de estudo, e precise localizd-los em relagdo as alternativas do projeto, de modo a verificar 

qual e a alternativa menos impactante, do ponto de vista arqueologico".

Ao mesmo tempo em que tais empreendimentos podem impactar os restos materiais 

associados a ocupa9ao Humana preterita, existe uma serie de leis que garantem nao somente a 

salvaguarda do material em si, mas a propria produ9ao de conhecimento advinda desse 

patrimonio. E nessa perspectiva que os estudos deverao ser conduzidos, para aprimorar o 

conhecimento arqueologico regional e contribuir para sua difusao.

Tais empreendimentos afetam o meio ambiente atraves da limpeza da area com a 

remo9ao da vegeta9ao local e/ou atraves da escava9ao e exposi9ao de horizontes de solo. Tais 

modifica9oes afetam sobremaneira os registros de ocupa9ao Humana nao somente porque 

podem colocar os restos materiais em submersao afetando assim sua espacialidade, mas

Zarate Arqueologia
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tambem pela propria modifica9ao do meio circundante com a cria9ao de novas paisagens que 

nada se relacionam com a paisagem preterita.

Assim, preserva9ao do patrimonio cultural brasileiro e protegida pela legisla9ao, 

principalmente, por tratar-se de bens nao renovaveis (finitos). De acordo com a legisla9ao 

brasileira em vigor, os recursos arqueologicos se constituem bens da Uniao (Constitui9ao 

Federal, art. 20); e encontram-se protegidos por lei especifica (Lei 3.924/61) e seu estudo esta 

previsto no art. 6° (inciso I, alinea c) da Resolu9ao CONAMA n° 001/86. Conforme apresenta- 

se a seguir.

2. LEGISLACAO

A legisla9ao brasileira reune leis, decretos e portarias, que ressaltam a importancia da 

preserva9ao do patrimonio cultural nacional. Desde sua cria9ao datada de 1937, o Institute do 

Patrimonio Historico e Artistico Nacional trabalha com os bens culturais nacionais tombados, 

representatives de diversos segmentos da cultura brasileira. Em nossa atual legisla9ao a qual se 

insere o patrimonio arqueologico (Constitui9ao da Republica, artigos 20, 23, 30, 216 223; Leis 

Federais 3.924 de 26/07/61, 6.766 de 19/12/79 e 6.938 de 31/08/81), que proibe em todo 

territorio nacional o aproveitamento economico, a destrui9ao ou mutila9ao para qualquer fim, 
das jazidas arqueologicas ou pre-historicas, determina, tambem, que o patrimonio cultural 

arqueologico seja estudado antes da realiza9ao de qualquer obra que possa vir a danifica-lo. Por 

outro lado, a Lei 9.605 de 1998 sobre Crimes Ambientais, impoe sa^oes penais e 

administrativas a condutas de atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o Capitulo 5, 

Se9ao 4, trata especificamente dos crimes contra o patrimonio cultural.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n°. 001/86, no uso das 

competencias, instituiu a Avalia9ao de Impactos Ambientais (AIA). Ademais, alem de 

regulamentar as diretrizes que Ihe sao conferidas quanto a prote9ao do meio ambiente, o mesmo, 

incluiu a obrigatoriedade de estudos sobre os bens culturais.

A seguir apresenta-se a legisla9ao brasileira que da suporte especificamente ao 

trabalho sobre o Patrimonio Arqueologico:

6
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• Decreto-Lei n° 25, de 30/11/1937, que organiza a prote^o do patrimonio historico e 

artistico nacional;

• Lei n° 3.924, de 26/07/1961, que proibe a destrui9ao ou mutilate, para qualquer fun, 

da totalidade ou parte das jazidas arqueologicas, o que e considerado crime contra o 

patrimonio nacional;

• Constitui9ao Federal de 1988 (artigo 225, paragrafo IV), que considera os sitios 

arqueologicos como patrimonio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e prote9ao, de 

acordo com o que estabelece o artigo 216;

• Portaria SPHAN/MinC no 07, de 01/12/1988, que normatiza e legaliza as a9oes de 

interven9ao junto ao patrimonio arqueologico nacional;

• Instru9ao Normativa n° 001, de 25 de mar9o de 2015, que estabelece os procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Instituto do Patrimonio Historico e Artistico 

Nacional nos processes de licenciamento ambiental dos quais participe;

• Lei n.° 13.653, de 18/04/2018, que dispoe sobre a regulamenta9ao da profissao de 

arqueologo e da outras providencias.

3. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Como forma de obter informa9oes que sirvam de subsidio para o comparativo da 

situa9ao anterior e posterior a implanta9ao do empreendimento no local pretendido, e feita a 

caracteriza9ao do empreendimento, com descr^ao das obras civis a serem executadas, dos 

equipamentos a serem instalados, de modo a estimar e prever as interven9oes da atividade no 

local delimitado como area de influencia. As atividades construtivas consistem na Implanta9ao 

de valas impermeabilizadas para a disposi9ao dos residues, P090S de monitoramento da 

qualidade da agua subterranea e instala9ao de alambrados.

7
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3.1 LOCALIZACAO E ACESSOS

O empreendimento sera instalado em area de 54.450,00 m2, na zona rural do municipio 

de Palmital, a margem da Rodovia Moacir Julio Silvestri, PR 456.

Figure 1: Localizagao e acesso ao Aterro Controlado, municipio de Palmital-PR.

4. DELIMITA^AO GEORREFERENCIADA DAS AREAS DE INFLUENCIA

De acordo com os possfveis impactos do empreendimento a uma eventual matriz 

arqueologica (matriz de solo), foram definidas a Area Diretamente Afetada (ADA), Area de 

Influencia Direta (AID) e a Area de Influencia Indireta (All):

4.1 COORDENADAS GEOGRAFICAS DECIMAIS DO POLIGONO DA AREA DE 
ESTTJDO (ADA)

A legislate aplicavel (artigo 2° da Resolu^o CONAMA 34) define a Area 

Diretamente Afetada (ADA) correspondente ao terreno a ser efetivamente ocupado e 

transformado pelo empreendimento abrangendo toda e qualquer por9ao que haja revolvimento 

do solo, no caso do empreendimento em tela com dimensao de 54.450,00 m2.

Considerando as areas necessarias para a implanta9ao do empreendimento, incluindo 

suas estruturas de apoio, via de acessos que precisarao ser construidas, bem como todas as

8
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demais opera9oes unitarias associadas exclusivamente a infraestrutura do projeto, ou seja, de 

uso privative do empreendimento, para este projeto a Area Diretamente Afetada pode ser 

compreendida como:

• AD A-Area Diretamente Afetada: corresponde a por9ao do solo que 

sofrera os impactos diretos e negatives no solo pelas obras do empreendimento. Sao 

as areas que sofrerao impacto em sua estrutura fisica original (supressao vegetal, 
terraplenagem, abertura de valas e etc.). Sao, portanto, impactos diretos pelas 

interven9oes de subsuperfTcie, de efeitos locais, pontuais, negatives e permanentes 

aos possiveis remanescentes culturais/arqueologicos. Especificamente, neste 

empreendimento, a ADA refere-se area de implanta9ao do Aterro Controlado. 

Quadro 1.

Quadro 1 Vertices da Area Diretamente Afetada (ADA) do Empreendimento.
UTMYUTMXVertice Zona

7247894382696Vertice 1 22J
7247820382620Vertice 2 22J
7247610382625Vertice 3 22J
724760722J 382855Vertice 4
7247626382929Vertice 5 22J

4.2 AID - Area de Influencia Direta

Area onde os impactos das 39603 do empreendimento incidem indiretamente de maneira 

primaria sobre os elementos dos meios: fisico (solo, agua e ar); socio economico (uso e 

ocupa9ao do solo, aspectos sociais e economicos, e aspectos arqueologicos); e biotico 

(vegeta9ao e fauna). Foi definida como sendo uma area de 70,5 hectares no entomo ADA.

4.3 All - Area de Influencia Indireta

Area ampla e de abrangencia territorial regional na qual se insere o empreendimento, 

onde as 39863 incidem de forma secundaria e terciaria (indireta) durante sua fase de opera9ao. 

Para este empreendimento a All considerada foi o territorio do municipio de Palmital, no estado 

do Parana.
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5. CONTEXTUALIZACAO GEO-AMBIENTAL

As atividades consistirao basicamente no corte seletivo de vegeta^o nativa, limpeza 

do terreno e terraplenagem para a Implanta9ao de valas impermeabilizadas para a dispos^ao 

dos residues, P090S de monitoramento da qualidade da agua subterranea e instala^ao de 

alambrados.

5.1 ASPECTOS FISIOGRAFICOS

A area na qual sera implantado o Aterro Controlado esta inserida no municipio de 

Palmital, no estado do Parana, territorio definido como Area de Influencia Indireta (All) do 

empreendimento. O municipio de Palmital, por sua vez, esta inserido na Regiao paisagistica da 

Bacia Hidrografica do Rio Tibagi e a Bacia Hidrografica do Rio das Cinzas. O Municipio possui 

uma ampla rede de drenagem, formada pelos rios Piquiri, Cantu, Logrador e Jaguatirica.

Geomorfologicamente, a area de pesquisa se insere no context© do Terceiro Planalto 

Paranaense, em area da subunidade morfoescultural do Planalto de Cascavel, com gradient© de 

altitude entre 260m e 800m. Essa subunidade e modelada sobre rochas do Grupo Sao Bento, 

Forma9ao Serra Geral. A regiao apresenta litologia formada a partir de derrames de basalto, 

sendo entre dois derrames consecutivos com intercala9oes de material sedimentar como 

arenitos e siltitos (MINEROPAR, 2001, p. 34). Em rela9ao as formas de relevo apresenta 

predominantemente disseca9ao media, classe de declividade menor que 12%, topos alongados 

e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”.

No municipio de Palmital verifica-se a ocorrencia de Latossolo, Nitossolo e Neossolo. 
Os latossolos possuem boas condi9oes fisicas e boa permeabilidade, por serem solos vem 

estruturados e muito porosos, porem, devido a esses aspectos, possuem baixa reten9ao de 

umidade, principalmente os de textura mais grosseira. Normalmente apresentam baixa 

fertilidade, exceto quando originados de rochas mais ricas em minerais essenciais as plantas, 
acidez e teor de aluminio elevados. Os Nitossolos sao solos constituidos por material mineral, 

estando relacionado ao material de origem, sendo originados de rochas basicas, calcareas e 

intermediarias. Apresentam textura argilosa ou muito argilosa, sao profundos, bem drenados, 

de colora9ao variada e apresentam satura9ao por base alta ou baixa com composi9ao caulinitico- 

oxidica implicando na presen9a de argila de atividade baixa. Os Neossolos sao solos
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constitufdos por material mineral ou material organico pouco espesso. Possuem caracteristicas 

avindas do material originario, sendo solos pouco evoluidos e sem presen9a de Horizonte 

diagnostico. Quanto ao material de origem, variam desde sedimentos aluviais ate materials 

provenientes da decomposite de rochas do cristalino (pre-cambriano). Ocorrem em diversos 

ambientes climaticos, associados desde areas de relevos muito movimentados (ondulados a 

montanhosos) ate areas planas sob influencia do len9ol freatico, variando de solos rasos ate 

profundos e de baixa a alta permeabilidade.

6. CONTEXTUALIZAQAO ARQUEOLOGICA E ETNO-HISTORICA DA AID DO 

EMPREENDIMENTO

No Estado do Parana, assim como em outros estados brasileiros, as pesquisas 

arqueologicas tiveram seu inicio ja na segunda metade do seculo XX. Pesquisas sistematicas e 

a organiza9ao de dados cientificos oriundas de levantamentos e escava9oes iniciaram na decada 

de 1950, Anette Laming e Joeph Emperaire estiveram a das primeiras escava9oes sistematicas. 

Posteriormente, com a cria9ao do PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueologicas), na decada de 1960 as pesquisas foram direcionadas a areas elencadas pelo seu 

potencial, de modo a caracterizar e entender as culturas arqueologicas no estado do Parana.

Levantamentos arqueologicos ao longo do rio Ivai remontam desde as decadas de 1950e 

1960 com os trabalhos dos arqueologos Oldemar Blasi e Igor Chmyz.Entre o primeiro 

destacam-se os trabalhos desenvolvidos no sitio Estirao Comprido em 1951, a epoca municipio 

de Prudentopolis (atual municipio de Candido de Abreu), onde foram recuperados materiais 

lito-ceramicos e vestigios osseos humanos em uma camada arqueologica de 50 cm (Blasi 1967, 
Chmyz 2006: 67) correlatos as ocupa9oes Guarani; bem como as pesquisas na vila espanhola 

de Vila Rica do Espirito Santo, situada no municipio de Fenix-PR, fundada em 1570 e habitada 

ate sua destrui9ao em 1632 por ataque de bandeirantes (Blasi, 1967). Quanto ao segundo, seus 

trabalhos foram desenvolvidos no ambito do PRONAPA sendo levantados 39 sitios 

arqueologicos, dos quais 25 ceramicos (um destes com sepultamento em uma), 13 liticos e 1 

contendo apenas vestigios de fogueiras, os quais foram estabelecidos em quatro fases 

ceramistas associadas as ocupa9oes Guarani (Umuarama, Condor, Tamboara e Galore), sendo 

os liticos associados a fase Ivai datada em 6680 AP com o sitio Jose Viera (Prous 1992: 163); 

outrossim, apesar das fases ceramistas serem associadas as ocupa9oes ceramistas Guarani, ha
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descri9ao de materials ceramistas intrusivos com caracteristicas correlatas ao material ceramico 

das Trad^oes 1 Itarare/ Casa de Pedra (Chmyz 1969: 97; 109-110).

Figura 2: exemplos de artefatos h'ticos da fase Ivai (Chmyz, 1969: estampa 26).

Figura 3 materia is lito-ceramicos dasfases Condor, Galore, 
Tam boa ra e Umuarama (Chmyz 1969: estampas 27 e 28)

13
Zarate Arqueologia

Rua Antonio Barbosa, 1082, 0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUEOLOGIA

A consulta no banco de dados do CNSA/IPHAN sobre registros de sitios arqueologicos 

ocorreu tambem para os municipios limitrofes, Pitanga, Santa Maria do Oeste, Laranjal, Mato 

Rico, Roncador, Marquinho e Goioxim. As buscas realizadas para esses municipios apontaram 

o registro de sitios arqueologicos para os municipios de Pitanga (4 sitios), Laranjal (6 sitios) e 

Mato Rico (3 sitios),.

Os sitios cadastrados para o municipio de Pitanga foram registrados nos anos de 2011 e 

2013, pelo arqueologo Valdir Luiz Schwengber no ambito do projeto Monitoramento 

arqueologico na area de implanta^ao da PCH Itagua^u. Dos 4 sitios cadastrados 3 sao 

caracterizados como litico pre-colonial associado a Trad^ao Humaita e 1 Pre-colonial lito- 

ceramico associado a Tradi9ao Itarare.

Os sitios cadastrados para o municipio de Laranjal foram registrados pelo arqueologo 

Valdir Luiz Schwengber em 2015 no ambito da Pesquisa arqueologica na area de 

implanta^ao da PCH Cantu 2. Dos 6 sitios cadastrados 4 sao lito-ceramicos e 2 liticos.

Os sitios cadastrados para o municipio de Mato Rico foram registrados pelo arqueologa 

Claudia Ines Parellada em 2009 no ambito do Programa de Prospec9ao Arqueologica PCH 

Cantu 3, trata-se de sitios lito-ceramicos associados a Trad^ao Arqueologica Tupiguarani.

Considerando que as fichas CNSA trazem informa9oes pouco conclusivas, sobre o 

contexto arqueologico da regiao onde se insere o empreendimento, tra9aremos um panorama 

mais abrangente englobando os estudos desenvolvidos em todo territorio do estado do Parana, 

apresentando dados a respeito dos cenarios de ocupa9ao pre-colonial que compoem o contexto 

arqueologico regional da area, com dados a respeito das principais pesquisas e hipoteses de 

ocupa9ao pre-historica.

• Tradi9ao Humaita

O conjunto material dessa tradi9ao e caracterizado por instrumentos de pedra lascada 

elaborados em suportes grandes de seixos e blocos, com ausencia de pontas de projetil. As 

ocupa9oes da popula9ao associada a essa tecnologia eram em locals florestados junto aos vales 

dos rios (PARELLADA, 2010, p. 165).
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Figura 4: Material Utica da tradigao Humaita (MENTZ RIBEIRO,1999)

As ocupa9oes tambem pode ocorrer em abrigos e cavidades naturals, assim como nas 

areas de campo aberto, mas normalmente respeitando o ambiente que abrange os terra^os e 

vales de rios. A defin^ao dessa tradi9ao tecnologica e, contudo, controversa, ja tendo ocorrido 

diversos questionamentos sobre suas caractensticas basicas (DIAS, 2003; 2007), bem como a 

amplitude do estilo tecnologico dificulta o reconhecimento. Usualmente e caracterizada pelo 

uso de talhadores sobre os suportes de seixos, mas tambem possuem um conjunto de lascas 

numerosas e com a present^ de retoques (PROUS, 1992, pp. 161-162).

O conjunto material abrange normalmente a materia-prima disponlvel, incluindo 

basalto, arenito, arenito silicificado, quartzito, entre outros. As tecnicas sao de percussao direta 

e, em casos espedficos, retoques por pressao. Muitos dos conjuntos apresentam ferramentas do
15
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tipo choppers e chopping tools, com retoque quase ausente e o uso dos games brutos 

(LAMINGEMPERAIRE,1968; PROUS, 1992, p. 163). Tardiamente os instrumentos 

caracterizados como raspadores e lesmas retocados tomam-se mais frequentes mas mantem-se 

as mesmas caractensticas de uso de suportes maiores na fabrica9ao dos instrumentos (PROUS, 
1992, p.164).

A cronologia dessa trad^ao tern menor amplitude que os contemporaneos que faziam 

uso da tradi9ao Umbu: os sitios mais antigos no estado do Parana estao datados a partir de 6910 

± 75 AP (CHMYZ, 1983) e atingem ate o seculo XVII, proximo a divisa com o estado de Sao 

Paulo (PROUS, 1992, p. 164). Embora no estado vizinho, proximo a divisa, tenha se uma 

data9ao ligeiramente mais tardia, com 7020 ± 70 AP (VIALOU, 1983-1984), a faixa de 

persistencia temporal mantem-se por volta oito mil anos, contudo tendo seus registros presentes 

ate o periodo de contato com o colonizador europeu.

• A tradi9ao Tupiguarani

Os grupos correspondentes aos falantes da lingua Tupi-guarani figuram uma das 

popula9oes mais abundantes entre as etnias indigenas no Brasil. Do ponto de vista geografico, 
quando do periodo do contato com o Europeu, ocupavam grande parte do litoral brasileiro, 

assim como as principals bacias hidrograficas do interior. Seu territorio era tamanho, que por 

vezes os pesquisadores os consideraram como uma cultura “panbrasileira” (PROUS, 

1992;NOELLI, 1999/2000).

A despeito desse enorme territorio e das discussoes sobre as particularidades regionais 

que essa tradi9ao arqueologica representa, sua primeira sistematiza9ao na arqueologia se deu 

no periodo do PRONAPA com a defin^ao do que seria “caracterizada principalmente por 

ceramica policromica (vermelho e/ou preto sobre engobo branco e/ou vermelho), corrugada e 

escovada, por enterramentos secundarios em umas, machados de pedra polida, e, pelo uso de 

tembetas” (CHMYZ, 1976, p. 146). Essa defin^ao, contudo, longe de abarcar tamanha 

abrangencia e diversidade de material, serviu como guia para pesquisadores que trabalharam 

exaustivamente em sitios dessa trad^ao arqueologica. Tanto pela extensao de ocorrencia do 

material quanto pela quantidade de sitios arqueologicos, talvez, a Tradi9ao Tupiguarani seja a 

mais documentada arqueologicamente no Brasil.

16
Zarate Arqueologia

Rua Antonio Barbosa, 1082, 0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUEOLOGIA

Alem de toda essa variedade de dados oriundas das pesquisas, pelo fato de diversas 

popula9oes da lingua Tupi-guarani ocuparem o territorio quando da chegada do colonizador, 

sao tambem numerosos os registros e textos que relatam o contato com os indigenas desse 

periodo, como as obras de Hans Staden (1557), Gabrieal Soares de Souza (1587) e do Padre 

Antonio Ruiz de Montoya (1639).

Os sitios arqueologicos da Trad^ao Tupiguarani sao numerosos, compondo aldeias nos 

vales dos rios, principalmente os navegaveis, ocupando desde os topos, a parte superior das 

encostas e os terra90s fluviais; quando distante dos rios maiores, alocavam-se proximo a 

corregos ou outros cursos de agua. As dimensoes dos sitios variam, mas podem ser observados 

pela disposi9ao de manchas escuras, onde nao e incomum localizar sepultamentos secundarios 

junto a estes locais, marcados pela presen9a de grandes vasilhames ceramicos (PROUS, 1992, 

pp. 376-379).

No que se refere a ceramica, este e o principal elemento que caracteriza essa trad^ao 

arqueologica, sendo o material majoritario nos sitios. A olaria Tupiguarani e elaborada, com 

grande varia9ao de formas e tamanhos, assim como diferentes tipos decorativos. O antiplastico 

dessas ceramicas varia de acordo com a regiao, mas normalmente e composta por areia, quartzo 

e caco moido.
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Figura 5: Vasilhas do tradigao Tupiguarani (CHMYZ)

As decora95es plasticas variam de corrugado, ungulado, escovado e alisado (somente 

para citar alguns tipos), alem de apresentarem a tradicional pintura que a caracteriza, 

principalmente para determinadas categorias de vasilhames (PROUS, 1992, pp. 390-391; 

2016).

As varia9oes decorativas sao um dos principals temas de pesquisa sobre a Tradi9ao 

Tupiguarani, visto que a grande abrangencia resulta em uma diversifica9ao dos estilos da 

ceramica. Inicialmente, fora subdividida em sub trad^oes: Corrugada, Escovada e Pintada, 

dado a variabilidade material e caracteristicas dos sitios (PROUS, 1992; SCHMITZ, 2016). 

Contudo, essa classifica9ao mostrou-se insuficiente e acabou em desuso por fragmentar 

aspectos interpretativos dos conjuntos materials.

Por ser um tra90 mais evidente, as pinturas foram observadas principalmente nos 

vasilhames de grande porte, como jarros, talhas e umas, destinadas a fermenta9ao de bebidas e 

posteriormente utilizadas nos rituais funerarios, assim como em tigelas de menor porte 

destinadas ao consume dessas bebidas (Figura 12 e Figura 13) e acompanhando, muitas vezes, 

os sepultamentos (BROCHADO & LA SALVIA, 1989; Brochado et al., 1990; Noelli e
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Brochado, 1998). A variasao dos temas decorativa e grande, com motives que se diversificam 

conforme as regioes e os dominios (Proto Guarani e Proto Tupi) (PROUS, 2016).

Essa questao de dominios foi uma discussao recorrente e necessaria dentre os 

pesquisadores da Trad^ao Tupiguarani, o que levou a entender as varia9oes em um conjunto 

tao amplo, e que resultou em uma sub divisao entre “Proto Tupi”, para as ocorrencias a partir 

do suedeste, nordeste e norte do Brasil, e “Proto Guarani”, para as manifesta9oes meridionais, 

incluindo a Bacia do rio da Prata e do rio Parana na Argentina (PROUS, 2016, p. 118). A 

ocupa9ao da Tradi9ao Tupiguarani no Parana (Proto Guarani) remete a uma antiguidade 

aproximada de dois mil anos atras e, ate o momento, e direciona para a regiao da area de 

convergencia entre os rios Parana e Igua9u, onde se tern as datas mais recuadas (BONOMO et 

al., 2015, p. 64).

Embora a origem e a dispersao dessa cultura arqueologica tenha sido alvo de diversas 

discussoes ao longo dos anos (BROCHADO, 1984; NOELLI, 1993; 1999-2000; 2004) e 

representa um tema mais abrangente, os dados apresentados por BONOMO et al. buscam 

evidenciar um modelo apenas para o que entendemos hoje como Proto Guarani e a por9ao 

meridional do Brasil e fronteiras. Tomando esse modelo como base, observa-se que os grupos 

originarios teriam se distribuido para o Parana a partir de tres rotas: subindo o rio Parana e 

adentrando o estado pelo rio Paranapanema na fronteira com Sao Paulo; seguindo para a por9ao 

central do estado pela bacia do rio Ivai; e andentrando a por9ao sul pelo estado de Santa Catarina 

ate o alto rio Igua9u.

Os grupos Proto Guarani teriam atingido o oeste do estado do Parana (proximo a regiao 

de estudo) atraves do curso do rio Parana, na divisa com Mato Grosso do Sul. A data9ao de 

2010 ± 75 AP (por volta de 4.000 anos a.C.) e apontada por Bonomo et al. (2015) no sitio 

Fazenda Dona Carlota 2, em Itaipulandia, da Trad^ao Tupiguarani como a data mais recuada 

associada a esse grupo no Estado do Parana ate o momento.

A partir do ano 1000 d.C., a consolida9ao do povoamento da tradi9ao Tupiguarani no 

estado do Parana teria se dado em diferentes regides com um aumento significativo no numero 

de sitios arqueologicos. Essa densidade so aumentou ate determinarem territorios bem definidos 

quando do contato com o colonizador europeu em meados do seculo XVI (Bonomo et al., 2015). 

Na area de estudo tambem vemos essa densidade de registros atestada no aumento de dados
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referentes a sitios pos o ano 1000 d. C. Entre os seculos XV ao XVII, grande parte do territorio 

estaria ocupado pelos grupos Proto Guarani e muitas das referencias realizadas pelos 

colonizadores e missionarios devem fazer alusao a essa populate (CHMYZ et al., 2008).

Os indfeios arqueologicos apontam que a populate Proto Guarani tenha estado presente 

na area de estudo desde 4.000 AP ate a contemporaneidade. CHYMZ et al. (2008) aponta para 

uma consideravel quantidade de sitios e datas no entorno da area de estudo demonstrando essa 

continuidade. A cronologia abrange praticamente mil anos de ocupado, sendo um territorio 

constantemente disputado e altemado com as popula95es Proto Je.

O material ceramico na regiao e abundante e demonstra esse continue ocupacional. Os 

sitios apresentam fragmentos que apontam para recipientes de dimensSes e estilos variados . O 

antiplastico e composto de areia fina, mica, quartzo e ceramica triturada. Alem dos vasilhames 

ceramicos, cachimbos modelados em barro tambem foram identificados, assim como um 

conjunto de material litico composto de lascas simples e laminas de machado polido (CHMYZ 

et al., 2008, pp. 217-227).

• A tradigdo Harare

A tradi9ao Itarare e afiliada a grupos agricultores ceramistas demograficamente mais 

densos em rela9ao ao grupos ca9adores-coletores mais antigos, os quais seriam correlates a 

grupos indigenas Ge meridionais, estes conhecidos em fontes etno-historicas e etnograficas sob 

diversos etnonimos: Coroado, Guaiana/ Guaiana, Kaingang, Xockleng/ Botocudo (Schmitz et 

al. 2005; De Masi 2005). Seus sitios se espalham do estado de Sao Paulo ao Rio Grande do Sul, 

sendo encontrados inclusive no nordeste da Argentina, sendo la denominada de Cultura 

Eldoradense (Araujo 2001: 15, 32).

Sua ceramica e caracterizada por ser em geral simples, com emprego de antiplastico de 

areia, quartzo e graos de hematita, queima redutora, tecnica modelada, com um acabamento de 

superficie com tecnicas de alisamento, enegrecimento ou brunidura, sendo pouco utilizado as 

tecnicas plasticas a pintadas: ungulada, incisa,ponteada, impressoes de cestaria ou tecidos, 

engobo vermelho. Os vasilhames tendem a ser pequenos, paredes de espessura fina (Sail 

mm). As formas dos vasilhames tendem a ser mais altas que largas, conicas, hemisfericas, quase 

cilidticas de base arredondada (Prous 1992: 322).
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Figura 6: exemplos de vasilhames ceramicos da tradigao Taquara-ltarare (Prous 1992:323)

Quanto as data9oes, as mais antigas se atribuiam ao Rio Grande do Sul (Seculos I a VI 

AD), para este estado, alem do Parana e da Argentina, ocorriam varia data9oes do seculo XIV 

AD, ocorrem tambem data9oes mais recentes atribuiveis ao seculo XVIII AD (Prous op.cit: 

29). A ceramica desta tradi9ao ou sistema regional pode ser mais antiga do que imaginamos,
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ao julgar pelos resultados estudados por De Masi (2006: 48) entre sftios ceramistas no baixo 

vale do rio Canoas, Santa Catarina, cujas data9oes alcan9aram de 790 a. C. ate 2860 a C.

Consideragdes sobre a ocupagdo preterita na area de estudo

No seculo XVII os jesultas responsaveis pelas funda9oes das redu9oes mencionavam ao 

longo do rio Ivai a presen9a de popula9oes indigenas Guarani, e na regiao das cabeceiras deste 

rio, nas areas de campos e de cerrados, a presen9a de grupos nao Guarani, aos quais atribuiam 

a denomina9ao de Gualachos ou Cabeludos; ja no seculo XVIII, com o advento do tropeirismo 

no planalto parananense, ha inumeros relates atribuidos aos Kaingang, bem como de sua 

resistencia contra a ivasao dos colonos as suas terras por guerras que perduraram ate o seculo 

XIX (Mota 2003:21-22).

No Diagnostico Etno-Ambiental da Terra indigena Ivai organizado por Mota (2003: 23) 

consta a regiao do medio rio Ivai ser territorio tradicional da etnia Xeta desde meados do Sec. 

19, sendo que a etnia Kaingang ali teria se instalado mais por pressao dos avan90S das frentes 

de coloniza9ao. Os Xeta, sao mencionados nas fotes historiograficas a partir do ano de 1842 

com uma expedi9ao exploratoria financiada pelo Barao de Antonina, a partir desta, outras foram 

efetuadas, cujos contatos com esses indios resultaram em varias descr^des dos seus aspectos 

fisicos e de sua cultura material: uso de tembetas de resina e de cabelos compridos tanto pelos 

homens como pelas mulheres, o emprego de uma ligua similar a Guarani (Kaiova), o uso da 

tecelagem de algodao e da urtiga brava, machados de pedra e outros instrumentos liticos, bem 

como, instrumentos metalicos reciclados a partir de velhas espadas e pregos; os Kaigang ao 

contrario sao descritos como utilizando o cabelo curto e nao empregando tembetas. (Mota op. 

cit: 27).

No municipio de Candido de Abreu-PR, precisamente na confluencia dos rios Ivai e 

Ivaizinho, ha o distrito de Teresa Cristina, onde a partir do ano de 1847 fora fundada uma 

colonia homonima pela iniciativa do medico francos Jean-Maurice Faivre, voltada ao plantio 

de cafe, baunilha, algodao, milho, trigo e cana-de a9ucar (Antonelli 2013). A colonia fora 

tambem incumbida pelo govemo imperial de abrir novos nucleos de coloniza9ao, abrir estradas 

para as localidades de Ponta Grossa e Guarapuava, bem como promover a catequese de grupos 

indigenas porventura existentes no entomo da colonia, tal como o exemplo de algumas familias 

Kaingang ali registradas ja em 1871 (Mota op. cit.: 32-33).
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A partir de 1973 a colonia constara nas memorias do engenheiro ingles Thomas Bigg- 
Wither, responsavel pela demarcate da ferrovia transcontinental ao longo do vale do rio Ivaf. 
Durante suas atividades foram efetuados contatos (em geral tensos) com os Xeta, alguns sendo 

capturados e conduzidos em canoas a colonia em uma tentativa de integra^o, alguns vindo a 

falecer vitimados por diarreias. Em 1871 ja existiriam familias Kaingang instaladas no entomo 

da colonia (Mota op cit.: 28-29; 33).

Figura 7: Indio Xeta registrados pelo engenheiro ingles Thomas Biggi-Wither 
quando de sua estadia no Colonia Teresa Cristina e demais localidade ao 
longo do Rio Ivaf no decada de 1870. (Bigg-Wither 1874, apud Mota 2003:
31)
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Figura 8: Indio Kaingang registrados pelo engenheiro ingles Thomas Biggi-Wither quando de sua estadia na Colonia Teresa 
Cristina e demais local id ade ao longo do Rio Ivai na decada de 1870. (Bigg-Wither 1874, a pud Mota 2003:31)

O restante que se conhece a partir de documenta9ao historica e que os grupos Kaigang 

do rio Ivai nos seculos XIX e XX seriam grupos oriundos do norte da Provmcia do Parana (Sao 

Jeronimo, Guarapuava, Marrecas ou mesmo da propria Colonia Teresa Cristina), a prindpio 

instalando-se em suas cabaceiras (rios dos Patos e Lageado) e deslocando-se posteriormente ria 

abaixo. Alguns desses grupos seriam liderados pelos caciques Feliciano, Felisbino e Paulino 

Arak-xo (Mota 2003: 36). O povoamento da regiao de Palmital por parte do elemento luso- 

brasflico foi desencadeado a partir do anos de 1770, por expedi9oes de conquista sob ordens do 

Tenente-Coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza, comandante da Pra9a de Paranagua 

(Cleve 2010:27). Porvoltade 1918, o local jaoferecia casas comerciais, alem de serv^os como 

ferreiros, carpinteiros, marceneiros, pois a vila era localizada as margens da estrada que 

interligava a regiao central do Parana ao estado do Mato Grosso do Sul. Por esta razao, ate um 

posto policial ja existia nesta epoca.
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Em meados da decada de 1920, foi criada uma lei que privava os fndios de algumas 

terras no Parana. Os jomais da epoca faziam apologia para a extin9ao do aldeamento Sao 

Jeronimo, cujas terras foram disputadas pelos importantes politicos paranaenses e fazendeiros. 
A liberate de terras indigenas a politicos locais, reduziu suas reservas e contribuiu para os 

conflitos entre indios e colonos na Serra da Pitanga. Por decreto n° 294 de 17 de abril de 1923, 

os indios perderam as terras na margem direita do rio Ivai, em favor dos colonos, e os indios 

foram obrigados a ir para a margem esquerda do rio, o que causou grande revolta na comunidade 

indigena. Desta maneira, 150 indios Kaingang atacaram Pitanga, dan9ando na Igreja que depois 

foi incendiada. Este ataque resultou na morte de um casal de moradores (Cleve 2010)2.

Conforme o sitio eletronico Portal Kaingang, entre o municipio de Pitanga e de Manoel 

Ribas contamos com a terra indigena Kaingang conhecida como Posto Indigena Ivai ou Posto 

Indigena Cacique Gregorio Kaaikchot, originalmente contava com uma area original de 

aproximadamente 36.000 hectares, sendo sua area atual de 7.306,35 hectares. Em 2010, de 

acordo com o censo IBGE (2012) contava com uma popula9ao de 1687 Kaingang.

• Breve histdrico de Palmital

De acordo com o IBGE, o municipio de Palmital tern origem com a expedi9ao 

organizada por Maximiliano Vicentin, na decada de 1920, apos a queda do pre90 do mate das 

suas produces proximo a Campina de Simao. A expedi9ao tina como objetivo estabelecer 

terras pata planta9ao e cria9ao de suinos e contou com 15 homens que adentraram as terras de 

Santa Maria e instalando acampamento em Sao Jose, no dia 19 de mar9o, fundando ao longo 

do percursos os lugarejos, Pinhal do Corvo, Queixo da anta, Rio Guaraipo, Queixo de Tateto, 

Sanga Funda e Palmital, onde chegou no dia 25 de mar90 de 1929.

Distrito criado com a denomina9ao de Palmital, pela lei estadual n° 790, de 14-11-1951, 

subordinado ao municipio de Pitanga e elevado a categoria de municipio em 1997. Segundo 

dados extraidos no site da Prefeitura de Palmital seu nome teve origem devido a grande 

concentra9ao de palmito nativo da regiao onde teve inicio o povoado. Palmital possui locais 

com cachoeiras, grutas e cavemas, porem pouco estudadas. A constitui9ao etnica do municipio 

apresenta migrantes paranaenses e nordestinos, bem como imigrantes ucranianos, italianos, 

alemaes e poloneses. Vale ressaltar que o municipio apresenta um programa educacional ligado 

aos acontecimentos culturais valorizando os costumes e tradi9oes locais. Atualmente a
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economia esta pautada basicamente na agropecuaria, na extra^o de erva-mate e no cultivo de 

milho (que deu origem a tradicional Festa do Milho), e crescente cultivo de amora para a cria9ao 

do bicho-da-seda e soja. No setor da pecuaria o municipio possui gado de corte e de leite, e 

crescente suinocultura.

7. PROPOSigAO DE METODOLOGIA DE PESQUISA PARA CARACTERIZA^AO 

ARQUEOLOGICA DA AREA DIRETAMENTE AFETADA - ADA

A pesquisa arqueologica ligada ao planejamento de uma politica de preserva9ao 

“demonda a aplicagao criativa e flexivel de teoria e metodo arqueologicos modernos, ndo 

havendo possibilidade de aplicagao de receitas prontas e infaliveis” (SCHIFFER & 

GUMMERMAN, 1977; 85).

Deste modo, entende-se que a avalia9ao arqueologica procure observar os processes 

de altera9ao da paisagem relacionados ao uso e ocupa9ao do solo, bem como a disposi9ao 

espacial do empreendimento, substanciando a ado9ao da abordagem do diagnostico 

interventivo, prevendo a cobertura do dominio e o potencial arqueologico informativo do 

terreno.
“O levantamento arqueologico e um processo multiple e que envolve 

diversas atividades. Assim nao somente deve o levantamento arqueologico ser 
direcionado para a identifica5ao de restos materiais, mas tambem para o entendimento 
das propriedades intrinsecas do registro” (SCHIFFER, 1978).

Pelas especificidades do empreendimento, tem-se como proposta a utiliza9ao dos 

conceitos de Redman (1973), o qual defende a condu9ao da pesquisa arqueologica relacionando 

os momentos especificos da pesquisa, com base em estrategias dedutivas e indutivas.

A pesquisa deve, segundo Redman (1973), desenvolver-se atraves de multiestagios, 

envolvendo etapas sucessivas, que implicam uma investiga9ao cada vez mais intensiva, em 

por9oes cada vez menores do universe. O procedimento intensifica a pesquisa em locais de 

potencial arqueologico.

Para os trabalhos de campo, serao utilizadas metodologias regularmente empregadas 

em projetos dessa natureza no Brasil, que e o levantamento assistematico e o levantamento
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sistematico. Esse procedimento ira melhor atender o levantamento assistematico, onde serao 

escolhidos os compartimentos ambientais significativos para ocupasjio preterita com vistoria 

necessaria dentro do perfmetro estabelecido:

• Levantamento assistematico: sera realizado tanto nas areas diretamente afetadas 

quanto na area de influencia direta do empreendimento. Tal metodologia visa a 

busca de sitios arqueologicos a partir de informa9oes prestadas pelos moradores da 

regiao a ser trabalhada, pelas evidencias da vegeta^o, e pela observa9ao de locais 

com solo exposto que proporcionem visibilidade (EVANS & MEGGERS, 1965).

• Levantamento sistematico: sera estabelecido um piano de trabalho atraves de 

linhas de transect nas estruturas compreendidas pela ADA, com prospec9oes 

intensivas e interventivas sistematicas, diagnosticadas a partir do cruzamento de 

dados geoambientais e pelas caracteristicas do local. Esta metodologia objetiva 

contemplar todos os compartimentos paisagfsticos presentes na area, com o 

proposito de amostrar possiveis sitios instalados em diferentes ambientes.

Apresenta-se no- mapa de piano de trabalho arqueologico (malha de interven9oes 

proposta), abrangendo toda ADA empreendimento, com pontos pre-estabelecidos para 

realiza9ao do levantamento prospective intensive de subsuperficie, onde deverao ser realizadas 

as Tradagens.
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Portanto, de antemao, destaca-se que estao previstas no primeiro memento a realiza9ao 

de 18 interven9oes em subsuperficie, as quais terao intervalos de 60 metros, onde serao 

executadas com ferramentas manuals (cavadeira ‘boca-de-lobo’), que devera atingir a 

profundidade de 1,00 metro e todo o sedimento sera examinado (manualmente ou com peneiras, 

dependendo da umidade).

Todos os procedimentos acima descritos serao registrados em fichas desenvolvidas 

especialmente para a documenta9ao, bem como efetuados a documenta9ao fotografica e grafica 

pertinentes para todos os pontos prospectados e, posteriormente apresentados no Relatorio final.

7.1 PLANO DE TRABALHO CIENTIFICO QUE CONTENHA DEFINIQAO DE 
OBJETIVOS

Objetivos gerais
Prevenir eventuais danos ao patrimonio arqueologico e produzir conhecimento 

cientffico sobre o passado das ocupa9oes humanas na regiao, gerando meios de retomo para o 

usufruto da sociedade e em beneficio publico. Alem disso, pretende-se obter embasamento 

suficiente para sugerir a9oes preventivas e mitigatorias compativeis com o grau de significancia 

cientifica dos bens encontrados.

Objetivos especificos

• Realizar levantamento acerca do conhecimento etnohistorico e do patrimonio 

arqueologico da AID para dialogar com os dados adquiridos em campo;

• Investigar a area diretamente afetada pelo empreendimento atraves de interven9oes em 

superficie e em subsuperficie com o intuito de se constatar a presen9a ou ausencia de 

material arqueologico;

• Identificar as possiveis formas de ocupa9oes preteritas que, que eventualmente, tenham 

ocorrido na area;

• Compreender os processos de forma9ao e transforma9ao da matriz sedimentar, atraves da 

leitura estratigrafica, e relaciona-la com eventuais achados arqueologicos;
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• Defmir os limites de ocorrencia de vestigios e/ou sitios arqueologicos atraves de avalia9oes 

de superficie e subsuperficie;

• Avaliar o estado de conserva9ao e possiveis fatores de degrada9ao incidentes sobre 

ocorrencias e sitios arqueologicos identificados na ADA;

• Assegurar a integridade do patrimonio arqueologico buscando evitar os impactos causados 

pelas atividades associadas ao empreendimento em questao;

• Gerar dados para amplia9ao do conhecimento arqueologico regional.

7.2 SEQUENCIA DAS OPERACOES A SEREM REALIZADAS NO SITIO

Nos locals onde forem detectadas ocorrencias arqueologicas, sera implantado uma 

malha reduzida para um melhor contexto da area, averiguando assim a existencia de sitio 

arqueologico ou nao no local;

Confirmado se tratar de sitio arqueologico, sera realizada a limpeza da vegeta9ao 

rasteira, seguida de abertura de ao menos uma sondagem de 100x100 cm para controle 

estratigrafico, incidente sobre a zona de maior concentra9ao de materials ou estruturas 

evidentes, sera realizada a delimita9ao espacial, a partir dos procedimentos de praxis. Os 

mesmos serao delimitados a partir de vestigios visiveis em superficie e/ou subsuperficie. O 

ponto zero para a delimita9ao sera a sondagem onde forem identificados os vestigios 

arqueologicos, a partir desse ponto, serao realizadas sondagens por transects em intervalos 

regulares (CALDARELLI, 2003).
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Figura 3 Marcagao do ponto zero e area de transects paralelos (sem escala).

A partir do ponto zero as sondagens serao orientadas seguindo as marcagoes de 

transects. Na metodologia para delimitagao do sftio, para cada ponto positivo (material 
arqueologico), devemos realizar duas sondagens negativas nas quatro diregoes referenciadas. 

A espacialidade de uma sondagem para outra ira seguir a malha de 1 Ox 10m, podendo variar 

para mais ou menos, conforme as observagoes in loco, tais como declividade, barreiras naturais 

ou propriedades privadas. (CALDARELLI, 2003).
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Figura 4 Delimitagao de sitio orientado pelas marcagoes a partir de urn ponto zero.

Para sitios em que a cultura material estiver apenas em superficie, a delimitagao do 

mesmo ira ocorrer por dispersao maxima do material para entao atingir a estimativa 

aproximada. O calculo em m2 ocorrera por meio de multiplicagao do tamanho do eixo N/S com 

o eixo L/O. A delimitagao, portanto, seguira o seguinte esquema (CALDARELLI, 2003):
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Figura 5 Delimitagao de sitio por dispersao de material a partir de um ponto zero.

Para sftios em que a cultura material estiver disposta apenas em suportes rochosos 

(lajes, paredoes e abrigos), a delimitate) do mesmo ira ocorrer por dispersao maxima das 

figuras para entao chegar a estimativa aproximada de seu tamanho. O calculo em m2 ocorre 

quando multiplicamos o tamanho do eixo N/S com o eixo L/O. A delimitate segue o seguinte 

esquema representado pelas figuras vermelhas nos suportes rochosos (CALDARELLI, 2003):

/f\

5 £<t\~
A
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Figura 6 Delimitate) de sitio rupestre por dispersao de figuras em suportes.

No caso de material arqueologico contabilizando um a tres fragmentos e de nao se 

identificar outros vestigios contextualizados, sobre os quais nao se sabe a distancia em relate
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ao contexto original de deposisao ou produ9ao a area, sera considerada como ocorrencia 

arqueologica devido a quantidade de material (ARAUJO, 2001, p.161).

For fim sera preenchida a ficha CNSA para cadastro do Sftio arqueologico.

CRONOGRAMA DA EXECUCAO

Quadro 2 Cronograma de Atividades da Pesquisa.
Projeto de Avaliagao de impacto ao Patrimonio Arqueologico

Mes4Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3
15 30Dias 15 30 15 30 15 30

Atividades
Protocolo junto ao IPHAN 
para analise e posterior 
publicagao da Portaria 
IPHAN
Pesquisa de campo
Elaboragao do Relatorio 
Final
Acompanhamento junto 
ao IPHAN

Obs.: 0 intervalo assinalado em cinza (30 dias) representa o tempo maximo que o arqueologo coordenador de campo devera se 
dedicar, efetivamente, as atividades do levantamento arqueologico. Apos esse periodo, podera se desvincular do projeto, 
dedicando-se a outro, pois as demais atividades de laboratorio e de gabinete poderao ser desempenhadas pelos demais membros 
que compoem a equipe tecnica.

8. PROPOSICAO DAS ATIVIDADES DE ANALISE E CONSERVACAO DOS BENS 

ARQUEOLOGICOS

Quanto a coleta de material arqueologico, para esta fase da pesquisa ira se reduzir ao 

mmimo, ocorrendo somente nos pontos em que houver interven9ao no solo pela abertura de 

po90s-testes, por doa9oes das comunidades do entomo imediato, ou locals de erosao que 

provoque qualquer risco de desaparecimento ou danos ao material em superficie.

Tais procedimentos possuem a finalidade de nao produzir altera9oes no sitio que 

possam prejudicar as pesquisas sistematicas futuras, antes que se decida qual a melhor medida 

a ser adotada em cada caso, preserva9ao ou resgate.

Caso sejam coletadas amostras de cultura material durante os trabalhos, os vestigios 

serao triados em laboratorio com os devidos registros, tabulados, analisados e posterior 

acondicionamento para envio ao apoio institucional. Da mesma maneira sera preenchida, em
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consondncia com a Portaria IPHAN n.° 196, de 18/05/2016, a Ficha de Cadastre de Bern 

Arqueologico Movel.

Os trabalhos de curadoria serao iniciados em campo, a partir do registro de 

proveniencia e tipologia do material coletado. A metodologia desenvolvida para essa etapa 

orientara a lavagem e numeraijao de pe9as em laboratorio. Para a limpeza, ou seja, retirada do 

solo da superficie das pe9as, serao utilizadas agua e escovas de cerdas macias, evitando-se 

atritos que comprometam a integridade ou o poder informativo das pe9as, com exce9ao dos 

materials arqueofaunisticos e metalicos, que serao limpos a seco.

Os trabalhos de curadoria envolverao o tratamento dos vestigios adotando os seguintes

procedimentos:

• Higieniza9ao (limpeza), numera9ao e arrolamento do material;

• Analise morfologica do material;

• Identifica9ao e descr^ao sobre a filia9ao cultural do material;

• Registro fotografico de todo o material arqueologico;

• Envio para Institute de Apoio para guarda do material.

Os procedimentos de analises a serem desenvolvidos buscarao essencialmente a 

caracteriza9ao morfologica dos vestigios que permita uma melhor compreensao do contexto 

arqueologico na elabora9ao do piano de resgate ou preserva9ao dos mesmos, tambem, permitir 

possiveis correla9oes culturais, de forma preliminar, entre os conjuntos estudados.

Portanto, o material porventura coletado devera obrigatoriamente passar por curadoria 

e analise em laboratorio. Essas atividades ocorrerao ao final da etapa de pesquisa de campo. A 

analise devera permitir: tratamento estatistico dos dados; obten9ao de informa9oes 

tecnologicas, morfologicas, funcionais, estilisticas e iconograficas.

O quadro a seguir demonstra a previsao de gastos com os materials necessaries as 

atividades de analise e conserva9ao em campo e laboratorio.

PREgO R$ETAPA DA PESQUISACod. ITEM

2,10Numera9ao1 Acetona 100 ml

2,20Numeragao2 Algodao
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13,50Numeragao3 Base incolor

13,00Numera9ao4 Caneta hidrografica

4,00Cotonetes Numeragao5

16,00Numeragao6 Caneta nanquim

Numeragao 9,00Nanquim branco7

Numeragao 5,50Ponteira para nanquim8

4,00Escova dental Higienizagao9
17,99Luvas de latex Higienizagao10

13,00Mascara descartavel Higienizagao11

Oculos de protegao 6,00Higienizagao12

4,50Pano multiuso Higienizagao13

20,00Higienizagao14 Pinga

30,00Pinceis variados Higienizagao15

Analise 27,99Paquimetro16

Analise 25,0017 Lupa

27,8018 Caixa tipo hortifruti Armazenamento

36,00Encaminhamento do19 Caixa tipo marifinite

material

Encaminhamento do 49,9920 Plastico bolha

material

Encaminhamento do 25,1021 Amarrilho

material

6,00Encaminhamento do22 Saco Zip 6x10,5

material

11,00Encaminhamento do23 Saco Zip 10x 14

material

21,00Encaminhamento do 

material.

24 Saco Zip 14x20

Prego medio do material de laboratorio. Cotagao realizada em 29-02-2020 362,87

O aporte teorico e metodologico para as analises tecnologicas e tipologicas do material 

Iftico tera como apoio as obras de Collins (1975); Tixier, Inizan & Roche (1980); Caldarelli 
(1983); Prous (1986/90), Inizan et al. (1995) e Boeda (1997). A analise tipologica das colegdes
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Hticas permite reconhecer, definir e classificar as diferentes variedades de utensi'lios dentro de 

um campo comparavel de conjuntos. Ja a tecnologia pode ser considerada como um produto de 

investigate pontuado pela altemancia entre as conduces e processes operatorios (Boeda, 
1997). A linha de analise que se pretende adotar e a que produz informa9oes sobre a 

variabilidade funcional dos utensilios. Desta forma, sera realizado um estudo tecnologico capaz 

de contribuir com a elucidato da cadeia operatoria que leva da fabricate do artefato ao seu 

uso, objetivo ultimo da produto de qualquer artefato.

Para analise do material ceramico, privilegiar-se-a a observato de atributos 

tecnologicos (tecnica de manufatura, queima, antiplastico, ocorrencia de manchas de queima, 

cor da pasta, etc.), decorativos e morfologicos (borda, labio, base, dimensoes, diametro e 

forma), visando abordar o vasilhame como um todo. A partir dos desenhos de bordas e bases, 

serao feitas reconstitutes graficas das vasilhas, em tamanho original. Essas reconstitutes 

serao posteriormente reduzidas em escala, para criar uma tipologia e formular hipoteses 

fundamentadas no uso dos diversos tipos de vasilhas. Os autores que servirao de base para as 

diversas fases da analise serao: DeBoer & Lathrap 1979; Gomes 2005; Orton et al. 2003; Rice 

1987; Rye 1981, entre outros.

Para a analise das diferentes tipologias de artefatos arqueologicos serao utilizadas a 

identificato e descrito de atributos qualitativos e quantitativos, construidas com base no 

arcabou90 teoricos e metodologia adotados em pesquisas desenvolvidas por autores como:

Lou9a: Brancante (1981), Zanettini (1986), Lima et al. (1989), Lima (1993, 1997), 

Deetz (1996), Symanski (1998), Sousa (1998), Schavelzon (1991), Stelle (2001), Hume (2001), 

Tocchetto et al. (2001), Souza (2010)

Vidro: Jones & Sullivan (1989), Zanettini & Camargo (1999), Symansky (1998), 

Lima (1995/1996, 2002), e Juliani (2003), alem de informa9oes no site https://sha.org/bottle/ 

especializado em metodos de fabricate e identificato de garrafas.

Osseo: Buikstra, J.E.; Ubelaker, D. H. (1994); Byers, S. N.(2007); Campillo, D.; 

Subira, E. (2004; Larsen, C. S.(1999); Millard, A. (2001); Silva, S. F. S. M(2005,2006 e 2014); 

Ubelaker, D. H. (2014); White, T. D.; Folkens, P. A. (2006).
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Material Construtivo: Pileggi (1958), Chmyz (1976), Brancante (1981), Rice (1987), 
Rye (1981), Zanettini (1986), La Salvia e Brochado (1989), Lima et al. (1989), Orton et. al. 

(1997), D’Alambert (1993), Shepard (1995 [1956]), Lima (1985, 1993, 1997), Deetz (1996), 
Symanski (1998), Sousa (1998), Schavelzon (1991), Stelle (2001), Hume (2001), Tocchetto et 

all (2001), Juliani (2003), Souza (2010) e Soares (2011).

Arqueofaunistico: Lyman (1994), Reitz & Wing (1999), Figuti (1999), Rosa (2008), 

Milheira e Deblasis (2011), Miziara (2006), Bissaro-Junior (2008) e Kokler (2012).

Metal: Lima (1993), Albuquerque e Lima (1994), Symansky (1998), Maximino 

(2003), Zequini (2006) e Troncoso (2013).

Na integra9ao dos dados utilizar-se-ao metodos estatisticos (testes de cluster e de 

componente principal, entre outros possiveis), os quais serao definidos a medida de sua 

aplicabilidade aos materiais coletados e registrados.

9. SEQUENCIA DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS DURANTE A 

PESQUISA

A metodologia proposta para a pesquisa arqueologica abrange especificidades e 

particularidades, embasados na legislate em vigencia e nos pressupostos teoricos ja expostos. 

A seguir apresenta-se a sequencia operatoria das atividades a serem realizadas:

Quadro 3 Sequencia Operatoria da Pesquisa.
FASE 1 - GABINETE

1 Levantamento de dados sobre o Empreendimento;
2 Levantamento de dados geograficos, geologicos, geomorfologicos e cartogr£ficos da Regi§o onde pretende implantar o 
Empreendimento;
3 Levantamento das fontes arqueologicas, etnohistbricas e historicas acerca da ocupag§o humana em nivel local e 
regional;
4 Apropriagao de conhecimentos previo sobre a area de pesquisa para elaboragao do projeto pesquisa.

FASE 2 -CAMPO
1 Caminhamento com varredura de superficie, proporcionando uma amostragem regular capaz de localizar vestlgios 
arqueolbgicos de superficie;
Aplicag§o de malha sistembtica com abertura de tradagens ou pogos-teste (PT's), abrangendo a ADA do empreendimento, 
quando possivel. Nbo sendo possivel por motivos externos, sera devidamente justificado em relatbrio.
3 As intervengbes serao feitas com o auxilio de cavadeiras manuals, apresentando 30 cm de diametro, com profundidades 
variando de acordo com as caracteristicas geomorfolbgicas locais, objetivando-se atingir o embasamento esteril do ponto 
de vista arqueolbgico ou profundidade minima de 1 metro;
4 Os sedimentos retirados serbo peneirados para averiguagao de possivel presenga de vestlgios arqueolbgicos, ao final 
da escavagao o sedimento retirado serb devolvido a intervengao e esta sera fechada;
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EASE 3 -CAMPO
1 Nos locals onde forem detectadas ocorrencias arqueologicas, sera implantado uma malha reduzida para um melhor 
contexto da &rea, averiguando assim a existencia de sitio arqueologico ou nao no local;
2 Confirmado se tratar de sitio arqueologico, ser£ realizada a limpeza da vegetagSo rasteira, seguida de abertura de ao 
menos uma sondagem de 1 x 1 metro para controle estratigrafico, incidente sobre a zona de maior concentrag^o de 
materiais ou estruturas evidentes, ser& realizada a delimitagao espacial, a partir dos procedimentos j£ pautados;

FASE 4 - LABORATORIO
1 Identificagao e triagem por categoria material;
2 Higienizagao e catalogagao das pegas;
3 Analise criteriosa por sitio identificado;
4 Registro fotogr&fico de todo o material arqueologico;
5 Envio para Instituigao de Apoio para guarda do material.

FASE 5 • GABINETE
1 Processamento dos dados de campo e laboratorio;
2 Confecqao do Relatorio Final;
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10. EQUIPE TECNICA

A realizasao dos trabalhos requer equipe tecnica especializada em elaborate de 

estudos arqueologicos para licenciamento ambiental, bem como processamento e analise de 

dados, que sera composta de profissionais altamente qualificadas e com experiencia 

comprovada.

Os quadros a seguir, apresentam a equipe tecnica responsavel pela execute dos

trabalhos.

ARQUEOLOGO COORDENADOR GERAL
Lucio Cioni Sanabria ZarateNome

Rua Antonio Barbosa, n. 1082, 0 Pioneiro, Fatima do Sul - MSEnderego
Telefone (67) 9-9969-7980

Bacharel em Ciencias Socials / Especializagao em Arqueologia e 
Patrimonio Cultural

Formagao

UFGD/FUTURAInstituigao
zaratearqueologia@gmail.comE-mail

ARQUEOLOGO/GEOPROCESSAMENTO
Gilmar D’Oliveira SilvaNome

Rua Monte Santo, n. 332, Sao Jorge, Senhor do Bonfim - BA | CEP: 
48.970-000

Enderego

(75) 9 9921-4500Telefone
Graduado em Ciencias Biologicas / Esp. em Especializagao em Educagao

Ambiental
_________ Especializagao em Arqueologia Social Inclusiva_________

UNEB/IBPEX/URCA

Formagao

Instituigao
gilmarqdos@gmail.comE-mail
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11. PROPOSICAO DE ESTRATEGIAS DE ESCLARECIMENTO E DI VULGAR AO 

DOS BENS CULTURAIS ACAUTELADOS

Os trabalhos de pesquisa arqueologica, geralmente, sao desenvolvidos em areas de 

empreendimentos que ocasionam impacto ambiental, que podem causar a destrui9ao de sitios 

arqueologicos. Assim, ha a necessidade de se conscientizar e sanar duvidas de todos os grupos 

sociais que estejam diretamente envolvidos com os trabalhos de arqueologia, como moradores 

locals, empreendedores e trabalhadores da obra, atraves de atividades de Educa^o Patrimonial.

Os arqueologos em campo agem como mediadores da informa9ao, ao permitir que os 

individuos envolvidos se apropriem da informa9ao, e consequentemente a transforme em 

conhecimento. Deste modo, cabera a equipe tecnica, em sua interdisciplinaridade, o 

desenvolvimento das primeiras atividades de divulga9ao relacionadas ao patrimonio cultural, a 

serem realizadas no decorrer do projeto.

Portanto, no ambito deste Projeto, buscara promover um envolvimento de diferentes 

publicos com os trabalhos arqueologico, visado a promo9ao de cidadania e o desenvolvimento 

de uma consciencia preservacionista.

O publico alvo para a divulga9ao nesta fase da pesquisa serao os moradores da area 

afetada, os operarios de campo que serao contratados para auxiliar os trabalhos de arqueologia, 

demais agentes ambientais envolvidos no licenciamento do empreendimento e a comunidade 

em geral do municipio de Toledo-PR. ftxWq id A ^

Ao longo da realiza9ao do Programa de Avalia9ao de Impacto ao Patrimonio 
Lfteamen^o^/^fe^^a^SsinJ^ serao realizadas atividades deArqueologico na area do 

esclarecimento junto a equipe de auxiliares de campo e orgaos publicos, preferencialmente a

secretaria municipal de Cultura.

O contato com os orgaos publicos iniciara ainda antes da mobiliza9ao da equipe para 

execu9ao das atividades de campo, buscando a identifica9ao de equipamentos sociais, culturais 

e educativos na area de entomo do empreendimento; verificando a existencia de museus, casas 

de cultura e quaisquer outros espa9os culturais no municipio que possam intermediar o contato 

com a comunidade.
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A abordagem junto aos auxiliares de campo tera um carater informal, embora proficuo, 

pois ocorrera durante os trabalhos de campo que se desenvolverao por 3 dias. Os topicos 

abordados se referirao ao tipo de material estudado pelo arqueologo, o cunho cientffico e a 

importancia da arqueologia, os materiais utilizados nas pesquisas, a importancia do patrimonio 

arqueologico e etc.

Em relate a visita nos orgaos publicos a abordagem buscara, alem dos topicos 

especificos da arqueologia e do seu desenvolvimento no licenciamento ambiental, uma 

aproxima9ao com as institutes visando parcerias futuras para a realiza9ao de programas de 

gestao do patrimonio arqueologico.

12. PROPOSTA PRELIMINAR DAS ATIVIDADES RELATIVAS A PRODUCAO DE 

CONHECIMENTO, DIVULGA^AO CIENTIFICA E EXTROVERSAO

O presente projeto trata-se de uma Avaltao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico. 

Dados mais precisos serao divulgados no Relatorio Final e em maior quantidade so poderao ser 

produzidos e catalogados, mediante as proximas etapas do licenciamento, se as interven9oes 

caracterizarem a cultura material.

Caso os resultados cientificos da avaltao de impacto arqueologico sejam positives, 
com presen9a de cultura material, os mesmos serao objetos de elabora9ao, publica9ao e 

apresenta9ao de artigos futures em congressos, simposios, conferencias entre outras reunioes 

voltadas para arqueologia e patrimonio cultural, conforme Portaria n° 07 de 01 de dezembro de 

1988. Todas as informa9oes obtidas servirao para a alimenta9ao de um banco de dados 

arqueologicos do IPHAN/PR sobre a cultura material, que permitira a realiza9ao de estudos 

mais detalhados sobre os processes e padroes de assentamentos humanos preterites na regiao.

O material arqueologico que for retirado durante os procedimentos interventivos sera 

triado, analisado e posteriormente, encaminhado para Reserva Tecnica do Apoio Institucional 

e servira para estudos de alunos e profissionais ligados a area de arqueologia.

Nesta ocasiao de produ9ao cientifica, serao recomendados tambem, em relatorio final, 

procedimentos para a valoriza9ao do patrimonio arqueologico regional, atraves de atividades 

dirigidas as comunidades do municipio de inser9ao do empreendimento e elabora9ao de um
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ample Programa de Educate Patrimonial com fins culturais e educativos que visa alcazar a 

sociedade na forma^o de uma consciencia historica e maior aproxima9ao do estudo da 

Arqueologia com a Pratica Pedagogica.

13. ENDOSSOS INSTITUCIONAL

O Apoio Institucional, elemento tambem indispensavel a execu9ao de estudos 

arqueologicos no Brasil, conforme o disposto no § 1° do artigo 5° da Portaria SPHAN n.° 7/88, 

sera assegurado pelo Laboratorio de Arqueologia Etnologia e Etno-historia da Universidade 

Estadual de Maringa (LAEE-UEM), localizado Av. Colombo, 5790, Bloco G-45, CEP 87020- 

900 - Maringa - PR.

14. ENDOSSOS FINANCEIRO

O Suporte financeiro, componente indispensavel a aprova9ao de estudos 

arqueologicos, conforme o disposto no artigo 9° da Lei n.° 3.924/61, bem como no § 1° do artigo 

5° da Portaria SPHAN n.° 7/88, fomecido pelo empreendedor.
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MINISTERIO DA CIDADANIA
INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL 

Centro Nacional de Arqueologia

Offcio N° 813/2019/CNA/DEPAM-IPHAN 

Ao Senhor
Lucio Cioni Sanabria Zarate
Rua Antonio Barbosa, 1082 - 0 Pioneiro 

CEP: 79700-000 - Fatima do Sul/MS 

E-mail: zaratevermelho@gmail.com

Avaliagao da documentagao encaminhada pelo Lucio Zarate referente aAssunto:
autorizagao de portaria autorizativa no Iphan a luz da Lei n° 13.653/2018.
Processo n.° 01450.000613/2019-20

Prezado,
Cumprimentando-o cordialmente, em atengao a correspondencia encaminhada ao 

Iphan solicitando analise curricular a luz Lei n° 13.653/18, temos a informar o que segue.
Inicialmente, saliento que o Iphan nao e orgao competente para regulamentar a 

profissao de arqueologo, cabendo a autarquia - na perspectiva do que determina a Lei n° 
3.924/1961, a Portaria SPHAN 07/88 e a IN 01/2015, e ainda, em respeito a Lei n° 13.653 
- avaliar se profissionais possuem os requisitos necessarios para realizar intervengao em sitios 
arqueologicos.

1.

2.

0 Iphan e a autarquia federal que detem a competencia e o dever de gerir o 
patrimonio cultural brasileiro exercendo suas atividades corriqueiras que incluem, entre outras 
coisas, emitir autorizagoes para realizagao de pesquisas arqueologicas para profissionais que 
possuem os requisitos necessarios para atuagao no patrimonio arqueologico brasileiro.

Realgo que a analise da formagao academica e da experiencia profissional sao 
realizadas no ambito da verificagao da Idoneidade tecnico-cientificas dos 
profissionais, determinada pela Lei n° 3.924/61, ao dispor que:

Art 9° 0 pedido de permissao deve ser dirigido a Diretoria do Patrimonio Historico e 
Artistico Nacional, acompanhada de indicagao exata do local, do vulto e da duragao 
aproximada dos trabalhos executados, da prova de idoneidade tecnico-cientifica e 
fmanceira do requerente e do nome do responsavel pela realizagao dos trabalhos. (grifo 
meu)

Ainda no que tange a necessidade de comprovagao de idoneidade tecnico- 
cientifica, indico que o artigo 5° da portaria SPAHN n° 07/88 determina que os pedidos de 
permissao e autorizagao, assim como a comunicagao previa, devem ser dirigidos ao Iphan 
com - entre outras coisas - a "indicagao do nome, enderego, nacionalidade e curnculo com copia 
das publicagoes cientificas que comprove a idoneidade tecnico-cientifica do 
arqueologo responsavel e da equipe tecnica". (grifo meu)

3.

4.

5.

mailto:zaratevermelho@gmail.com


Saliento que esta supracitada portaria Portaria ja menciona que a idoneidade 
tecnico-cientifica deve ser comprovada por profissional "arqueologo"

Assim, a partir da publicagao da Lei n° 13.653/18 o Iphan passou a adotar os 
criterios estabelecidos nesta para analisar a idoneidade tecnico cientifica dos arqueologos 
pleiteantes de autorizagao de pesquisa arqueologica.

Na esteira do exposto acima e apos analise da documentagao apresentada, este 
Centro entende - no que se refere ao cumprimento da Lei 13.653/18 para fins de autorizagao de 
pesquisa arqueologica pelo Iphan, que o Sr. Lucio Zarate comprova 8 (oito) anos de atividades 
proprias do campo profissional da arqueologia. Dessa forma, Vossa Senhoria se enquadra no 
inciso IV, estando apto a pleitear autorizagao do Iphan para a execugao e pesquisas 
arqueologicas, tanto como coordenador-geral, quanto como coordenador de campo.

Sendo o que me cabia para o momento, despego-me.

Atenciosamente,

6.

7.

8.

9.

Danieli Helenco
Diretora substituta 

Centro Nacional de Arqueologia 

CNA/DEPAM/IPHAN 

Matr. 2952327

SEPS - Quadra 713/913 Sul - Bloco D - Edificio Iphan - 3° Andar - Bairro Asa Sul, Brasilia. CEP
70390-135

Telefone: (61) 2024-6300 | Website: www.iphan.gov.br

Documento assinado eletronicamente por Danieli Helenco, Diretora Substituta do Centro 
Nacional de Arqueologia, em 28/06/2019, as 00:30, conforme horario oficial de Brasilia, com 
fundament© no art. 6°, § 1 °, do Decreto n° 8.539. de 8 de outubro de 2015.

sei!@
assinatura *— 
etetrdnita

S 0
j A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
s http://sei.iphan.aov.br/autenticidade. informando o codigo verificador 1275406 e o codigo
\ CRC 86DC20CE.r
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO 

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAQOES 

PROCESSO DISPENSA N°017/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 055/2021

EXTRATO DE CONTRATO N° 092/2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jundica de direito publico, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion n° 1001, 
Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal VALDENEI 
DE SOUZA.

CONTRATADO: L.C. SANABRIA ZARATE-CNPJ-CNPJ-34.577.556/0001-67, pessoa juridica 
de direito privado, com enderego a Rua Antonio Barbosa n° 1082, Centro - Cep-79.700-000- 
Fatima do Sul (MS)
CIONI SANABRIA ZARATE.

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVigOS DE 
ARQUEOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA DO IMOVEL DO ATERRO SANITARIO, 
EM VIRTUDE DAS EXIGENCIAS LEGAIS PARA LIBERAQAO JUNTO AO INSTIUTO DE 
PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTIVO NACIONAL-IPHAN E INSTITUTO DE AGRONOMIA 
E TERRA.I.A.T.

neste ato representada por seu representante Legal, o Senhor LUCIO

DATA DO CONTRATO: 29/04//2021

VIGENCIA: 31/07/2021

VALOR TOTAL: R$ 8.000,00 (Oito mil reais).

FORO: Comarca de Palmital - PR.
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INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO E ARTISTICO NACIONAL

Superintendencia do IPHAN no Parana 

Anna Eliza Finger

REF: Relatorio de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico -Aterro Controlado, 
municipio de Palmital-PR

Processo Iphan n°: 01508.000125/2021-24

TERMO DE CIENCIA DO EMPREENDEDOR

Cumprimentamos- o cordialmente, em atengao ao Oficio n° 58 /CNA/DEPAN/IPHAN, de 05/03/2018, bem 
como os demais diplomas legais que regulam a gestao do patrimonio arqueologico frente aos processo 
de licenciamento ambiental, declare que estamos cientes dos conteudos presentes no relatorio citado 
em referencia, estudo arqueologico autorizado pelo IPHAN atraves da Portaria n.° 31 de 30 de abril de 
2021, realizado no municipio de Palmital, Estado do Parana.

Palmital (PR), 11de maio de 2021.

VftlDENEI DE SOUZA 
Prefeito Municipal 

Aterro Controlado de Palmital-PR
Representante Legal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222
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RELATORIO DE AVALIAQAO DE IMPACTO AO PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO NA AREA DE IMPLANTAQAO DO ATERRO 

CONTROLADO, MUNICIPIO DE PALMITAL-PR.
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Lucio Cioni Sanabria Zarate 

Arqueologo Coordenador

maio de 2021
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1. APRESENTACAO

O presente relatorio tecnico trata da consolidate dos resultados da Avaliagdo de 

impacto aopatrimdnio arqueoldgico na area do Aterro Controlado, no municipio de Palmital- 

PR, (Processo IPHAN n°. 01508.000125/2021-24) estudo arqueologico autorizado pelo IPHAN 

por meio da Portaria n.°31 de 30 de abril de 2021. Os levantamentos foram desenvolvidos na 

Area Diretamente Afetada (ADA) pelo empreendimento que esta inserida no municipio de 

Palmital no estado do Parana.
Com base na Ficha de Caracterizato de Atividade (FCA) a Superintendencia do 

IPHAN no Estado do Parana emitiu, o Termo de Referencia Especifico - TREn.°51/IPHAN- 

PR, de 05/04/2021 para o empreendimento. O entendimento expresso pelo IPHAN foi de que 

o empreendimento e “de media e alta interferencia sobre as conduces vigentes do solo, grandes 

areas de intervento, com limitada ou inexistente flexibilidade para altera9oes de localizato e 

tra9ado”, o que motivou a elabora9ao de um projeto de avalia9ao de impacto ao patrimonio 

arqueologico conforme o disposto nos artigos 18 e 19 da Instru9ao Normativa n.° 1/2015.

O projeto objetivou a caracteriza9ao e avalia9ao do grau de preserva9ao do patrimonio 

arqueologico da area, bem como a identifica9ao, delimita9ao e quantifica9ao dos sitios 

existentes na ADA. Pretendeu, ainda, a avalia9ao dos impactos diretos e indiretos do 

empreendimento no patrimonio arqueologico.

Para a execu9ao dos trabalhos prospectivos foram previstas a realiza9ao de 

caminhamentos extensivos, abordagens oportunisticas e a execu9ao de uma malha de P090S 

testes na ADA, totalizando 18 P090S testes equidistantes a cada 60 metros. Todos os 18 P090S- 

testes projetados em gabinete foram executados. A execu9ao das prospec9oes interventivas e 

caminhamento na area nao resultaram na identifica9ao de qualquer vestigio arqueologico na 

area do empreendimento.

Considerando a execu9ao do piano de trabalho aprovado pelo IPHAN, bem como a 

inexistencia de bens acautelados na area do empreendimento, recomenda-se a anuencia do 

IPHAN as licengas ambientais necessdrias a viabilidade (LP), a implantagdo (LI) e a 

operagdo (LO) para o empreendimento.

Zarate Arqueologia
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2. LEGISLACAO

A legislate brasileira reune leis, decretos e portarias, que ressaltam a importancia da 

preserva9ao do patrimonio cultural nacional. Desde sua cria9ao datada de 1937, o Institute do 

Patrimonio Historico e Artfstico Nacional trabalha com os bens culturais nacionais tombados, 
representatives de diversos segmentos da cultura brasileira. Em nossa atual legisla9ao a qual se 

insere o patrimonio arqueologico (Constitui9ao da Republica, artigos 20, 23, 30, 216 223; Leis 

Federais 3.924 de 26/07/61, 6.766 de 19/12/79 e 6.938 de 31/08/81), que proibe em todo 

territorio nacional o aproveitamento economico, a destrui9ao ou mutila9ao para qualquer fim, 

das jazidas arqueologicas ou pre-historicas, determina, tambem, que o patrimonio cultural 

arqueologico seja estudado antes da realiza9ao de qualquer obra que possa vir a danifica-lo. Por 

outro lado, a Lei 9.605 de 1998 sobre Crimes Ambientais, impoe san9oes penais e 

administrativas a condutas de atividades lesivas ao meio ambiente, sendo que o Capitulo 5, 

Se9ao 4, trata especificamente dos crimes contra o patrimonio cultural.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n°. 001/86, no uso das 

competencias, instituiu a Avalia9ao de Impactos Ambientais (AIA). Ademais, alem de 

regulamentar as diretrizes que Ihe sao conferidas quanto a prote9ao do meio ambiente, o mesmo, 

incluiu a obrigatoriedade de estudos sobre os bens culturais.

A seguir apresenta-se a legisla9ao brasileira que da suporte especificamente ao 

trabalho sobre o Patrimonio Arqueologico:

• Decreto-Lei n° 25, de 30/11/1937, que organiza a prote9ao do patrimonio historico e 

artistico nacional;

• Lei n° 3.924, de 26/07/1961, que proibe a destrui9ao ou mutila9ao, para qualquer fim, 
da totalidade ou parte das jazidas arqueologicas, o que e considerado crime contra o 

patrimonio nacional;

• Constitute Federal de 1988 (artigo 225, paragrafo IV), que considera os sitios 

arqueologicos como patrimonio cultural brasileiro, garantindo sua guarda e prote9ao, de 

acordo com o que estabelece o artigo 216;

• Portaria SPHAN/MinC no 07, de 01/12/1988, que normatiza e legaliza as a9oes de 

interven9ao junto ao patrimonio arqueologico nacional;
5

Zarate Arqueologia
Rua Antonio Barbosa, 1082, 0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUE0L0G1A

• Instrufao Normativa n° 001, de 25 de mar90 de 2015, que estabelece os procedimentos 

administrativos a serem observados pelo Institute do Patrimonio Historico e Artistico 

Nacional nos processes de licenciamento ambiental dos quais participe;

• Lei n.° 13.653, de 18/04/2018, que dispoe sobre a regulamenta9ao da profissao de 

arqueologo e da outras providencias.

3. CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Como forma de obter informa9oes que sirvam de subsidio para o comparativo da 

situa9ao anterior e posterior a implanta9ao do empreendimento no local pretendido, e feita a 

caracteriza9ao do empreendimento, com descr^ao das obras civis a serem executadas, dos 

equipamentos a serem instalados, de modo a estimar e prever as interven9oes da atividade no 

local delimitado como area de influencia. As atividades construtivas consistem na Implanta9ao 

de valas impermeabilizadas para a disposi9ao dos residues, P090S de monitoramento da 

qualidade da agua subterranea e instala9ao de alambrados.

3.1 LOCALIZACAO E ACESSOS

O empreendimento sera instalado em area de 54.450,00 m2, na zona rural do municipio 

de Palmital, a margem da Rodovia Moacir Julio Silvestri, PR 456.

6
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Figura 1: Localizogao e acesso ao Aterro Controlado, munidpio de Palmital-PR.

4. DELIMITACAO GEORREFERENCIADA DAS AREAS DE INFLUENCIA

De acordo com os possiveis impactos do empreendimento a uma eventual matriz 

arqueologica (matriz de solo), foram definidas a Area Diretamente Afetada (ADA), Area de 

Influencia Direta (AID) e a Area de Influencia Indireta (All):

4.1 COORDENADAS GEOGRAFICAS DECIMAIS DO POLIGONO DA AREA DE 
ESTUDO (ADA)

A legislate aplicavel (artigo 2° da Resolu^o CONAMA 34) define a Area 

Diretamente Afetada (ADA) correspondente ao terreno a ser efetivamente ocupado e 

transformado pelo empreendimento abrangendo toda e qualquer por9ao que haja revolvimento 

do solo, no caso do empreendimento em tela com dimensao de 54.450,00 m2.

Considerando as areas necessarias para a implanta9ao do empreendimento, incluindo 

suas estruturas de apoio, via de acessos que precisarao ser construidas, bem como todas as 

demais opcodes unitarias associadas exclusivamente a infraestrutura do projeto, ou seja, de 

uso privative do empreendimento, para este projeto a Area Diretamente Afetada pode ser 
compreendida como:

7
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• ADA-Area Diretamente Afetada: corresponde a porsao do solo que 

sofrera os impactos diretos e negativos no solo pelas obras do empreendimento. Sao 

as areas que sofrerao impacto em sua estrutura fisica original (supressao vegetal, 

terraplenagem, abertura de valas e etc.). Sao, portanto, impactos diretos pelas 

interven9oes de subsuperffcie, de efeitos locals, pontuais, negativos e permanentes 

aos possiveis remanescentes culturais/arqueologicos. Especificamente, neste 

empreendimento, a ADA refere-se area de implanta9ao do Aterro Controlado. 
Quadro 1.

Quadro 1 Vertices da Area Diretamente Afetada (ADA) do Empreendimento.
Vertice Zona UTM X UTMY

Vertice 1 22J 382696 7247894
Vertice 2 22J 382620 7247820
Vertice 3 22J 382625 7247610
Vertice 4 22J 382855 7247607
Vertice 5 22J 382929 7247626

4.2 AID - Area de Influencia Direta

Area onde os impactos das afoes do empreendimento incidem indiretamente de maneira 

primaria sobre os elementos dos meios: fisico (solo, agua e ar); socio economico (uso e 

ocupa9ao do solo, aspectos sociais e economicos, e aspectos arqueologicos); e biotico 

(vegeta9ao e fauna). Foi definida como sendo uma area de 70,5 hectares no entomo ADA.

4.3 All - Area de Influencia Indireta

Area ampla e de abrangencia territorial regional na qual se insere o empreendimento, 

onde as a9oes incidem de forma secundaria e terciaria (indireta) durante sua fase de opera9ao. 
Para este empreendimento a AH considerada foi o territorio do municipio de Palmital, no estado 

do Parana.

8
Zarate Aiqueologia

Rua Antonio Barbosa, 1082, 0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUEOLOGIA

9
Zarate Arqueologia

Rua Antonio Barbosa, 1082, 0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUE0L0G1A

5. CQNTEXTUALIZACAO GEO-AMBIENTAL

As atividades consistirao basicamente no corte seletivo de vegeta^o nativa, limpeza 

do terreno e terraplenagem para a Implantasao de valas impermeabilizadas para a disposi9ao 

dos residues, P090S de monitoramento da qualidade da agua subterranea e instala9ao de 

alambrados.

5.1 ASPECTOS FISIOGRAFICOS

A area na qual sera implantado 0 Aterro Controlado esta inserida no municipio de 

Palmital, no estado do Parana, territorio definido como Area de Influencia Indireta (All) do 

empreendimento. O municipio de Palmital, por sua vez, esta inserido na Regiao paisagistica da 

Bacia Hidrografica do Rio Tibagi e a Bacia Hidrografica do Rio das Cinzas. O Municipio possui 
uma ampla rede de drenagem, formada pelos rios Piquiri, Cantu, Logrador e Jaguatirica.

Geomorfologicamente, a area de pesquisa se insere no contexto do Terceiro Planalto 

Paranaense, em area da subunidade morfoescultural do Planalto de Cascavel, com gradiente de 

altitude entre 260m e 800m. Essa subunidade e modelada sobre rochas do Grupo Sao Bento, 

Forma9ao Serra Geral. A regiao apresenta litologia formada a partir de derrames de basalto, 

sendo entre dois derrames consecutivos com intercala9des de material sedimentar como 

arenitos e siltitos (MINEROPAR, 2001, p. 34). Em rela9ao as formas de relevo apresenta 

predominantemente disseca9ao media, classe de declividade menor que 12%, topos alongados 

e aplainados, vertentes convexas e vales em “V”. A ADA do empreendimento esta implantada 

em topo, alta e media vertente de colina com declividade suave a media para a parte central do 

terreno.
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Figura 2: Aspecto do relevo no Ado. Figura 3: Aspecto do relevo no ADA

No munici'pio de Palmital verifica-se a ocorrencia de Latossolo, Nitossolo e Neossolo. 

Os latossolos possuem boas condi9oes fisicas e boa permeabilidade, por serem solos vem 

estruturados e muito porosos, porem, devido a esses aspectos, possuem baixa reten9ao de 

umidade, principalmente os de textura mais grosseira. Normalmente apresentam baixa 

fertilidade, exceto quando originados de rochas mais ricas em minerais essenciais as plantas, 
acidez e teor de aluminio elevados. Os Nitossolos sao solos constituidos por material mineral, 

estando relacionado ao material de origem, sendo originados de rochas basicas, calcareas e 

intermediarias. Apresentam textura argilosa ou muito argilosa, sao profundos, bem drenados, 

de colora9ao variada e apresentam satura9ao por base alta ou baixa com composi9ao caulimtico- 

oxidica implicando na presen9a de argila de atividade baixa. Os Neossolos sao solos 

constituidos por material mineral ou material organico pouco espesso. Possuem caracteristicas 

avindas do material originario, sendo solos pouco evoluidos e sem presen9a de Horizonte 

diagnostico. Quanto ao material de origem, variam desde sedimentos aluviais ate materiais 

provenientes da decomposi9ao de rochas do cristalino (pre-cambriano). Ocorrem em diversos 

ambientes climaticos, associados desde areas de relevos muito movimentados (ondulados a 

montanhosos) ate areas planas sob influencia do len9ol freatico, variando de solos rasos ate 

profundos e de baixa a alta permeabilidade.

Na ADA do empreendimento foi verificada, em todas as amostras, a presen9a de 

latossolo homogeneo profundo, de colora9ao predominante vermelha.
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Figura 4: Exemplo de latossolo vermelho escavado no PT-20 Figura 5: Exemplo de latossolo vermelho escavado no PT-20 
(PT01) (PT12)

6. CONTEXTUALIZA^AO ARQUEOLOGICA E ETNO-HISTORICA DA AID DO 

EMPREENDIMENTO

No Estado do Parana, assim como em outros estados brasileiros, as pesquisas 

arqueologicas tiveram seu imcio ja na segunda metade do seculo XX. Pesquisas sistematicas e 

a organiza9ao de dados cientfficos oriundas de levantamentos e escava9oes iniciaram na decada 

de 1950, Anette Laming e Joeph Emperaire estiveram a das primeiras escava9oes sistematicas. 

Posteriormente, com a cria9ao do PRONAPA (Programa Nacional de Pesquisas 

Arqueologicas), na decada de 1960 as pesquisas foram direcionadas a areas elencadas pelo seu 

potencial, de modo a caracterizar e entender as culturas arqueologicas no estado do Parana.

Levantamentos arqueologicos ao longo do rio Ivai remontam desde as decadas de 1950e 

1960 com os trabalhos dos arqueologos Oldemar Blasi e Igor Chmyz.Entre o primeiro 

destacam-se os trabalhos desenvolvidos no sitio Estirao Comprido em 1951, a epoca municipio 

de Prudentopolis (atual municipio de Candido de Abreu), onde foram recuperados materiais 

lito-ceramicos e vestigios osseos humanos em uma camada arqueologica de 50 cm (Blasi 1967, 

Chmyz 2006: 67) correlates as ocupa9oes Guarani; bem como as pesquisas na vila espanhola 

de Vila Rica do Espirito Santo, situada no municipio de Fenix-PR, fundada em 1570 e habitada 

ate sua destrui9ao em 1632 por ataque de bandeirantes (Blasi, 1967). Quanto ao segundo, seus 

trabalhos foram desenvolvidos no ambito do PRONAPA sendo levantados 39 sitios 

arqueologicos, dos quais 25 ceramicos (um destes com sepultamento em uma), 13 liticos e 1 

contendo apenas vestigios de fogueiras, os quais foram estabelecidos em quatro fases 

ceramistas associadas as ocupa9oes Guarani (Umuarama, Condor, Tamboara e Galore), sendo 

os liticos associados a fase Ivai datada em 6680 AP com o sitio Jose Viera (Prous 1992: 163);
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outrossim, apesar das fases ceramistas serem associadas as ocupasoes ceramistas Guarani, ha 

descr^ao de materiais ceramistas intrusivos com caractensticas correlatas ao material ceramico 

das Traduces 1 Itarare/ Casa de Pedra (Chmyz 1969: 97; 109-110).

Figura 6: exemplos de artefatos h'ticos da fase Ivaf (Chmyz, 1969: estampa 26).

Figura 7 materiais lito-ceramicos das fases Condor, Color£, 
Tamboara e Umuarama (Chmyz 1969: estampas 27 e 28)
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A consulta no banco de dados do CNSA/IPHAN sobre registros de sitios arqueologicos 

ocorreu tambem para os municipios limftrofes, Pitanga, Santa Maria do Oeste, Laranjal, Mato 

Rico, Roncador, Marquinho e Goioxim. As buscas realizadas para esses municipios apontaram 

o registro de sitios arqueologicos para os municipios de Pitanga (4 sitios), Laranjal (6 sitios) e 

Mato Rico (3 sitios),.

Os sitios cadastrados para o municipio de Pitanga foram registrados nos anos de 2011 e 

2013, pelo arqueologo Valdir Luiz Schwengber no ambito do projeto Monitoramento 

arqueologico na area de implanta^ao da PCH Itagua^u. Dos 4 sitios cadastrados 3 sao 

caracterizados como litico pre-colonial associado a Tradi9ao Humaita e 1 Pre-colonial lito- 

ceramico associado a Trad^ao Itarare.

Os sitios cadastrados para o municipio de Laranjal foram registrados pelo arqueologo 

Valdir Luiz Schwengber em 2015 no ambito da Pesquisa arqueologica na area de 

implanta^ao da PCH Cantu 2. Dos 6 sitios cadastrados 4 sao lito-ceramicos e 2 liticos.

Os sitios cadastrados para o municipio de Mato Rico foram registrados pelo arqueologa 

Claudia Ines Parellada em 2009 no ambito do Programa de Prospec^o Arqueologica PCH 

Cantu 3, trata-se de sitios lito-ceramicos associados a Trad^ao Arqueologica Tupiguarani.

Considerando que as fichas CNSA trazem informa9oes pouco conclusivas, sobre o 

contexto arqueologico da regiao onde se insere o empreendimento, tra9aremos um panorama 

mais abrangente englobando os estudos desenvolvidos em todo territorio do estado do Parana, 
apresentando dados a respeito dos cenarios de ocupa9ao pre-colonial que compoem o contexto 

arqueologico regional da area, com dados a respeito das principais pesquisas e hipoteses de 

ocupa9ao pre-historica.

• Tradi9ao Humaita

O conjunto material dessa trad^ao e caracterizado por instrumentos de pedra lascada 

elaborados em suportes grandes de seixos e blocos, com ausencia de pontas de projetil. As 

ocupa9des da popula9ao associada a essa tecnologia eram em locais florestados junto aos vales 

dos rios (PARELLADA, 2010, p. 165).

14
Zarate Arqueologia

Rua Antdnio Barbosa, 1082,0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUEOLOGiA

Figuro 8: Material lltico da tradigao Humaita (MENTZ RIBEIRO,1999)

As ocupa9oes tambem pode ocorrer em abrigos e cavidades naturals, assim como nas 

areas de campo aberto, mas normalmente respeitando o ambiente que abrange os terra^s e 

vales de rios. A definite dessa tradi9ao tecnologica e, contudo, controversa, ja tendo ocorrido 

diversos questionamentos sobre suas caractensticas basicas (DIAS, 2003; 2007), bem como a 

amplitude do estilo tecnologico dificulta o reconhecimento. Usualmente e caracterizada pelo 

uso de talhadores sobre os suportes de seixos, mas tambem possuem um conjunto de lascas 

numerosas e com a presen9a de retoques (PROUS, 1992, pp. 161-162).

O conjunto material abrange normalmente a materia-prima dispomvel, incluindo 

basalto, arenito, arenito silicificado, quartzito, entre outros. As tecnicas sao de percussao direta 

e, em casos especificos, retoques por pressao. Muitos dos conjuntos apresentam ferramentas do
15

Zarate Arqueologia
Rua Antonio Barbosa, 1082,0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUEOLOGIA

tipo choppers e chopping tools, com retoque quase ausente e o uso dos gumes brutos 

(LAMINGEMPERAIRE,1968; PROUS, 1992, p. 163). Tardiamente os instrumentos 

caracterizados como raspadores e lesmas retocados tomam-se mais frequentes mas mantem-se 

as mesmas caracteristicas de uso de suportes maiores na fabricate dos instrumentos (PROUS, 

1992, p.164).

A cronologia dessa trad^ao tern menor amplitude que os contemporaneos que faziam 

uso da tradi9ao Umbu: os sitios mais antigos no estado do Parana estao datados a partir de 6910 

± 75 AP (CHMYZ, 1983) e atingem ate o seculo XVII, proximo a divisa com o estado de Sao 

Paulo (PROUS, 1992, p. 164). Embora no estado vizinho, proximo a divisa, tenha se uma 

data9ao ligeiramente mais tardia, com 7020 ± 70 AP (VIALOU, 1983-1984), a faixa de 

persistencia temporal mantem-se por volta oito mil anos, contudo tendo seus registros presentes 

ate o periodo de contato com o colonizador europeu.

• A tradi9ao Tupiguarani

Os grupos correspondentes aos falantes da lingua Tupi-guarani figuram uma das 

popula9oes mais abundantes entre as etnias indigenas no Brasil. Do ponto de vista geografico, 

quando do periodo do contato com o Europeu, ocupavam grande parte do litoral brasileiro, 

assim como as principals bacias hidrograficas do interior. Seu territorio era tamanho, que por 

vezes os pesquisadores os consideraram como uma cultura “panbrasileira” (PROUS, 
1992;NOELLI, 1999/2000).

A despeito desse enorme territorio e das discussoes sobre as particularidades regionais 

que essa tradi9ao arqueologica representa, sua primeira sistematiza9ao na arqueologia se deu 

no periodo do PRONAPA com a defini9ao do que seria “caracterizada principalmente por 

ceramica policromica (vermelho e/ou preto sobre engobo branco e/ou vermelho), corrugada e 

escovada, por enterramentos secundarios em umas, machados de pedra polida, e, pelo uso de 

tembetas” (CHMYZ, 1976, p. 146). Essa defini9ao, contudo, longe de abarcar tamanha 

abrangencia e diversidade de material, serviu como guia para pesquisadores que trabalharam 

exaustivamente em sitios dessa tradi9ao arqueologica. Tanto pela extensao de ocorrencia do 

material quanto pela quantidade de sitios arqueologicos, talvez, a Tradi9ao Tupiguarani seja a 

mais documentada arqueologicamente no Brasil.
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Alem de toda essa variedade de dados oriundas das pesquisas, pelo fato de diversas 

popula9oes da lingua Tupi-guarani ocuparem o territorio quando da chegada do colonizador, 
sao tambem numerosos os registros e textos que relatam o contato com os indigenas desse 

periodo, como as obras de Hans Staden (1557), Gabrieal Soares de Souza (1587) e do Padre 

Antonio Ruiz de Montoya (1639).

Os sitios arqueologicos da Trad^ao Tupiguarani sao numerosos, compondo aldeias nos 

vales dos rios, principalmente os navegaveis, ocupando desde os topos, a parte superior das 

encostas e os terra90s fluviais; quando distante dos rios maiores, alocavam-se proximo a 

corregos ou outros cursos de agua. As dimensoes dos sitios variam, mas podem ser observados 

pela disposi9ao de manchas escuras, onde nao e incomum localizar sepultamentos secundarios 

junto a estes locais, marcados pela presen9a de grandes vasilhames ceramicos (PROUS, 1992, 
pp. 376-379).

No que se refere a ceramica, este e o principal elemento que caracteriza essa tradi9ao 

arqueologica, sendo o material majoritario nos sitios. A olaria Tupiguarani e elaborada, com 

grande varia9ao de formas e tamanhos, assim como diferentes tipos decorativos. O antiplastico 

dessas ceramicas varia de acordo com a regiao, mas normalmente e composta por areia, quartzo 

e caco moido.
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Figura 9: Vasil has da tradigao Tupiguarani (CHMYZ)

As decorasoes plasticas variam de corrugado, ungulado, escovado e alisado (somente 

para citar alguns tipos), alem de apresentarem a tradicional pintura que a caracteriza, 

principalmente para determinadas categorias de vasilhames (PROUS, 1992, pp. 390-391; 
2016).

As variasdes decorativas sao um dos principals temas de pesquisa sobre a Trad^ao 

Tupiguarani, visto que a grande abrangencia resulta em uma diversifica9ao dos estilos da 

ceramica. Inicialmente, fora subdividida em sub trad^oes: Corrugada, Escovada e Pintada, 

dado a variabilidade material e caracteristicas dos sitios (PROUS, 1992; SCHMITZ, 2016). 

Contudo, essa classifica9ao mostrou-se insuficiente e acabou em desuso por fragmentar 
aspectos interpretativos dos conjuntos materiais.

Por ser um tra90 mais evidente, as pinturas foram observadas principalmente nos 

vasilhames de grande porte, como jarros, talhas e urnas, destinadas a fermenta9ao de bebidas e 

posteriormente utilizadas nos rituais funerarios, assim como em tigelas de menor porte 

destinadas ao consume dessas bebidas (Figura 12 e Figura 13) e acompanhando, muitas vezes, 

os sepultamentos (BROCHADO & LA SALVIA, 1989; Brochado et al., 1990; Noelli e

18
Zarate Arqueologia

Rua Antonio Barbosa, 1082,0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUEOLOGIA

Brochado, 1998). A variant) dos temas decorativa e grande, com motives que se diversificam 

conforme as regioes e os dominios (Proto Guarani e Proto Tupi) (PROUS, 2016).

Essa questao de dominios foi uma discussao recorrente e necessaria dentre os 

pesquisadores da Tradi9ao Tupiguarani, o que levou a entender as var^des em um conjunto 

tao amplo, e que resultou em uma sub divisao entre “Proto Tupi”, para as ocorrencias a partir 

do suedeste, nordeste e norte do Brasil, e “Proto Guarani”, para as manifesta9oes meridionais, 

incluindo a Bacia do rio da Prata e do rio Parana na Argentina (PROUS, 2016, p. 118). A 

ocupa9ao da Trad^ao Tupiguarani no Parana (Proto Guarani) remete a uma antiguidade 

aproximada de dois mil anos atras e, ate o momento, e direciona para a regiao da area de 

convergencia entre os rios Parana e Igua9u, onde se tern as datas mais recuadas (BONOMO et 

al., 2015, p. 64).

Embora a origem e a dispersao dessa cultura arqueologica tenha sido alvo de diversas 

discussoes ao longo dos anos (BROCHADO, 1984; NOELLI, 1993; 1999-2000; 2004) e 

representa um tema mais abrangente, os dados apresentados por BONOMO et al. buscam 

evidenciar um modelo apenas para o que entendemos hoje como Proto Guarani e a por9ao 

meridional do Brasil e fronteiras. Tomando esse modelo como base, observa-se que os grupos 

originarios teriam se distribufdo para o Parana a partir de tres rotas: subindo o rio Parana e 

adentrando o estado pelo rio Paranapanema na fronteira com Sao Paulo; seguindo para a por9ao 

central do estado pela bacia do rio Ivai; e andentrando a por9ao sul pelo estado de Santa Catarina 

ate o alto rio Igua9u.

Os grupos Proto Guarani teriam atingido o oeste do estado do Parana (proximo a regiao 

de estudo) atraves do curso do rio Parana, na divisa com Mato Grosso do Sul. A data9ao de 

2010 ± 75 AP (por volta de 4.000 anos a.C.) e apontada por Bonomo et al. (2015) no sitio 

Fazenda Dona Carlota 2, em Itaipulandia, da Tradi9ao Tupiguarani como a data mais recuada 

associada a esse grupo no Estado do Parana ate o momento.

A partir do ano 1000 d.C., a consolida9ao do povoamento da trad^ao Tupiguarani no 

estado do Parana teria se dado em diferentes regioes com um aumento significative no numero 

de sitios arqueologicos. Essa densidade so aumentou ate determinarem territorios bem definidos 

quando do contato com o colonizador europeu em meados do seculo XVI (Bonomo et al., 2015). 

Na area de estudo tambem vemos essa densidade de registros atestada no aumento de dados
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referentes a sftios pos o ano 1000 d. C. Entre os seculos XV ao XVII, grande parte do territorio 

estaria ocupado pelos grupos Proto Guarani e muitas das referencias realizadas pelos 

colonizadores e missionaries devem fazer alusao a essa populate (CHMYZ et al., 2008).

Os indfeios arqueologicos apontam que a populate Proto Guarani tenha estado presente 

na area de estudo desde 4.000 AP ate a contemporaneidade. CHYMZ et al. (2008) aponta para 

uma consideravel quantidade de sitios e datas no entomo da area de estudo demonstrando essa 

continuidade. A cronologia abrange praticamente mil anos de ocupado, sendo um territorio 

constantemente disputado e altemado com as popula9oes Proto Je.

O material ceramico na regiao e abundante e demonstra esse continue ocupacional. Os 

sitios apresentam fragmentos que apontam para recipientes de dimensoes e estilos variados . O 

antiplastico e composto de areia fina, mica, quartzo e ceramica triturada. Alem dos vasilhames 

ceramicos, cachimbos modelados em barro tambem foram identificados, assim como um 

conjunto de material lltico composto de lascas simples e laminas de machado polido (CHMYZ 

et al., 2008, pp. 217-227).

• A tradigdo Harare

A tradi9ao Itarare e afiliada a grupos agricultores ceramistas demograficamente mais 

densos em rela9ao ao grupos ca9adores-coletores mais antigos, os quais seriam correlates a 

grupos indlgenas Ge meridionais, estes conhecidos em fontes etno-historicas e etnograficas sob 

diversos etnonimos: Coroado, Guaiana/ Guaiana, Kaingang, Xockleng/ Botocudo (Schmitz et 

al. 2005; De Masi 2005). Seus sitios se espalham do estado de Sao Paulo ao Rio Grande do Sul, 

sendo encontrados inclusive no nordeste da Argentina, sendo la denominada de Cultura 

Eldoradense (Araujo 2001: 15, 32).

Sua ceramica e caracterizada por ser em geral simples, com emprego de antiplastico de 

areia, quartzo e graos de hematita, queima redutora, tecnica modelada, com um acabamento de 

superflcie com tecnicas de alisamento, enegrecimento ou brunidura, sendo pouco utilizado as 

tecnicas plasticas a pintadas: ungulada, incisa,ponteada, impressoes de cestaria ou tecidos, 

engobo vermelho. Os vasilhames tendem a ser pequenos, paredes de espessura fina (Sail 

mm). As formas dos vasilhames tendem a ser mais altas que largas, conicas, hemisfericas, quase 

cilldticas de base arredondada (Prous 1992: 322).
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Figuro 10: exemplos de vasilhames ceramicos do tradigao Taquara-ltarare (Prous 1992:323)

Quanto as data9oes, as mais antigas se atribmam ao Rio Grande do Sul (Seculos I a VI 
AD), para este estado, alem do Parana e da Argentina, ocorriam varia data9oes do seculo XIV 

AD, ocorrem tambem data9oes mais recentes atribuiveis ao seculo XVIII AD (Prous op.cit: 
29). A ceramica desta trad^ao ou sistema regional pode ser mais antiga do que imaginamos, 

ao julgar pelos resultados estudados por De Masi (2006: 48) entre sitios ceramistas no baixo 

vale do rio Canoas, Santa Catarina, cujas data9oes alcan9aram de 790 a. C. ate 2860 a C.
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Consideragoes sobre a ocupagdo preterita na area de estudo

No seculo XVII os jesuftas responsaveis pelas funda9oes das redu9oes mencionavam ao 

longo do rio Ivai a presen9a de popula9oes indigenas Guarani, e na regiao das cabeceiras deste 

rio, nas areas de campos e de cerrados, a presen9a de grupos nao Guarani, aos quais atribufam 

a denomina9ao de Gualachos ou Cabeludos; ja no seculo XVIII, com o advento do tropeirismo 

no planalto parananense, ha inumeros relatos atribufdos aos Kaingang, bem como de sua 

resistencia contra a ivasao dos colonos as suas terras por guerras que perduraram ate o seculo 

XIX (Mota 2003:21-22).

No Diagnostico Etno-Ambiental da Terra indigena Ivai organizado por Mota (2003: 23) 
consta a regiao do medio rio Ivai ser territorio tradicional da etnia Xeta desde meados do Sec. 

19, sendo que a etnia Kaingang ali teria se instalado mais por pressao dos avan9os das frentes 

de coloniza9ao. Os Xeta, sao mencionados nas fotes historiograficas a partir do ano de 1842 

com uma expedi9ao exploratoria financiada pelo Barao de Antonina, a partir desta, outras foram 

efetuadas, cujos contatos com esses indios resultaram em varias descri9oes dos seus aspectos 

fisicos e de sua cultura material: uso de tembetas de resina e de cabelos compridos tanto pelos 

homens como pelas mulheres, o emprego de uma ligua similar a Guarani (Kaiova), o uso da 

tecelagem de algodao e da urtiga brava, machados de pedra e outros instrumentos liticos, bem 

como, instrumentos metalicos reciclados a partir de velhas espadas e pregos; os Kaigang ao 

contrario sao descritos como utilizando o cabelo curto e nao empregando tembetas. (Mota op. 
cit: 27).

No municipio de Candido de Abreu-PR, precisamente na confluencia dos rios Ivai e 

Ivaizinho, ha o distrito de Teresa Cristina, onde a partir do ano de 1847 fora fundada uma 

colonia homonima pela iniciativa do medico frances Jean-Maurice Faivre, voltada ao plantio 

de cafe, baunilha, algodao, milho, trigo e cana-de a9ucar (Antonelli 2013). A colonia fora 

tambem incumbida pelo govemo imperial de abrir novos nucleos de coloniza9ao, abrir estradas 

para as localidades de Ponta Grossa e Guarapuava, bem como promover a catequese de grupos 

indigenas porventura existentes no entomo da colonia, tal como o exemplo de algumas familias 

Kaingang ali registradas ja em 1871 (Mota op. cit.: 32-33).
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A partir de 1973 a colonia constara nas memorias do engenheiro ingles Thomas Bigg- 
Wither, responsavel pela demarca9ao da ferrovia transcontinental ao longo do vale do rio Ivai. 

Durante suas atividades foram efetuados contatos (em geral tensos) com os Xeta, alguns sendo 

capturados e conduzidos em canoas a colonia em uma tentativa de integrate, alguns vindo a 

falecer vitimados por diarreias. Em 1871 ja existiriam familias Kaingang instaladas no entomo 

da colonia (Mota op cit.: 28-29; 33).

Figure 11: Indio Xeta registrados pelo engenheiro ingles Thomas Biggi- 
Wither quando de sua estadia no Colonia Teresa Cristina e demais 
localidade ao longo do Rio Ivaf na decada de 1870. (Bigg-Wither 1874, apud 
Mota 2003:31)
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Figura 12: Indio Kaingang registrados pelo engenheiro ingles Thomas Biggi-Wither quando desua estadia na Coldnia Teresa 
Cristina e demais localidade ao longo do Rio Ivai na decada de 1870. (Bigg-Wither 1874, apud Mota 2003:31)

O restante que se conhece a partir de documentai^ao historica e que os grupos Kaigang 

do rio Ivai' nos seculos XIX e XX seriam grupos oriundos do norte da Provmcia do Parana (Sao 

Jeronimo, Guarapuava, Marrecas ou mesmo da propria Colonia Teresa Cristina), a principio 

instalando-se em suas cabaceiras (rios dos Patos e Lageado) e deslocando-se posteriormente ria 

abaixo. Alguns desses grupos seriam liderados pelos caciques Feliciano, Felisbino e Paulino 

Arak-xo (Mota 2003: 36). O povoamento da regiao de Palmital por parte do elemento luso- 
brasi'lico foi desencadeado a partir do anos de 1770, por expedi9oes de conquista sob ordens do 

Tenente-Coronel Afonso Botelho de Sampaio e Souza, comandante da Pra9a de Paranagua 

(Cleve 2010: 27). Por voltade 1918, o local ja oferecia casas comerciais, alem de serv^os como 

ferreiros, carpinteiros, marceneiros, pois a vila era localizada as margens da estrada que 

interligava a regiao central do Parana ao estado do Mato Grosso do Sul. Por esta razao, ate um 

posto policial ja existia nesta epoca.
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Em meados da decada de 1920, foi criada uma lei que privava os mdios de algumas 

terras no Parana. Os jomais da epoca faziam apologia para a extin9ao do aldeamento Sao 

Jeronimo, cujas terras foram disputadas pelos importantes politicos paranaenses e fazendeiros. 
A liberate de terras indfgenas a politicos locais, reduziu suas reservas e contribuiu para os 

conflitos entre indios e colonos na Serra da Pitanga. Por decreto n° 294 de 17 de abril de 1923, 
os indios perderam as terras na margem direita do rio Ivai, em favor dos colonos, e os indios 

foram obrigados a ir para a margem esquerda do rio, o que causou grande revolta na comunidade 

indigena. Desta maneira, 150 indios Kaingang atacaram Pitanga, dan9ando na Igreja que depois 

foi incendiada. Este ataque resultou na morte de um casal de moradores (Cleve 2010)2.

Conforme o sitio eletronico Portal Kaingang, entre o municipio de Pitanga e de Manoel 

Ribas contamos com a terra indigena Kaingang conhecida como Posto Indigena Ivai ou Posto 

Indigena Cacique Gregorio Kaaikchot, originalmente contava com uma area original de 

aproximadamente 36.000 hectares, sendo sua area atual de 7.306,35 hectares. Em 2010, de 

acordo com o censo IBGE (2012) contava com uma popula9ao de 1687 Kaingang.

• Breve histdrico de Palmital

De acordo com o IBGE, o municipio de Palmital tern origem com a expedi9ao 

organizada por Maximiliano Vicentin, na decada de 1920, apos a queda do pre90 do mate das 

suas produ9oes proximo a Campina de Simao. A expedi9ao tina como objetivo estabelecer 

terras pata planta9ao e cria9ao de suinos e contou com 15 homens que adentraram as terras de 

Santa Maria e instalando acampamento em Sao Jose, no dia 19 de mar90, fundando ao longo 

do percursos os lugarejos, Pinhal do Corvo, Queixo da anta, Rio Guaraipo, Queixo de Tateto, 

Sanga Funda e Palmital, onde chegou no dia 25 de mar90 de 1929.

Distrito criado com a denomina9ao de Palmital, pela lei estadual n° 790, de 14-11-1951, 
subordinado ao municipio de Pitanga e elevado a categoria de municipio em 1997. Segundo 

dados extraidos no site da Prefeitura de Palmital seu nome teve origem devido a grande 

concentra9ao de palmito native da regiao onde teve inicio o povoado. Palmital possui locais 

com cachoeiras, grutas e cavemas, porem pouco estudadas. A constitui9ao etnica do municipio 

apresenta migrantes paranaenses e nordestinos, bem como imigrantes ucranianos, italianos, 

alemaes e poloneses. Vale ressaltar que o municipio apresenta um programa educacional ligado 

aos acontecimentos culturais valorizando os costumes e tradi95es locais. Atualmente a

25
Zarate Arqueologia

Rua Antonio Barbosa, 1082, 0 Pioneiro, Fatima do Sul - MS CEP: 79700-000



ZARATE
ARQUEOLOGIA

economia esta pautada basicamente na agropecuaria, na extra9ao de erva-mate e no cultivo de 

milho (que deu origem a tradicional Festa do Milho), e crescente cultivo de amora para a cria9ao 

do bicho-da-seda e soja. No setor da pecuaria o municfpio possui gado de corte e de leite, e 

crescente suinocultura.

Na AID do empreendimento observou-se um contexto de degrada9ao do meio ambiente 

efetivo, diversas areas do entomo do empreendimento sao exploradas pela atividade pastoril. 

Da mesma maneira, o terreno onde sera implantado o empreendimento e lindeiro, em toda sua 

face norte, com Rodovia Moacir Julio Silvestri, PR 456. Entende-se que a explora9ao atual 
dessas areas, seja pela implanta9ao de vias pavimentadas ou por atividades ligadas ao 

agronegocio podem impactar direta e indiretamente o patrimonio arqueologico local/regional. 
Entretanto durante a pesquisa de campo, na AID do empreendimento nao foi identificado 

vestfgios de natureza arqueologica. Tambem nao foram coletadas informa9oes junto aos 

moradores da regiao sobre a existencia de locais com presen9a de vestfgios arqueologicos.

7. JUSTIFICATIVA TECNICO CIENTIFICA PARA A ESCOLAHS DAS AREAS DE 

PESQUISA

A pesquisa arqueologica ligada ao planejamento de uma polftica de preserva9ao 

“demanda a aplicagdo criativa e flexivel de teoria e metodo arqueologicos modernos, nao 

havendo possibilidade de aplicagdo de receitas prontas e infallveis” (SCHIFFER & 

GUMMERMAN, 1977; 85).

Deste modo, entende-se que a avalia9ao arqueologica procure observar os processes 

de altera9ao da paisagem relacionados ao uso e ocupa9ao do solo, bem como a disposi9ao 

espacial do empreendimento, substanciando a ado9ao da abordagem do diagnostico 

interventivo, prevendo a cobertura do domfnio e o potencial arqueologico informativo do 

terreno.
“O levantamento arqueologico e um processo multiple e que envolve 

diversas atividades. Assim n3o somente deve o levantamento arqueologico ser 
direcionado para a identifica9§o de restos materiais, mas tamb&n para o entendimento 
das propriedades intrinsecas do registro” (SCHIFFER, 1978).
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Dessa forma durante os trabalhos de campo, foram utilizadas metodologias 

regularmente empregadas em projetos dessa natureza no Brasil, que e o levantamento 

assistematico e o levantamento sistematico.

Nesse sentido, as verifica96es realizadas no local seguiram os parametros 

estabelecidos em projeto, sem uma distin9ao especffica entre os espa90s dentro da Area 

Diretamente Afetada do empreendimento, sob a qual foi projetada, em gabinete, uma malha de 

pontos com espa9amento equidistantes entre si tendo como base a dimensao do terreno e seu 

potencial arqueologico.

Tal metodologia atendeu as necessidades de pesquisa sistematica de campo da 

superficie e subsuperficie da area, nao sendo necessaria sua amplia9ao e/ou diminui9ao dentro 

do tecido da malha de po90S-teste.

Por fim, nao houve altera9ao do metodo proposto em gabinete, tal como apresentado 

no projeto de pesquisa para averigua9ao em superficie e subsuperficie, atraves da coleta de 

dados sistematicos em 18 pontos equidistantes em 60 m, como podemos observar no mapa a 

seguir.
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7.1 DESCRICAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O LEVANTAMENTO 
ARQUEOLOGICO

As atividades de campo consistiram na investiga^ao sistematica da area de estudo 

definida como ADA do empreendimento. Inicialmente foi realizado um reconhecimento da area 

com a aferisao de GPS e orienta9ao com mapa do local, a fim de definir a melhor estrategia de 

acesso aos pontos de interesse. Apos esse procedimento foram realizados caminhamentos 

extensivos, com vistoria de superficie e analise paisagfstica na ADA.
Em seguida, iniciaram-se as atividades de prospec9oes de superficie e subsuperffcie 

realizadas na ADA com os procedimentos de caminhamentos e abertura de po90s-testes (PTs). 

Por sua vez, os caminhamentos foram realizados, sobretudo, entre os pontos de prospec9ao, na 

qual os membros da equipe percorreram a area de estudo observando a superficie em busca de 

material arqueologico.

i K,
■j r,

> /.'iK-W ^ £
• ■

Figura 14: Caminhamentos extensivos na ADA.Figura 13: Caminhamentos extensivos na ADA.

A cobertura vegetal de capoeira, de porte medio e denso, predominante na ADA, bem 

como a palha de soja remanescente da colheita em alguns pontos, impossibilitaram a 

visualiza9ao direta da superficie do solo na maior parte da ADA. No Mapa a seguir, pode-se 

observar o registro do caminhamento extensive realizado na area do empreendimento.
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Nos pontos programados foram feitas investiga9oes em subsuperffcie que consistiram 

na abertura de po9os-teste com cavadeira articulada. O solo extraido das sondagens foi 

peneirado, em peneira com aro de metal e tela de arame galvanizado malha 6 e com diametros 

de 60 cm objetivando evidenciar todo e qualquer vestfgio soterrado.

Os dados coletados em cada P090 teste foram registrados em cademeta de campo e 

fichas especificas, contendo a numera9ao das fotografias bem como a descri9ao estratigrafica 

de cada amostra. Tambem foram anotados dados referentes a topografia do terreno, o tipo de 

relevo, grau de declividade, vegeta9ao atual, uso do solo e presen9a de fe^oes erosivas, que 

consistem no arcabou90 rmnimo para compreensao local.

De modo pratico, as interven9oes no substrato obedeceram as seguintes etapas de
execu9ao:

• Deslocamento, caminhamento, ate cada ponto projetado com auxilio de aparelho 

GPS;

• Limpeza superficial de uma area de aproximadamente 1 metro de diametro, com 

auxilio de enxada para retirada da cobertura vegetal superficial, visando a 

consequente deposi9ao e analise das camadas sedimentares evidenciadas na 

escava9ao;

• Escava9ao do po90-teste, com auxilio de cavadeira biarticulada (boca de lobo), 

sendo que cada P090 a atingiu a profundidade minima de 1 metro;

• Desagrega9ao, peneiramento, triagem e exame do sedimento retirado da sondagem, 
com auxilio de colher de pedreiro e peneira.

• Registro em ficha personalizada dos dados do P090 teste, caracteristica estratigrafia 

do substrato e do(s) sedimento(s) evidenciado(s), geoindicadores ambientais e 

arqueologicos, ocorrencia ou nao de vestigios arqueologicos;

• Registro fotografico das atividades desenvolvidas;

• Fechamento do po90-teste com o mesmo sedimento retirado

A seguir, as figuras abaixo ilustram as atividades principais do procedimento de 

pesquisa de campo, realizado de forma sistematica para a malha de pontos aplicada na ADA:
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Figura 18: Tradagen e peneiramento (PI 03).Figura 17: Limpeza da area para evidenciagao do solo (PT

.
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Figura 19: Analise do solo retirado da amostra (PT-01). Figura 20: Aferig^o de profundidade (PT-08)
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Figura 21: Registro final de pogo teste (PT-16). Figura 22: Registro final de pogo teste (PT-11)

Assim, foi verificada ocorrencia de latossolo de composigao arenosa com granulometria 

media/fina com coloragao predominantemente vermelha, com variagao para marrom em 

algumas amostras, ate a profundidade minima de 1 metro.

Figura 23: Solo predominante nas amostras (PT-01). Figura 24: Solo verificado na camada superficial do PT 12.

Todos os 18 pogos-teste projetados em gabinete foram executados, e como resultado, 
nao foram identificados no interior da area de pesquisa prospectada na area do Aterro 

Controlado nenhum vestigio arqueologico. O mapa a seguir demonstra os pogos-teste 

executados durante o trabalho de campo.
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1.2 RELATO DAS ATIVIDADES LIGADAS A PRODUCAO DE CONHECIMENTO, 
DIVULGACAO CIENTIFICA E EXTTROVERSAO.

A divulgagao cientifica e extroversao do conhecimento produzido nesta pesquisa foi feita 

atraves da produgao do presente relatorio tecnico que sera disponibilizado na Integra, para livre consulta, 

apos aprovagao desta autarquia. Alem disso, poderao ser produzidos artigos cientificos, resumes e 

posters para participagao de encontros e congresses de Arqueologia ou areas afins, mediante 

significancia cientifica dos resultados.

No caso do projeto em tela, devido a ausencia de bens arqueologicos evidenciados na ADA, 

as informagoes aqui apresentadas podem orientar e complementar outros trabalhos na regiao.

8. RELATO DAS ATIVIDADES DE ESCLARECIMENTO DESENVOLVIDAS
COM A COMUNIDADE LOCAL.

Ao longo da realizagao do Programa de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio 

Arqueologico na area do Aterro Controlado foram realizadas atividades de esclarecimento 

junto a equipe de auxiliares de campo, composta pelos senhores Heitor Domingues e Marcelino 

Antunes.

Embora o atendimento ao publico estivesse restrito devido a Pandemia do covid-19, 

foi realizado uma breve comunicagao, junto a Secretaria Municipal de Planejamento onde 

fomos recebidos pela senhora Sandra Mara dos Santos Ferraz (Secretaria de Planejamento). Na 

ocasiao foi explanado sobre a participagao do IPHAN nos processes de licenciamento ambiental 

e informado sobre a pesquisa na area do future empreendimento.

A abordagem junto aos auxiliares de campo teve um carater informal, embora muito 

proficuo, pois ocorreu durante os trabalhos de campo que se desenvolveram por 1 dia. Os 

topicos abordados se referiram ao tipo de material estudado pelo arqueologo, o cunho cientifico 

e a importancia da arqueologia, os materiais utilizados nas pesquisas, a importancia do 

patrimonio arqueologico e etc.
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Figura 25: Atividade de esclarecimento com auxiliares de Figura 26: Atividade de esclarecimento o senhor Heitor 
pesquisa de campo, Domingues, auxiliar de pesquisa de campo.

i

Figura 27: Atividade de esclarecimento o senhor Marcelino Figura 28: Atividade de esclarecimento com a senhora 
Antunes, auxiliar de pesquisa de campo. Sandra Mara dos Santos Ferraz, secretaria de 

planejamento.

Em rela^o a visita a secretaria de Planejamento, a abordagem buscou, alem dos 

topicos especfficos da arqueologia e do seu desenvolvimento no licenciamento ambiental, uma 

aproxima9ao com a institui9ao visando parcerias futuras para a realiza9ao de programas de 

gestao do patrimonio arqueologico.

As a9oes de esclarecimento, na institui9ao visitada, tiveram efeito de publicitar, 

transmitir e difundir as informa9oes sobre importancia do patrimonio arqueologico, bem como 

sobre a participa9ao do Iphan nos processes de licenciamento ambiental, uma vez que, a partir 

desse orgao, foi possivel acessar a comunidade do entomo do empreendimento.
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9. AVALIACAO DOS IMPACTOS DIRETOS E INDIRETOS DO 

EMPREEDIMENTO NO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO NA ADA

Apos a conclusao das atividades avaliativas da ADA do empreendimento, destaca-se 

que nao ocorrem sftios arqueologicos na ADA do projeto de implantasao do empreendimento 

Aterro Controlado, e, que nao se aplica, neste caso, as inferencias avaliativas quanto aos 

impactos diretos e indiretos do empreendimento no patrimonio arqueologico na ADA. Deve- 
se, portanto, desconsiderar este requisito.

10. RECOMENDAQAO DAS AQOES NECESSARIAS A PROTEgAO, A PRESERVAgAO IN SITU, AO 

RESGATE E/OU A MITIGAQAO DOS IMPACTOS AO PATRIMONIO ARQUEOLOGICO QUE 

DEVERAO SER OBSERVADAS NA PROXIMA ETAPA DO LICENCIAMENTO.

Conforme apresentadas, a pesquisa de prospec9ao arqueologica interventiva de 

subsuperficie e as vistorias em superficie realizadas na area diretamente afetada pela 

implanta9ao do Aterro Controlado nao resultaram na identifica9ao de vestigios arqueologicos.

Desse modo, os resultados do trabalho arqueologico apontam que as obras para a 

implanta9ao do empreendimento do Aterro Controlado nao causarao danos ao patrimonio 

arqueologico, diante da ausencia de evidencias arqueologicas na Area Diretamente Afetada pelo 

empreendimento.

Assim, tendo em vista a legisla9ao (especialmente a Lei 3924/61) e as normas Federais 

que regem a Arqueologia Preventiva para empreendimentos causadores de impactos sobre bens 

culturais materiais (especialmente a Instru9ao Normativa 01/2015), e levando em conta os 

resultados da prospec9ao interventiva junto a ADA do empreendimento como negatives no que 

tange a presen9a de vestigios arqueologicos, recomenda-se, se assim for entendido pelo IPHAN, 
a libera9ao e anuencia das Licen9as para a area do empreendimento Aterro Controlado de 

forma que nao serao impactadas referencias arqueologicas nesse contexto espacial investigado.
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11. ASSINATURA DO ARQUEOLOGO COORDENADOR RESPONSABILIZANDO- 

SE PELO CONTEUDO DO RELATORIO

LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE 
Arqueologo coordenador
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Institute do Patrimonio Historico e Artistico Nacional 
DivisaoTecnica do IPHAN-PR

ParecerTecnico n? 135/2021 - IPHAN-PR/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN

Curitiba - PR, 18 de maio de 2021

Para: Anna Finger

Chefe da Divisao Tecnica

Assunto: Analise do Relatorio de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico na area de implanta^ao do Aterro Controlado - Municipio de 
Palmital/PR. Processor 01508.000125/2021-24

l-INTRODUCAO

O presente ParecerTecnico tem como parametros de analise, a Lei n.e 3.924/61, a Portaria SPHAN n.9 7/88, a Instrugao Normativa n^ 01/2015, os objetivos, 
o piano de trabalho aprovado, e demais pressupostos concernentes ao patrimonio arqueologico.

Trata-se de relatorio de avaliagao de impacto ao patrimonio arqueologico na area diretamente a ser afetada pela implantagao do Aterro Controlado - 
Municipio de Palmital, Estado do Parana, nos termos da Instrugao Normativa Iphan n9 01/2015, para fins de obtengao das licengas ambientais.



De acordo com o relatorio analisado, a metodologia empregada na avaliagao de impacto que associou a realiza^ao de caminhamentos para a observa^ao da 
superffcie e prospec^oes arqueologicas abrangendo toda a ADA, nao resultou na identificagao de vestigios arqueologicos na area do empreendimento.

II - HISTORICO

22/04/2021, Apresentagao do Projeto de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico, sob a coordenagao do arqueologo Lucio Cioni Sanabria 
Zarate;

27/04/2021, Analise do Projeto de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico pelo Setor de Arqueologia do Iphan/PR e envio ao Centro 
Nacional de Arqueologia/DEPAM/IPHAN;

05/05/2021, Publicagao da permissao para pesquisa arqueologica no Diario Oficial da Uniao;

11/05/2021, Encaminhamento do relatorio final de pesquisa;

18/05/2021, Analise do relatorio final de avaliagao de impacto ao patrimonio arqueologico pelo Setor de Arqueologia do Iphan/PR.

Ill - ANALISE DO RELATORIO DE AVALIAGAO DE IMPACTO AO PATRIMONIO ARQUEOL6GICO

O empreendimento consiste na ampliagao do Aterro Municipal Controlado, com area total de 54.450,00m2, no municfpio de Palmital, Estado do Parana. As 
principals estruturas permanentes do empreendimento compreendem a implantagao de valas impermeabilizadas para disposigao de residues solidos e 
pogos de monitoramento da qualidade da agua subterranea. Alem disso, a area sera cercada com alambrado, de forma a impedir a entrada de pessoas ou 
animais.

A metodologia aplicada incluiu o levantamento de dados secundarios regionais (ambientais, arqueologicos e etno-historicos) para contextualizag:ao da area 
de influencia direta (AID), como tambem a realizagao de prospeegoes arqueologicas na area a ser diretamente afetada pelo empreendimento.

Conforme o levantamento de dados secundarios, nao existem sitios arqueologicos cadastrados para o municfpio de Palmital, no entanto, nos nuinici'pios 
limftrofes, como Pitanga, Laranjal e Mato Rico existem registros, que corroboram para o potencial da regiao.

Durante os trabalhos realizados na area do empreendimento, pode-se observar que a ADA do empreendimento "esta implantada em topo, alto e media 
vertente de colina com declividade suave a media para a parte central do terreno" (fl. 12). O solo, observado em todas as amostras coletadas, foi 
caracterizado como latossolo homogeneo e profundo, tendo coloragao predominantemente vermelha.

A avaliagao in loco da area de influencia direta demonstrou um contexto de impactos ao meio ambiente decorrentes de atividades agropastoris, sendo todo 
o entorno da ADA circundado pela implantagao de vias pavimentadas e outras atividades vinculadas ao agronegocio, nao havendo vestigios nas areas 
acessadas, tampouco informagoes relevantes obtidas junto a populagao local (fl. 28).

A metodologia empregada foi a do levantamento sistematico e assistematico, que consistiram na investigagao da ADA do empreendimento, a partir da 
aferigao da sua localizagao com uso do GPS, caminhamentos extensivos, com vistoria de superffcie e analise paisagfstica na ADA. A visibilidade da superffcie



ficou prejudicada na maior parte da ADA, em razao da presenga de capoeira media a densa, como ainda da palha remanescente da colheita de soja em 
alguns pontos.

Em seguida, foram realizadas prospec^oes, associando os caminhamentos intensivos com a abertura de pogos-teste (PTs), que foram realizadas conforme a 
malha previamente prevista, com distancias regulares de 60m, totalizando 18 (dezoito) intervengoes.

Os pogos-teste foram abertos com a utilizagao de cavadeira articulada manual, sendo que todo o sedimento oriundo das escavagoes foi averiguado pelos 
pesquisadores e os dados obtidos anotados. Os sedimentos foram caracterizados como "ocorrencia de lotossolo de composigao arenosa com granulometria 
media/fina com colorogdo predominantemente verm el ha, com variagao para marrom em algumas amostras, ate a profundidade minima de 1 metro" (fl.
35).

Os procedimentos adotados nao resultaram a identificagao de vestigios arqueologicos na area do empreendimento.

0 relatorio apresenta os documentos comprobatorios dos trabalhos realizados: mapa dos caminhamentos e sondagens (fl. 32), registro fotografico 
georreferenciado de todos os pogos-teste efetuados em tabela com os dados obtidos durante as intervengoes de subsuperffcie (fls. 47-49).

As agoes de esclarecimento foram realizadas com os auxiliares dos trabalhos de campo, quando foram abordados temas relacionados a Arqueologia e 
Patrimonio Cultural, os materials estudados pelos arquedlogos e a importancia da preservagao dos bens culturais. A equipe efetuou ainda visita na 
secretaria municipal de planejamento, onde puderam estabelecer contato com a secretaria Sra. Sandra Mara dos Santos Ferraz, quando foram prestadas 
informagoes acerca da participagao do Iphan nos processes de licenciamento ambiental (fl. 37).

Tendo em vista que nao foram identificados materials arqueologicos na area do empreendimento, o arqueologo coordenador afirma que a instalagao do 
empreendimento nao causara impactos ao patrimonio arqueologico e manifesta-se favoravel a anuencia do Iphan para as licengas ambientais.

Conforme o Termo de Referenda Especifico emitido pela Superintendencia do Iphan no Parana, o relatorio de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio 
Arqueologico apresenta os itens abaixo relacionados:

1. Descrigao de vistoria realizada em campo com caminhamento na ADA, acompanhada documentagao fotografica georreferenciada comprobatoria dos 
trabalhos realizados em campo pela equipe autorizada;

2. Identificagao dos compartimentos ambientais existentes na ADA com maior potencial arqueologico, a partir da vistoria descrita no inciso I, do 
cruzamento de dados, do processo historico de ocupagao, com a incidencia de sitios cadastrados, indicadores geomorfologicos e demais modelos 
preditivos de avaliagao, de forma a justificar claramente os locals onde deverao ser realizadas as prospeegoes;

3. Avaliagao do potencial arqueologico na ADA do empreendimento, acompanhado de recomendagoes para a elaboragao do projeto executive do 
empreendimento.

IV- PARECER



Considerando a analise do relatorio de Projeto de Avaliagao de Impacto ao Patrimonio Arqueologico na area do empreendimento Aterro Controlado, no 
munidpio de Palmital/PR, manifestamo-nos pela aprovagao do relatorio apresentado e anuencia para as Licengas Ambientais (Previa, de lnstala$ao e de 
Operagao) sem condicionantes, para o empreendimento junto ao Instituto Agua e Terra - IAT.

Assim concluido e fundamentado, submete-se o presente parecer a considera^ao da Senhora Chefe da Divisao Tecnica, para que haja, s.m.j, posterior 
notificagao aos interessados.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por Alessandra Spitz Guedes Alcoforado Lourengo, Tecnico, em 18/05/2021, as 16:26, conforme horario oficial de 
Brasilia, com fundamento no art. 6^, § is, do Decreto ns 8.539. de 8 de outubro de 2015.elelrdnica

E E
M G A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.iphan.gov.br/autenticidade. informando o codigo verificador 2682443 e o codigo CRC

E 45C87D9F.
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DISPENSA DE LICIT AC AO N° 017/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 055/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVE) N° 092/2021

O MUNIClPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede 

na Rua Mois6s Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito 

Municipal, Sr. VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP- 

PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, 

centre, Palmital-PR, doravante denominado simplesmente CONTRA!ANTE, e, de outro lado 

a empresa L.C. SANABRIA ZARATE-CNPJ-CNPJ-34.577.556/0001-67, pessoa jurldica de 

direito privado, com enderego a Rua AntOnio Barbosa n° 1082, Centro - Cep-79.700-000-

Fatima do Sul (MS) , neste ato representada por seu representante Legal, o Senhor LUCIO 

CIONI SANABRIA ZARATE, ArqueOlogo, inscrito no RG:1973252/SEJUSP-MS e 

CPF:824.923.601-72, denominado CONTRATADA, de acordo com as formalidades 

constantes do Procedimento de Licitagao n° 055/2021 e Dispensa de Licitagao n° 017/2021, 

resolvem celebrar o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93, com 

suas alteragOes, e demais normas aplicaveis a espacie, a Proposta Apresentada, ao qual 

as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes ciausulas e condigOes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

OBJETO: CONTRATAQAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA EM SERVIQOS DE 
ARQUEOLOGIA PARA LEVANTAMENTO DE AREA DO IMOVEL DO ATERRO 
SANITARIO, EM VIRTUDE DAS EXIGENCIAS LEGAIS PARA LIBERAQAO JUNTO AO 
INSTIUTO DE PATRIMONIO HISTORICO E ARTlSTIVO NACIONAL-IPHAN E INSTITUTO 
DE AGRONOMIA E TERRA.I.A.T.

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL

O presente Contrato tern fundamento no artigo 24, da Lei n. 8666/93, em razao do baixo valor 

da aquisigao, aiem da sua emergancia, ante a necessidade de publicagao de todos os atos 

administrativos.

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAQOES DO CONTRA!ANTE

O CONTRATANTE compromete-se a prestar os servigos com a maior/URGENCjA possivel, 

com o maior zelo e atengao, se responsabilizando por qualquer situa^ao 
dos servigos mal prestados venha a causar danos ao municlpio. '

fu lecorr£ttaee em

L
Rua Mois6s Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 7S6B002S.50D 1-112

GESTAO 2017-2020

CLAUSULA QUARTA - VALOR

O presente contrato tem come valor total a importancia de Valor R$ 8.000,00 (Oito mil reals), 
onde o CONTRATANTE se compromete a pagar ao CONTRATADO de acordo com as 
emissOes das notas fiscals referentes os servigos prestados.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado, conforme cronograma e mediante a apresentagao das notas 

fiscais correspondentes, visadas pelas Secretarias Municipals responsaveis.

CLAUSULA SEXTA - QUALIDADE DOS SERVIQOS:

Ocorrendo qualquer problema quanto a qualidade dos servigos estes deverao ser alterados 

imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

CLAUSULA SETIMA - VIGENCIA

O presente Contrato de Prestagao de Servigo se inicia na data da assinatura do presente e 

tem como validade at6 31/07/2021, podendo ser prorrogado em acordo com ambas as partes.

CLAUSULA OITAVA - DOTAQAO ORQAMENTARIA

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente contrato correrao a conta da 

seguinte dotagao orgamentaria:

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

3.3.90.39.00.00 Do Exercfcio2021 5880 12.002.18.542.1801.2128 000

CLAUSULA NONA - PENALIDADES

Nos termos do disposto no art. 87 e §§ da lei federal n° 8.666/93 e alteragoes posteriores, 

pela inexecugao parcial ou total deste contrato, o contratante podera aplicar ao contratado 

as seguintes penalidades, sempre garantida a prdvia defesa em processo administrativo:

por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularid33e$, para as quaisi - Advertancia, 

haja concorrido;

ii - Multa de 0,3% (tr£s ddcimos por cento), por dia de atraso, calcu! 

objeto contratado e nao entregue;

6 soon
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iii - Suspensao do direito de participar de licitagOes e impedimento de contratar com o 

municlpio de Palmital-P

r, Pelo prazo de at6 05 (cinco) anos, dependendo da gravidade da falta;

iv - Rescisao do contrato pelos motives previstos no art. 78 da lei federal n° 8.666/93 e 

alteragoes posteriores;

v - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a administragao publica, nos casos 

de falta grave com comunicagao aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem 

os motivos determinates da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a 

autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir 

o contratante pelos prejulzos resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada 

com base no inciso iii.

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO

A multa a que alude a clausula anterior, nao impede que o contratante rescinda 

unilateralmente o contrato ou aplique, tambem, outra das penalidades previstas.

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA

A multa aplicada apds regular processo administrative podera ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada 

judicialmente.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - alteraqAo

Este contrato podera ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e 

alteragoes posteriores.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

A CONTRATADA devera manter, durante a execugao do contrato, as mesmas condigoes 

exigidas na contratagao.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FISCALIZAQAO ^\

A fiscalizagao do presente contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
atrav6s dos servidores responsaveis. / __ i
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato de 

Prestagao de Servigo em duas vias de igual teor, com 02 (duas) testemunhas instrumenterias, 

para que produza jun'dicos e legais efeitos, elegendo a Comarca de Palmital-PR para dirimir 

qualquer controv6rsia oriunda do presente.
*

Palmital-PR, 29 de Abril de 2021.

/
■

UALQENEI DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE

L.C. SANABRIA ZARATE-CNPJ-CNPJ-34.577.556/0001-67
LUCIO CIONI SANABRIA ZARATE 
Responsive! Legal
CONTRATADO

Testemunhas:

NOME: ROSILDA GOMES DA SILVA 
CPF-599.811.139-72 mNOME: JOSE DA LUZ DOS 
CPF: 537.323.089.87

OS CORDEIRO
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