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Prefeitura de

Polmitol
C.ONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

MEMORANDO N? 74/2021-SECR.ADM

Palmital, 15 de abril de 2021.

Ao
Gabinete Executive
VALDENEI DE SOUZA
Exmo. Sr. Prefeito
Nesta

Senhor Prefeito,
Vimos pelo presente solicitar abertura de Procedimento Licitatorio para
contratagao de empresa Especializada para a execugao de Servigos de Atualizagao do
Plano Diretor Municipal o qual esta na eminencia de vencimento das agoes e Legislagao
nesse contempladas expirando em outubro do corrente ano.
Diante ao exposto, solicitamos agilidade nos processes de contratagao de
empresa para a execugao dos servigos, em virtude dessa demanda ser de excepcional
interesse publico, dado a exigencia legal aos compromissos firmados junto aos orgao
deliberativos do Estado, bem como a SEDU - Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Urbano e outros.
Certos de parecer favoravel a liberagao do Certame desde ja agradecemos e,
expressamos nossas distintas consideragoes.
Respeitosamente,

Qs
^ILVANIA SCHMITZ DE SOUZA
Secretaria de Administragao

MUNICIPIO DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82
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Memorando 001/2021
(Palmital, 13 de Janeiro de 2021)

Origem

Departamento dc Contabilidade/Contador

DestiiiO: Sccrctaria Municipal dc Financas
AssuntO: Revisao do Plano Dirctor Municipal

Senhora Secretaria:
Apos convcrsa mantida na data dc ontem (12/01/2021),
entrei cm contato com o Paranacidade com o objetivo de obter informagoes sobre os
procedimentos a serem adotados pclo Municipio, para a revisao do Plano Dirctor
Municipal, e, a orientagao que tive foi a seguinte!
1. Que o prazo para o novo Plano estar elaborado e aprovado pela Camara Municipal
c 06 dc julho dc 2022.
2. Que o Plano Diretor Municipal - PDM deve conter o reconhecimento, odiagnostico
e as diretrizes referentes a realidade do Municipio, nas dimensoes ambientais,
socioeconomicas, socioespaciais; infraesiruiura e servigos publicos; aspectos
institucionais; tratai' das areas urbanas e rurais e da insergao do Municipio na
Regiao; tragar diretrizes e proposigdes, esfabelecer politica de desenvolvimento
urbano/rural e uma sistematica pennanente dc planejamento.
3. Que cxistem ainda outras exigencias sobre as quais o PDM deve dispor, que sao/ a
apreseniagao de LegisiagZo sobre Periinetro Urbano, Parcelamento do Solo para Fins
Urbanos, Uso e Ocupa^lo do Solo L'rbano e Rural, Sistema Viario, Codigo de Obras,
Ccdigo dc Posturas c os ins;n, monies instituidos pclc Estatuto da Cidade que sejam
uteis ao Municipio; o Plano de Ag3o c Investimentos (PAI), compativel com as

000004
MUNICIPIO DE PALMITAL
CNPJ 75.680.025/0001-82
Rua Noises Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222
CEP 85270-000 - PALMITAL - PR
prioridades definidas ao PDM e com a capacidade de investimento do Municipio - e
incorporado nas Leis do Plano Plurianual (PPA), de Diretrizes Orgamentarias (LDO)
e do Orgamento Anual (LOA) alem de urn sistema de acompanhamento e controle
da implementagMo do PDM com a utilizagao de indieadores e da institucionalizagao
de Grupo Tecnico Permanente (GTP) integrado A estrutura administrativa da
Prefeitura.
4. Quo nao veem no Municipio pejsoal preparado e com tempo disponivel para a
condugao dos trabalhos. Nesse caso, a solugao c contratar uma empresa
especializada atraves de procedimento licitalcrio.
5. Que a Agencia dc Fomento do Parana possui linha dc Crcdito atraves do Sistema de
Fmanciamento dos Municipios - SFM para custear a elaboragao de novo Plano.
6. Que o prazo ideal para Elaboragao de todas as etapas e de 3 (tres) anos, mas que,
num periodo dc 18 meses, tambem c possivcl fazer.

Ante o exposto, esta unidadc tecnica segue o mesmo
entendimento do Paranacidade, de que o Municipio nao possui pessoal preparado para
elaborar tais trabalhos, dada a complexidade para a elaboragao do mesmo, cujas
exigencias cstao colocadas nos itens 2 e 3 destc Memorando.

Atenciosamente.

^>-ar-zr

Antonio Simiano
Contador do Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Protocolo N°.....Q^..;...........
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CENTRAL DE CONTROLE
Memorando n° 34/2021

Palmital, 20 de Abril de 2021.

1 ;:

Ao Exmo. Sr.
VALDENEI DE SOUZA
PREF61TO MUNICIPAL
PALM(TAL/PR
1

■

!

'll: •
Exmo. Sr. Prefeito
Atraves do presente, encaminho o memorando n° 74/2021 de autoria da Secretaria
Municipal de ADMINISTRAQAO, a qual requer que seja realizada cotagao de prego pela
Central.de Controle do Municipio, e solicita ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal autorizagao para
procedimento
licitatorio
para CONTRATAQAO
DE
EMPRESA
abertufa de
ESPECIALIZADA, PARA PRESTAQAO DE SERVIQO: REALIZAgAO DO PLANO
DIRET'OR DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, CONFORME TERMO REFERENCIA E
DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ANEXAS. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA
SECRfeTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR.
i

Outrossim, segue em anexo as respectivas cotagoes de pregos dos itens
relacionados para os devidos fins.
Sem mais para o momento, renovo os votos de elevada estima e consideragao.

;

n

ht-v

JESS|CA FE
MONTEIRO
DepartamentoTTclfagSo da Central de Controle
Membro da Comissao Recebimento de Bens e Consume

!■

it
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MUNICIPIO DE PALMITAL
i

Estado do Parang

PSH
TERMO DE REFERENCIA
i;

REVISAO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL
E DEMAIS ATIVIDADES DESCRITAS NESTE TERMO

!

Municlpio: PALMITAL/PR

Populdgao Total: 14.865 habitantes (IBGE, 2010)

i:

Regiad Metropolitana (X) nao () sim, qual?
V*'

Aglomferagao Urbana (X) nao (

41

;^

) sim, qual?

Regiad Geografica Imediata: RGIdc Pitanga
Regiao Geografica Intermediaria: Guarapuava
Caractenstica Especial: (X) nao (

1.

) sim, qual?

OBJETO

Revisao de Plano Diretor Municipal - RDM que visa definir objetivos, diretrizes e propostas
de intervengao para o desenvolvimento municipal, observado o contido:

1.1

jna Agenda 2030 e na Nova Agenda Urbana, referencias para:
INOVACAO, 1NTELIGENCIA E SUSTENTABILIDADE
DAS CIDADES

1.2

no Estatuto da Cidade, com destaque para o artigo 2° na garantia:

1.2.1 ;do direito a cidade sustentavel, que compreende os direitos a terra urbana,
moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana, transporte, servigos
publicos, trabalho e lazer; e,
1.2.2

2.

da gestao democratica, que compreende a participagao da populagao e de
associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade na formulagao,
execugao e acompanhamento de pianos, programas e projetos de desenvolvimento
urbano.

ATIVIDADES A DESENVOLVER E RESULTADOS ESPERADOS
'
r

A Consultoria devera desenvolver as atividades e elaborar os respectivos produtos,
conforme a seguir:

i

Rua Noises Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222
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1a Fase - Mobilizagao
2.1

Cronograma fisico

Elaborar cronograma fisico de trabalho, com base nas atividades, produtos e cronograma
previstps neste Termo de Referencia, identificando obrigatoriamente as fases e respectivos
itens, participantes, responsaveis e datas para entrega dos produtos e realizagao e
coordenagao oe audiencias publicas, e conferencia de revisao do Plano Diretor Municipal.
2.2

Metodologia de trabalho

Definir, justificar e apresentar os metodos e tecnicas a serem adotados para a execugao
das atividades, e eventos integrates dos itens 2 (dois) e 3 (tres) deste Termo de

Referenda.
2.3

Planejamento e gestao urbana do municipio

Avaliar a capacidade institucional da administragao municipal, para desempenhar as
fungoes pertinentes as areas de planejamento e gestao urbana, no que se refere aos
seguintes aspectos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

objfetivosl diretrizes e proposigoes do PDM vigente;
im'plementagao do Plano de Agao e Investimentos - PAI;
regulamentagao da legislagao urbanistica vigente;
implementagao dos instrumentos do Estatuto da Cidade;
atividades de licenciamento e fiscalizagao do parcelamento do solo, para fins urbanos,
edificagoes e obras, e localizagao e funcionamento das atividades economicas, e ainda
do cumprimento de demais posturas municipais;
vi. provisao de infraestrutura e equipamentos, e prestagao de servigos publicos;
vii. sistema de planejamento e gestao do PDM vigente; e,
viii. desempenho do Conselho Municipal da Cidade - CMC (ou similar).
2a Fase - Analise Tematica Integrada
Parte 1
2.4

Areas aptas, aptas com restrigao e inaptas ao uso e ocupagao antropicos

Mapear e analisar as areas do territorio municipal, com enfase nas areas urbanas
consolidadas-;e areas de expansao urbana (sejam internas ou externas) ao(s) penmetro(s)
urbano(s), visafndo a identificagao das restrigoes ambientais, e quanto as infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos, tendo em vista o uso e ocupagao antropica.
2.5

f

>i

Uso e ocupagao atual do solo

i

U
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Mapear e analisar o uso e ocupagao atual do territorio municipal, com enfase nas areas
urbanas e areas de expansao urbana, a partir de dados disponiveis em cadastres, imagens,
fotos ou levantamento de campo.
2.6

Capacidade de atendimento e distribuigao das infraestruturas, equipamentos e
iservigos publicos

Avaliar o atendimento qualitative e quantitative, e distribuigao espacial das infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos, visando garantir os direitos a infraestrutura urbana, aos
servigqs publicos, ao saneamento ambiental e ao lazer.
Parte 2
:

2.7

Uso e ocupagao do solo atual, meio ambiente e as capacidades de atendimento
iqualitativo e quantitativo de infraestruturas, equipamentos e servigos publicos
j.
'5-|

A partir dos resultados das atividades 2.4, 2.5 e 2.6, avaliar a adequagao de uso e ocupagao
atual do territorio municipal, assim como a pertinencia da legislagao vigente (lei de perimetro
urband e de expansao da area urbana (se houver expansao), lei de parcelamento, lei de uso
e ocupagao do solo urbano, lei do sistema viario e outras leis pertinentes).
; .*

2.8

Expansao urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo
e quantitativo de infraestruturas, equipamentos e servigos publicos

Avaliar a adequagao de areas nao urbanizadas para expansao urbana, sejam internas ou
externas ao(s) penmetro(s) urbano(s), meio ambiente, o atendimento qualitativo e
quantitative e a viabilidade de investimentos para ampliagao das infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos, frente as dinamicas demografica, imobiliaria e das
principais ou potenciais atividades produtivas do municlpio.
2.9

Condigoes gerais de moradia e fundiarias
'k

A partir dos-resultados das atividades 2.6 e 2.7 e das condigoes socioeconomicas da
populagao urbana, avaliar a regularidade fundiaria e suas condigoes de moradia, para
garantir os direitos a terra urbana, a moradia, a infraestrutura urbana, aos servigos publicos
e ao saneamento ambiental.
Parte 3
2.10

Condigoes gerais de acessibilidade e mobilidade, com enfase na area urbana
j '

•

•,

•f :

Avaliar a adequagao:
'•

.U

i. do, sistema viario basico;

!

l!

w'
k

:

n '
\

i

r'

Rua Noises Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222
CEP 85270-000 - PALMITAL - PR

000089

MUNICIPIO DE PALMITAL
Estado do Parana

II

i*
ii. do: deslocamento individual nao motorizado, observando as necessidades de circulagao
da; populagao entre as areas residenciais, os principais equipamentos publicos e as
prhcipais areas de oferta de postos de trabalho; e,
iii. dp deslocamento motorizado de cargas e servigos, de forma a garantir os direitos ao
tralnsporte, ao trabalho, aos servigos publicos e ao lazer.

| :: il'i
2.11

Capacidade de investimento do municipio

Avaliaij a capacidade de investimento, atual e futura, do municipio visando a implementagao
do RDM a ser express© no Plano de Agao e Investimentos - PAI do PDM.
i;

2.12 jpstrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes
Identifibar os conselhos existentes que estao relacionados a tematica do desenvolvimento
urband, de forma direta (por ex.; Conselho do Plano Local de Habitagao de Interesse Social
- PLHIS, Conselho da Cidade, do Desenvolvimento Urbano/Municipal, do Plano Diretor,
Habitagao, Meio Ambiente, Saneamento Ambiental, de Transito/Mobilidade Urbana) ou
indireta (conselhos cujas tematicas de alguma forma rebatam sobre o territorio, por
exemplo: Conselho da Saude, Educagao, Assistencia Social, Seguranga Publica, etc.) e
avaliari as respectivas naturezas, atribuigoes, composigao, funcionamento e oportunidades
de unifjicagao.
2.13

Sintese da Analise Tematica Integrada

Sistematizar os resultados obtidos das atividades 2.4 a 2.12, de modo a indicar a definigao
de objetivos, dfrfetrizes e propostas para uma cidade sustentavel.
U

2.14

"

i

;Objetivos para o desenvolvimento municipal
!

■

.

A partir da sintese da Analise Tematica Integrada, item 2.13, definir objetivos para o
desenyolvimento municipal visando a garantia dos direitos citados no item 1.1.

* n

"I

3a Fase - Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel
2.15

:

(Re)ordenamento territorial

Definir diretrizes de (re)ordenamento territorial, considerando a realidade diagnosticada e os
objetivds definidos, compreendendo macrozoneamento municipal, perimetros urbanos e
areas de expansao urbana (se necessaries), macrozoneamento(s) urbano(s), uso e
ocupagao do1 sblo e zoneamento - com destaque das areas para o desenvolvimento de
atividades economicas, sistema viario e parcelamento do solo urbano.
U:
;

2.16

’Propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel

if '
;jr

>i‘

i

:

i

:
ii'
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:

Definih propostas especfficas, considerando a realidade diagnosticada e os objetivos e
diretriz.es definidos, de forma a garantir os direitos a terra urbana, moradia, saneamento
ambiebtal, infteestrutura urbana, transporte, servigos publicos, trabalho e lazer.
2.17

ilnstrumentos urbanisticos

Definir'instrumentos urbanisticos - dentre os previstos no Estatuto da Cidade e outros como
conce^sao especial para fins de moradia, concessao do direito real de uso, dembrcagao
urbanisfica - que poderao ser aplicaveis a realidade municipal, podendo ser utilizados para
intervirflna realidade local conforme os objetivos, diretrizes e propostas definidos, visando o
pleno desenvolvimento das fungoes sociais da cidade e da propriedade urbana. Juntamente
com a{ definigao destes instrumentos, deve ser feita a delimitagao das areas onde estes
serao aplicados.
i

!

4a Fasb - Plano de Agao e Investimentos e Institucionalizagao do RDM
2.18

Plano de Agao e Investimentos - PAI

|i : j

!

Defininas agues e investimentos prioritarios, para a implementagao do RDM, considerando
as atividades das Rases anteriores, contendo:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

agao e/ou investimento;
valpr;
l i
prazo de .execugao;
fontes de recursos;
indicagao da(s) diretriz(es) prevista(s) no RDM em que a agao esta vinculada;
indicagao do(s) ODS/Metas em que a agao esta vinculada; e
outros itens que poderao auxiliar quando da incorporagao das agoes e/ou investimentos
nq PPA, LDO e LOA, se julgados necessarios.
fi

2.19

; Institucionalizagao do PDM

Elaborar minutas de anteprojetos de revisao e complementagao dos seguintes instrumentos
juridicos, acompanhados de mapas, em escalas apropriadas:
i. Anteprojefb de Lei do Plano Diretor Municipal, que disponha, no minimo, de:
a)*fdiretrize'S para (re)ordenamento territorial (macrozoneamento municipal e urbanos)]
b);diretrizes para garantir os direitos a cidade sustentavel;
c)'instrumentos urbanisticos, previstos na Lei Federal n° 10.257/2001 - Estatuto da
'Cidade, aplicaveis ao territorio municipal;
d) p
i ermanencia ou (re)criagao do Conselho Municipal da Cidade (CMC) ou similar,
e)::sistema de acompanhamento e controle do piano.

U r • Ir j

fi
i i
ii. j>f\nteprojeto de Lei do(s) Penmetro(s) Urbano(s) e de Area(s) de Expansao Urbana
(sf necess£rias):
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I
Observagao 1: Compete ao municlpio, quando necessario, efetivar e custear a
m^terializagao dos vertices do(s) poligono(s) que delimita(/77) o(s) Penmetro(s)
Umano(^) (monumentalizagao / implantagao dos marcos).
Observagao 2: Compete a Consultoria executar o levantamento dos dados dos marcos
dcj(s) penmetro(s) urbano(s), contendo de forma detalhada o memorial descritivo da
pdigonal levantada, seus respectivos angulos, rumos ou azimutes e distancias
calculadas, bem como as informagoes de localizagao e as coordenadas de cada urn
dob vertices que deverao estar referenciados a Rede de Alta Precisao do Estado do
Parana - SEMA/IBGE, acompanhada de mapa em escala apropriada.
iii. iAnteprojeto de Lei de Uso e Ocupagao do Solo Urbano;
iv. IAnteprojeto de Lei do Sistema Viario, utilizando a classificagao de vias adotada pela
jLei Federal n° 9.503/97 - Codigo de Transit© Brasileiro;
v. IAnteprojeto de Lei do Parcelamento do Solo para fins Urbanos, em conformidade
com a Lei Federal n° 6.766/79 e suas respectivas alteragoes;
vi. Anteprojeto de Lei do Codigo de Edificagoes e Obras;
vii. ^’Antepfojfeto de Lei do Codigo de Posturas;
viii. iAnteprojetos de Leis especificas para regulamentagao dos instrumentos previstos na
^Lei Federal n° 10.257/01 - Estatuto da Cidade, aplicaveis a realidade municipal, e
outros que se mostrarem necessaries para implementagao das propostas previstas
{no PDM.
2.20

Sistema de planejamento e gestao do PDM
ic
i i
Elaborar proposta de:

ii.
iii.
iv.
v.
vi.

esfrutura organizational e atribuigoes das unidades administrativas competentes;
sistema de informagoes municipais;
perfil do griipo tecnico permanent©, vinculado a estrutura administrative da Prefeitura;
eqiiiipamentos e programas de informatica;
estruturaTitica, veiculos e instrumentos de trabalho; e,
sistema de indicadores de monitoramento.

2.21

Estrutura organizational
ii

i

i

A partif dos ’resultados da atividade 2.20 e visando somente os aiustes necessarios a
implemfentacao do PDM. identificar e proper alteragoes/ajustes/aprimoramento na legislagao
vigente-Veferente a:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Esjfrutura Organizational;
Regimento Interne da Prefeitura Municipal;
Pl^no de Cargos, Carreiras e Salaries;
Regimento Interno do Conselho Municipal da Cidade;
Cddigo Triblitario;
? r'

I

;; I;

I

I

■i -,u
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vi. D^preto regulamentador dos procedimentos administrativos, fluxograma e formularies,
ndeessarios a organizagao dos tramites para licenciamento das atividades relacionadas
acfJjso e ocupagao do solo urbano.

li

! ‘

IMPORTANTE: Este tema (2.21) tera que ser desenvolvido apenas para os casos em que
forem jnecessarias complementagoes, para a efetiva implementagao do Plano Diretor
Municipal, nao se trata de elaborar Minutas para a revisao geral dos temas ligados ao
municipio.
: i
;
: :
3 ESiTRATFGIA DE AQAO
A Coniultoria devera desenvolver as atividades e elaborar os produtos constantes do Item 2
do pre&ente Termo, respeitando:
|
i. a participagao da Equipe Tecnica Municipal - ETM, Conselho Municipal da Cidade CMC (ou similar), Grupo de Acompanhamento / (GA), (se instituido), representantes do
poder legislative, populagao e associagoes representativas dos varies segmentos da
comunidade;
ii. as>atribuigoes estabelecidas no Anexo I deste Termo; e,
iii. os!eventos definidos conforme a seguir:

: '1

r i i .

3.1 FASES DA ESTRATEGIA DE AgAO
1a Fasp - Mobilizagao e Capacitagao
3.1.1 H.01 (uma,) Reuniao tecnica na assinatura do contrato de prestagao de servigos
!•;
;
Realiz^iir leitura analitica do Termo de Referenda; reiterar os procedimentos administrativos
estabejfecidos no contrato, e as responsabilidades e atribuigoes dos participantes durante o
procesjso de revisao do PDM; e, solicitar os dados e informagoes necessarias ao
desenyplvimentp das atividades, e dos eventos dos Itens 2 e 3 deste Termo de Referenda,
respectivamente.
•f:

:

Nesta feuniao, a consultoria devera transferir conhecimento no que concerne a:

V

*11

i. erdnograma (citado no item 2.7);
ii. metodologia de trabalho (citado no item 2.2);
iii. mdtodos e tecnicas para avaliagao do desempenho do planejamento, e gestao urbana
do! municipio (citado no item 2.3) e,
iv. mdtodos e tecnicas para realizagao de 01 (uma) Reuniao Tecnica Preparatoria (citado
ndjiitem 3.7:2); 01 (uma) Oficina “Leitura Tecnica” (citado no item 3.1.3) e 1a Audiencia
Publica (citado no item 3.1.4).

u
<

Respohsavel: Equipe Tecnica Municipal (ETM);
|| :•> .

If :

i .
I ir ii
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;

Partici^antes: Equipe da consultoria; Supervisao do PARANACIDADE, Prefeito Municipal;
Consejho Municipal da Cidade {CMC), ou similar e Grupo de Acompanhamento (GA), (se
institufaoy,

I : i,t|

Em atS 30 (btita) dias a partir da data da assinatura do contrato, a Consultoria devera
entregpir ao municfpio:
■

copia do RRT/CAU e da ART/CREA-CRBio dos profissionais integrantes da equipe
teonica da consultoria, com identificapao do(a) coordenador(a) da revisao do PDM.

1 ; H

Tambem em ate 30 {trinta) dias a partir da data da assinatura do contrato, o municfpio
deverajprovidenciar:
■

copia do RRT/CAU ou da ART/CREA do(a) fiscal do municfpio, coordenador(a) da

Copiasj das referidas ARTs e RRTs deverao ser encaminhadas, pelo municfpio, ao
PARAiyAClDADE, junto aos produtos da 1a Fase de revisao do PDM.
Respop'savel: Equipe da Consultoria e ETM.
3.1.2 -i01 [uma) Reuniao Tecnica Preparatoria

n i 6^
it

!

'

Definir 'formularies e amostra de pesquisados para avaliagao do desempenho do
planejamento e gestao urbana do municfpio; organizar e complementar os dados e
informagoes sqlicitados para a realizagao das atividades da 1a Fase; e definir os
proced’imentds hecessarios a realizagao da:
i. avialiagao do desempenho do planejamento e gestao urbana do municfpio (citado no
itdfji 2.3);
ii. 01'|(i/A77a) Oficina(s) “Leitura Tecnica” (citado no item 3.13); e,
iii. 1a5Audiencia Publica (citado no item 3.14).
f?
ij • j
Responsavel: Equipe da consultoria
Participanfe: ETwl, Supervisao do PARANACIDADE, membros do CMC, ou similar, e Grupo
de Acbmpanhamento (GA), (se instituido), representantes do poder legislative e demais
representantes do poder executive.

it (’*>!
3.1.3 r 01 (lima) Oficina de “Leitura Tecnica” - “Avaliagao do desempenho do
planejamento d gestao urbana do municipio”

If
Analisaf os dados e informagoes de modo a avaliar o desempenho do planejamento e
gestao urbana do municfpio (citado no item 2.3);
Responsavel:’ Equipe da consultoria;

I

■i - '! ' i
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fi
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido)] representantes do poder
legislative; e representantes do poder executive.
\l
3.1.4 i;1a Audiencia(s) Publica(s) - Apresentagao do processo de Revisao do Plano
Diretor Municipal
Informar o inicio, os motives, a importancia, o cronograma, os metodos e tecnicas previstas,
e debater as questoes relativas ao processo de revisao do PDM, colocadas tanto pela
admini^tragao municipal como pelos seus participantes.
M
Respohsavel: Equipe da consultoria (incluindo facilitador)\
Participantes: fETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido)-, representantes do poder
legislative; representantes do poder executive; representante do Ministerio Publico; e
populagao e associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade.
Em caso de municipio pertencente a Regiao Metropolitana, devera ser convidado o
representante da Coordenagao da Regiao Metropolitana respectiva.
!

Quanto aos municipios do litoral devera ser convidado o representante da Secretaria
Executiva do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense - COLIT.
2a Fase - Analise Tematica Integrada - (Partes 1, 2 e 3)
<;!

!

i

{<«•

3.1.5 - Q1(u/r7a) Reuniao Tecnica de capacitagao
Apresentar metodos e tecnicas para:
•;

i. miapear areas aptas, aptas com restrigao e inaptas ao uso e ocupagao antropicos
(citpdo no item 2.4)]
ii. mapear uso e ocupagao atual do solo (citado no item 2.5)]
iii. avaliar a capacidade de atendimento e distribuigao das infraestruturas, equipamentos e
servigos publicos (citado no item 2.6);
iv. avaliar o uso e ocupagao do solo atual, meio ambiente e as capacidades de
atendimento qualitative e quantitative de infraestruturas, equipamentos e servigos
publicos (citado no item 2.7)]
v. avaliar a expansao urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitative
e quantitative de infraestruturas, equipamentos e servigos publicos (citado no item 2.8);
vi. avaliar as condigoes gerais de moradia e fundiarias (citado no item 2.9);
vii. avaliar as condigoes gerais de acessibilidade e mobilidade, com enfase na area urbana
(citado no item 2.10)]
viii. avaliar a capacidade de investimento do municipio (citado no item 2.17);
ix. avaliar a estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes (citado no item
2.12)]
x. 01 Oficina^de “Leitura Tecnica” - “Analise Tematica Integrada” (citada no item 3.7.6);
xi. Realizar a 2a Audiencia Publica (citada no item 3.1.7).

’:|S'

.
ii:
.
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:
Respolisavel: Equipe da consultoria.
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Q|upo de Acompanhamento (GA), (se instituido), representantes do poder
legislative e representantes do poder executive.

3.1.6 1 {Uma) Oficina(s) “Leitura Tecnica” - “Analise Tematica Integrada”
Caracterizar as condigoes quali-quantitativas da cidade e do municipio, considerando os
conteudos previstos na Analise Tematica Integrada (citado nos itens 2.4 a 2.14).
Resporisavel : Equipe da consultoria;
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou sirpilar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido)] representantes do poder
legislative; e representantes do poder executive.
3.1.7 2a Audiencia(s) Publica(s) - “Analise Tematica Integrada”
Submeter a apreciagao dos participantes a caracterizagao das condigoes quali-quantitativas
da cidade e q<£ municipio, conforme os conteudos previstos na Analise Tematica Integrada
(citado nos itSns 2.4 a 2.14), considerando a Oficina de Leitura Tecnica.
Responsavel: Equipe da consultoria (inciuindo facilitador).
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA) (se instituido)] representantes do poder
legislative; representantes do poder executive; representante do Ministerio Publico; e
populagao e associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade.
Em caso de municipio pertencente a Regiao Metropolitana, devera ser convidado o
representante da Coordenagao da Regiao Metropolitana respectiva.
Quanto aos municipios do litoral, devera ser convidado o representante da Secretaria
Executiya do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense - COLIT.
3a Fase - Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel
3.1.8 - 01 (uma) Reuniao Tecnica de capacitagao
Apreseptar metodos e tecnicas para:
i.
ii.
iii.
iv.

definir diretrizes de (re)ordenamento territorial (citado no item 2.15)\
definir propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel (citado no item 2.16)]
definir instrumentos urbanisticos (citado no item 2.17)]
organizagao de Oficina(s) de Leitura Tecnica e da 3a Audiencia Publica. Nesta reuniao
a consultoria devera solicitar as informagoes complementares para preparagao desta 3a
fase.
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Respohsavel: Equipe da consultoria;
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido), representantes do poder
legislatfvo; e representantes do poder executive.
3.1.9 - 01 (uma) Oficina de “Leitura Tecnica” - “Diretrizes e Propostas para uma
Cidade Sustentavel”
Defininljdiretrizes de (re)ordenamento territorial, instrumentos urbanisticos e propostas para
garantif: os direitos a cidade sustentavel (citado nos itens 2.15 a 2.17):
Responsavel: Equipe da consultoria;
Participantes: STM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA) (se instituido)] representantes do poder
legislative; e representantes do poder executive.
3.1.10j- 3a Audiencia(s) Publica(s) - “Diretrizes e Propostas para uma Cidade
Sustentavel”
Submeter a apreciagao dos participantes, a definigao de diretrizes de (re)ordenamento
territorial, instrumentos urbanisticos e solugoes especificas, para garantir os direitos a
cidade sustentavel (citado nos itens 2.15 a 2.17).
Respohsavel: Equipe da consultoria (incluindo facilitador)]
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido): representantes do poder
legislative; representantes do poder executive; representante do Ministerio Publico; e
populagao e associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade.
v\
Em calfco de. Tnunicipio pertencente a Regiao Metropolitana, devera ser convidado o
represbntante de Coordenagao da Regiao Metropolitana respectiva.
Quanto aos municipios do litoral, devera ser convidado o representante da Secretaria
Executiva do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense - COLIT.
4a Fase - Plano de Agao e Investimentos - PAI e Institucionalizagao do PDM
U
I
3.1.11 - 01 (uma) Reuniao Tecnica de capacitagao
Apresentar metodos e tecnicas para:
i.
ii.
iii.
iv.

defjnir o Plano de Agao e Investimentos (citado no item 2.18):
institucionalizar o PDM (citado no item 2.19):
prqpor o sistema de planejamento e gestao do PDM (citado no item 2.20):
prdpor ajustes da estrutura organizacional (citado no item 2.21):
0’
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|
v. reajiizar 01 (uma) Oficina “Leitura Tecnica” - “Plano de Agao e Investimento e
Institucionalizagao do RDM” (citado no item 3.1.12)]
vi. realizar a 4a Audiencia Publica e uma Conferencia da revisao do PDM (citados nos itens
3X13 e 3.1.14)]
vii. realizar 01 Reuniao Tecnica de Consolidagao (citado no item 3.1.15)]
viii. realizar 01 (uma) Reuniao Tecnica de coordenagao e capacitagao (citado no item
3X16). u
]!|
Resporjsavel: Equipe da consultoria;
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido)] representantes do poder
legislative; e representantes do poder executive.
3.1.12|;r OA(uma) Oficina de “Leitura Tecnica” - “Plano de Agao e Investimento e
Institucionalizagao do PDM”
Definir as agoes e investimentos prioritarios para a implementagao do PDM; analisar as
minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbamsticas; analisar proposta de sistema
de plahfejamento e gestao do PDM e de ajustes da estrutura organizacional (citado nos itens
2.18 a±21)]
Respofjsavel: Equipe da consultoria;
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido)] representantes do poder
legislative; e representantes do poder executive.
t'!
‘ ::!
3.1.13
4a ,Audiencia(s) Publica(s) - “Plano de Agao e Investimentos - PAI e
Institucionalizagao do PDM”
Submeter a apreciagao dos participantes, as agoes e investimentos prioritarios para a
implementagao do PDM, as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbamsticas, o
sistema de planejamento e gestao do PDM, e os ajustes da estrutura organizacional (citado
nos itens 2.18 a 2.21).
Resporisavel: Equipe da consultoria (incluindo facilitador)]
Particip'antes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido)] representantes do poder
legislative; representantes do poder executive; representante do Ministerio Publico; e
populagao e associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade.
!> •
Em_c5feo—de: municipio pertencente a Regiao Metropolitana, devera ser convidado o
representante da Coordenagao da Regiao Metropolitana respectiva.
Quanto aos municipios do litoral, devera ser convidado o representante da Secretaria
Executiva do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense - COLIT

ii
4 '■ :1:
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3.1.14 - 1 (uma) Conferencia da revisao do Plano Diretor Municipal - “Pactuagao do
Plano Diretof Municipal”
Submefer a apreciagao dos participantes, a sintese da versao final preliminar do RDM
revisadp para pactuagao.
:

: ' i:

Responsavel: Equipe da consultoria (incluindo facilitador)]
Participantes: ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Conselho Municipal da Cidade (CMC),
ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituldo)] representantes do poder
legislative; representantes do poder executivo; representante do Ministerio Publico; e
populagao e associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade.
LL

Em c^po de municipio pertencente a Regiao Metropolitana, devera ser convidado o
representante da Coordenagao da Regiao Metropolitana respectiva.
Quanto; aos municipios do litoral, devera ser convidado o representante da Secretaria
Executiya do Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense - COLIT.
3.1.15 -1 (uma) Reuniao Tecnica de Consolidagao
'

;

;

Ajustaf^as analises e respectivos documentos, relatives as atividades da 4a Fase, em
decorrencia da 4a Audiencia Publica, e da Conferencia da Revisao do Plano Diretor
Municipal.
I
Responsavel: Equipe da consultoria;
Participantes: ETM, Supervisao do PARANACIDADE, CMC, ou similar, Grupo de
Acompanhamento (GA), (se instituido), representantes do poder legislative; e
representantes do poder executivo.
3.1.16'r 1 (uma) Reuniao Tecnica de coordenagao e de capacitagao
fjf'

:

! ' i

Para entrega formal dos documentos de revisao do PDM, pela consultoria, e capacitagao
para os procedimentos necessaries a implementagao do PDM.
i

Responsavel: Equipe da consultoria;
Participantes:' ETM; Supervisao do PARANACIDADE, Prefeito Municipal, Conselho
Municipal da Cidade (CMC), ou similar; Grupo de Acompanhamento (GA), (se instituido),
representantes do poder legislative; e representantes do poder executivo.

3.2 Logistica para a realizagao dos eventos

fl

•:» ::

A logistica para a realizagao de todos os eventos (reunioes, oficinas, audiencias e
conferencia),] inltegrantes do processo de revisao do PDM e de responsabilidade do
municipio.
A logistica para a realizagao dos eventos compreende:
i U
!‘*i

i!

I:
'•

v**
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i. pLjblicagao oficial de convocagao e expedigao de convites, para as associagoes
rep;resentatjvas dos varies segmentos da comunidade;
ii. divulgagao dos eventos: veiculos de mfdia local, internet, produgao e reprodugao de
maleriais de divulgagao;
M
iii. di$()onibilizagao do material, elaborado pela consultoria com o conteudo das
rekpectivas tematicas;
iv. reserva e, preparagao de locals, com espago fisico adequado, que comporte a
qq^ntidade estimada de participantes;
v. di^onibilizagao de equipamentos e servigos: computadores, projetores, telas de
prbjegao, fotografia, filmagem, gravagao, microfones, caixas de som, entre outros;
vi. di |ponibilizagao de materials de apoio, elaborados pela consultoria, com o conteudo
das respectivas tematicas.
U
4 FISCALIZAgAO E SUPERVISAO
A fiscalizagao dos servigos tecnicos de consultoria, sera de responsabilidade do municipio,
por mqio de profissional legalmente habilitado(a), com formagao em Engenharia Civil/
Arquitdfura e! Urbanismo. 0(A) tecnico(a) designado(a) responsavel pela fiscalizagao dos
servigos sera o(a) coordenador(a) da ETM.
A supervisao dos referidos servigos, sera de responsabilidade do Servigo Social Autonomo
PARANACIDADE.
A conSjultoria' devera encaminhar ao Coordenador da ETM, os produtos preliminares de
cada liirna das Fases que reencaminhara aos integrantes da ETM, e posteriormente a
supervisao (PARANACIDADE). Com os produtos, a consultoria devera entregar Relatorio de
atividades, incluindo data e local, lista de presenga, ata, pauta/programagao, horario de
inicio fjfim, fotos, slides utilizados, material instrucional, material de apoio, etc. relative as
Reunions Tecnicas, Oficinas Tecnicas, Audiencias Publicas e Conferencia.

I

E facdltada a fiscalizagao e a supervisao dos servigos tecnicos de consultoria, a nao
aceitagao dos produtos das atividades desenvolvidas, em virtude de inconsistencias,
incompatibilidades com produtos entregues anteriormente, ou nao adequagao as
disposigoes deste Termo, bem como a solicitagao de ajustes e/ou substituigao dos mesmos.
Do mesmo modo, a nao observagao dos formatos dos produtos conforme estabelecido no
Anexo'l deste Termo, implica na nao aceitagao dos mesmos pela fiscalizagao e supervisao
da revisao do PDM.

I

i |

Todos^bs docurYientos das atividades concluidas, inclusive daquelas ja medidas, deverao
ser ajustados aos resultados das etapas ja entregues, das audiencias publicas e
conferencia da revisao do PDM, sob pena de nao medigao das atividades/produtos
subsequentes ou finals.
h\ : ; ' !
5 CRONOGRAMA FISICO
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O pra^o maxirno para execugao dos servigos tecnicos de consultoria, e de 330 (trezentos e
trinta) dias a partir da data de assinatura do contrato. Os produtos, e os respectivos dados e
informagoes utilizados como subsidio em cada uma das atividades desenvolvidas, em
conforhjiidade ao estabelecido no Item 2 do ANEXO I - Orientagoes Metodologicas
Operacjonais, em anexo, deverao ser entregues de acordo com os prazos estabelecidos a
seguig!
CRONOGRAMA FISICO

;S

Meses/Dias
Fases1 Descrigao
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■>
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6.1 Qs servigos tecnicos de consultoria, deverao sen prestados por pessoa juridica, que
possuafuma eqiiiipe multidisciplinar, que atenda as condigoes:
h'

'I:
6.1.1 (Registro ho Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU ou no Conselho de
Engenjiaria e Agronomia - CREA.
!
6.1.2 Equipe Tecnica composta por, no mmimo:
r,
i. Oi^um-Lma) Coordenador(a) Geral: profissional com formagao superior, com no
mijiimo 5f(cinco) anos de experiencia na area de planejamento/gestao urbano(a)
coiinprovada por meio de atestado(s) e/ou ter coordenado a elaboragao/revisao
de’no minimo 2 (dois) Pianos Diretores Municipais, comprovado por meio de
atbjstados fornecidos pelos contratantes e Certidao de Acervo Tecnico - CAT
expedida pelo respective orgao de classe.
ii. 01 (um-uma) profissional da area de planejamento urbano e gestao de uso e ocupagao
do j solo: profissional com formagao em Arquitetura e Urbanismo, Geografia ou
EqCjenharia Civil; e experiencia de no minimo 2 (dois) anos em elaboragao de pianos e
prbjetos urbanos ou normas de uso e ocupagao do solo comprovada mediante
apresentagao de Certidao de Acervo Tecnico - CAT expedida pelo CAU ou CREA.
iii. 01j j(um-uma) profissional da area de administragao publica: profissional com formagao
e Administragao, Economia ou Ciencias Contabeis; e experiencia de, no minimo, 2
(dais) anos em trabalhos para a administragao publica, comprovada mediante
apresentagao de declaragao/atestado, emitidos pelo(s) contratante(s).
iv. Of’ (um-uma) profissional da area de meio ambiente: profissional com formagao em
Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia Agronomica/Agronomia,
Encjenhabh Sanitaria, Geografia, Geologia ou Biologia; e experiencia de, no minimo, 2
(dois) anos em gestao ambiental comprovada mediante apresentagao de Certidao de
Ad^rvo Tecnico - CAT expedida pelo CREA ou CRBio.
v. Of ^(um-uma) profissional da area de direito urbanistico e ambiental: profissional com
formagao em Direito, e experiencia de, no minimo, 2 (dois) anos na elaboragao de
ingfrumento's tecnico-juridicos de ordenamento urbanistico ou ambiental, comprovada
mediante apresentagao de declaragao emitida pelo contratante.
vi. Of, (um-uma) profissional com conhecimento em mecanismos de participagao:
profissional com formagao em Filosofia, Sociologia, Pedagogia, Psicologia, Assistencia
Sdcial, Ciehcias Sociais, Antropologia, Jornalismo, Comunicagao Social ou outra
foffriacad; dom no minimo, 2 (duas) experiencias de facilitagao da participagao com
tenjias distiritos (ex. facilitagao em Audiencia Publica/oficina de elaboragao/revisao de
Plano Diretor Municipal, em Conferencia da Cidade, em Conferencia de Meio
Ambiente...), comprovada por declaragao ou atestado emitido pelo contratante. (podera
seT um(a) dos(as) profissionais citados(as) anteriormente ou um(a) profissional
especifico(a))
,
:•;r
vii. 01ii(um) fwfissional com conhecimento na area de geoprocessamento, com formagao
si/fijerior bompleta ou cursando, e experiencia de no minimo, 2 (dois) anos nessa area,
cortiprovdd£ por declaragao ou atestado emitido pelo contratante. (podera ser um(a)
dos(as)
profissionais citados(as) anteriormente ou um(a) profissional especifico(a))
'
!
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m
TodosMos profissionais citados, deverao comprovar registro nos respectivos orgaos de
classel ;quando existentes.

If 11!

Os(As)jprofissionais citados(as), que nao possuam orgao de classe, deverao apresentar
diplorria de graduaqao.

11

0(A) profissional da area de geoprocessamento, se ainda estiver cursando formagao
superior,
devera
apresentar atestado/declaragao da
Universidade/Faculdade
confirrtjando essa situagao.

m

7.

■

F (pRMA DE PAGAMENTO

O pag^Jnento dos servigos tecnicos de consultoria, se dara da seguinte forma:
pi
m j
7.1
'10% (dez por cento) do valor contratual, apos a analise e aprovagao pelo Municipio e
pelo PARANACIDADE dos produtos da 1a Fase;
\
7.2
ip5% (quinze por cento) do valor contratual, apos a analise e aprovagao pelo
Municipio e pelo PARANACIDADE dos produtos da 2a Fase - Parte 1;
9
; 1
.j y i
7.3
'20% (Write por cento) do valor contratual, apos a analise e aprovagao pelo Municipio
e pelo PARANACIDADE dos produtos da 2a Fase - Parte 2;
:
7.4
:p5% (quinze por cento) do valor contratual, apos a analise e aprovagao pelo
Municijiio e pelo PARANACIDADE dos produtos da 2a Fase - Parte 3;
7.5
i?0% (yipte por cento) do valor contratual, apos a aprovagao pelo Municipio e pelo
PARA ifjACIDADE dos produtos da 3a Fase;
!!
i-

.

.. . .

7.6
120% (vinte por cento) do valor contratual, apos a aprovagao pelo Municipio e pelo
PARANACIDADE dos produtos da 4a Fase.
•.»

; •: i:

Todos’bs custoi, exceto aqueles descritos no item 3.2 do presente Termo, para execugao
dos servigos tegnicos de consultoria, como deslocamentos, estadas, alimentagao, material
de consume, digitagao, digitalizagao, copias, encadernagao, etc., sao da responsabilidade
da Corteultoria;
'■&

U

8. DIF^EITO DE PROPRIEDADE
Todo o.materjal produzido, decorrente da execugao do objeto do presente Termo, ficara de
posse ,e sera* pfcpriedade do Municipio, sendo que urn conjunto dos documentos, 1 (uma)
via emi'fneio digital, devera ser entregue ao PARANACIDADE.
:r
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f
■
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ANEXO I - ORIENTAQOES METODOLOGICAS OPERACIONAIS
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A Consultoria devera desenvolver as atividades, e elaborar os produtos constantes dos
Itens
3 do presente Termo, garantindo a participagao da Equipe Tecnica Municipal ETM, f^onselho Municipal da Cidade - CMC (ou similar), representantes do poder
legislative, populagao e associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade.
Poderaser criado, por ato do poder executive, um Grupo de Acompanhamento - (GA) da
revisaoldo RDM, a ser inicialmente integrado pelos membros do CMC, representantes do
poder Ipublico ;federal, estadual, concessionarias de servigos publicos, Camara de
Vereaglbres e das associagoes representativas dos varies segmentos da comunidade,
atuantbp no territorio do municipio, e nao participantes do CMC.
1.

A+tRIBUIyOES DOS PARTICIPANTES
=r

f

1.1 EJM
:■

j

Devera. ser constituida por representantes das unidades organizacionais, da estrutura
admini;strativa da prefeitura municipal, por exemplo: administragao; finangas; contabilidade;
tributagiao; orgamento; obras; planejamento; juridico; saude; educagao; promogao social;
meio airpbiente; agricultural servigos urbanos.
Entre ob(as) integrantes da ETM, devera ser designado(a) um(a) profissional, integrante do
Sistema CAU/CREA, para ser o(a) Coordenador(a) da ETM.
ife I

j ; i

Esta efcfuipe participara ao longo de todo process© de revisao do RDM, e dara suporte para
a realizagao de todas as tarefas e atividades previstas.

11 I . I

A ETM Jem como atribuigoes:
{|f
i. assegurar a construgao do process© de revisao do RDM, de acordo com os fins
prbpostos no Termo de Referenda, subsidiando a Consultoria com dados, informagoes
e £po\o logistic© para a realizagao dos eventos;
ii. avaliar e validar junto com a Consultoria e o CMC/GA, a programagao de atividades e
eventos, 'rfietodos, tecnicas e estrategias propostas para a revisao do RDM;
iii. redomendar a convocagao de outros orgaos do poder publico (municipal, estadual ou
federal), e/ou convidar associagoes representativas dos varies segmentos da
coitiunidadg, para subsidiar a analise dos documentos referentes a revisao do RDM;
iv. ertiitir analises tecnicas, propondo alteragoes, exclusoes e/ou complementagoes nos
ddbumentos entregues pela Consultoria ao longo das diversas fases do processo de
retosao do RDM, tendo por base este Termo de Referenda;
v. ericaminhan a supervisao (PARAN ACIDADE), as suas analises tecnicas e os produtos
eldborados pela Consultoria relatives a cada uma das fases conforme o Termo de
Referenda fc>ara analise tecnica do PARANACIDADE;
vi. avaliar as sugestoes apontadas pela supervisao (PARANACIDADE) quanto a sua
analise tecnica e encaminhar a Consultoria;
i
a

iili

-

!>!*

:i

r*
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vii. dar aceitag§o da versao final dos produtos elaborados pela Consultoria, relatives a cada
um;a das fases conforme o Termo de Referenda;
viii. partidpar das reunioes tecnicas de capadtagao, preparagao e consolidagao, ofidnas,
aiidiendas publicas e conferenda munidpal.
1.2 C(^ORDE|i^ADOR(A) DA ETM
0(A) Cbordenador(a) da ETM, tem como atribuigoes:
i. co;(|rdenar e fiscalizar o processo de revisao do RDM;
ii. abrpvar a versao final dos produtos elaborados pela Consultoria, relatives a cada uma
da| fases, conforme o Termo de Referenda apos aceitagao da ETM;
iii. ef®tuar a medigao (conforme modelo apresentado em anexo) dos produtos de cada
faie, por meio de laudo de acompanhamento, conforme modelo fornecido pela
supervisao (PARANACIDADE), apos aprovagao pela ETM;
iv. encaminhar os tramites para faturamento e pagamento dos servigos executados junto a
supervisao (PARANACIDADE), apos a medigao;
v. erhltir parecer tecnico, e solicitar parecer jundico a procuradoria geral do municipio,
referente a pedidos de aditivo contratual e encaminhar a supervisao (PARANACIDADE)
parja anuencia previa;
vi. enhftir parecer tecnico, e solicitar parecer juridico a procuradoria geral do municipio,
referente a pedidos de solicitagao de substituigao do(a) coordenador(a) ou de demais
preifissiohrtis integrates da equipe tecnica da consultoria;
vii. solicitar anuencia previa a supervisao (PARANACIDADE), para a substituigao do(a)
cobrdenadbr(a) ou de demais profissionais integrates da equipe tecnica da consultoria;
viii. solicitar anuencia previa a supervisao (PARANACIDADE), para a substituigao do
cqdrdenaiddr da ETM;
ix. dan conhedmento e solicitar providencias ao Prefeito e demais gestores da
acjrihinistragao municipal, para o encaminhamento do processo de revisao do RDM;
x. mejidiar e fazer a interlocugao entre o poder executive municipal e a Consultoria;
xi. tofpar pubtico o processo de revisao do RDM, instrumentalizando os meios de
coftiunicbg§o com informagoes.
|| ' I; i I
1.3 CJVIC / GA, (se instituido)

||

!| f

O CMQ/GA, jutamete com a ETM, devera acompanhar e opinar nas diferentes fases do
processo da reyisao do RDM, e posteriormente, contribuir para a revisao dos instrumentos
legais tie sua criagao, no que se refere as suas atribuigoes, composigao e funcionamento.
1:8

'

O CMC e GA.^'se instituido) devera ter como atribuigoes, sem prejuizo das competencias
assegufadas em seus atos de criagao:

4

:l I

i. acompanhar as reunioes, audiencias publicas e conferenda da revisao do RDM;
ii. panticipar de reunioes tecnicas de capacitagao, oficinas de leitura tecnica, audiencias
piiblicas e conferenda municipal;
iii. cdVitribuir na revisao coletiva do RDM;

ii .

!;
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i
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iv. curihprir as prerrogativas estabelecidas pelo Estatuto da Cidade, no que diz respeito a
palicipa^aq democratica de representagao da sociedade na revisao do RDM;
v. ai|xiliar na mobilizagao da sociedade, durante o processo participativo de revisao do
RDM.
is

1.4 SUPERVISAO
A supefyisao (PARANACIDADE), tern como atribuigoes:

11

;

i. e npjtir analise tecnica (Escritorio Regional/PA RA NA CIDA DE), referente ao processo
licjtjatorio realizado pelo municfpio, para contratagao de servigos tecnicos de consultoria,
pate a revisao do RDM, para posterior analise e emissao de parecer juridico
(mU/PARAm CIDADE);
ii. p^nticipar da reuniao de assinatura do contrato entre o munidpio e a Consultoria,
or'lntanctaia ETM, Consultoria e CMC, quanto as respectivas responsabilidades e
atribuigoes,!assim como informando das responsabilidades e atribuigoes da supervisao,
durante o processo de revisao do RDM, fazendo a leitura analitica do Termo de
Referenda;
iii. zelbr pelo cumprimento de todas as disposigoes do Termo de Referenda;
iv. ayaliar preViamente, a compatibilidade dos apontamentos das analises tecnicas
emjtidas pela ETM, referente a cada fase com os produtos apresentados pela
Copsultoriaj tendo por base o Termo de Referencia, informando a ETM, que adaptara
siia analiseftecnica e a encaminhara a Consultoria;
v. atestar as medigoes efetuadas pelo(a) Coordenador(a) da ETM, para o repasse dos
reb’ursos de financiamento, referentes a cada fase da revisao do RDM;
vi. erajtir parecer tecnico, referente a pedidos de aditivo contratual;
vii. dar anuencia previa, para a substituigao do(a) coordenador(a) e demais profissionais
inttegrantes Ida equipe tecnica da consultoria;
viii. dai*: anuehcija previa, para a substituigao do(a) coordenador(a) da ETM;
ix. er^tir termo de recebimento definitive, apos a medigao da ultima fase da revisao do

pm.

iii
1.5 REPRESENTANTE LOCAL DA CONSULTORIA (definir, a necessidade, com o
mi^nicipro)

•i

I " 'i

0(A) Representante Local da Consultoria, de forma a garantir o cumprimento das atividades
previst^s neste !Termo, em conformidade ao cronograma fisico de trabalho e metodologia
aprovados, tern 'como atribuigoes:
>]t

i. representara Consultoria, junto ao coordenador e membros da ETM;
ii. soiicitar e feceber os dados e informagoes necessaries ao processo de revisao do
PliM, dandp conhecimento aos coordenadores da ETM e da Consultoria;
iii. auxiliar na .produgao/sistematizagao dos dados e informagoes, nao disponiveis, de
responsabiljdade do munidpio;
iv. cerjtificar; se a logfstica para a realizagao dos eventos sob a responsabilidade do
mdnicipio, atendem as exigencias deste Termo;
v. adompanhar o andamento das atividades e eventos, previstos neste Termo.

?!ii
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A dispj&iibilizagao de instalagoes, para o desempenho das atividades do(a) Representante
Local qa Con^uftoria, e de responsabilidade do municipio.
2.

DADOS, IN^ORMAQOES E PRODUTOS
l

Todos Os dadps e informagoes utilizados e produzidos pela Consultoria, em cada uma das
Fases (incluindo as Partes 1, 2 e 3) de revisao do RDM, deverao ser:
i. ot&dos a pdrtir de fontes oficiais ou publicagoes tecnico-cientfficas, quando existentes;
ii. de\|idamente atualizados, com apresentagao do metodo adotado;
iii. apjliesentados com riqueza de detalhes, no mmimo, compativeis com as seguintes
esjcalas:
}hi) 1:50’000, no recorte municipal; e,
|p) 1;f10:000, nas areas urbanas consolidadas e de expansao - internas ou externas
ao penmetro urbano.
iv. corivenientemente espacializados em mapas (municipal e urbanos), digitais ou
digitalizado^, georreferenciados, atrelados ao Sistema de Referenda SIRGAS 2000 e
SAp 69 e com sistema de projegao UTM.
Todosips produtos, e os respectivos dados e informagoes utilizados e produzidos pela
Consulforia, em; cada uma das Fases (incluindo as Partes 1, 2 e 3) de revisao do RDM,
deverao ser entregues:

W-

i. errvlformdifbs abertos, com os textos em Word for Windows, DOC, tabelas em Excel for
Windows .XLS, apresentagoes em PowerPoint for Windows .PPT, mapa base e mapas
tematicos em extensao .DWG 2004 e .SHP, estes ultimos referenciados ao documento
de jmapa na extensao .MXD, compativel com software da farmlia ESRI ARCGIS, e
arquivos de imagens em JPG, TIF ou BM;
ii. antes da realizagao da reuniao tecnica de consolidagao da conferencia da Revisao do
PDjVI, o produto devera ser entregue em 01 (uma) via impressa para o municipio e em
02\duas) vias em meio digital, sendo 01 (uma) via para o Municipio e 01 (uma) via para
SEDU/PARANACIDADE;
iii. ap6s a Reuniao Tecnica de Consolidagao da Conferencia da revisao do PDM, os
prbdutos deverao ser entregues em 2 (duas) vias impressas para o Municipio sendo 01
(urha) via para o executive e 01 (uma) via para o legislative, e em 3 (tres) vias em meio
digital, sendo: 02 (duas) vias para o municipio (para o executive e para o legislative) e
01, ((uma)-via para a SEDU/ PARANACIDADE;
iv. ofcfeervadas as normas tecnicas e encadernado em formate A-4 (se possivel em urn
uhrpo volume), texto com orientagao retrato, e quadros, tabelas, figuras e mapas em
fo.mato A-4 ou A-3 (dobrado em A-4), em 1 (uma) via impressa e em 1 (uma) via em
meio digital para analise do municipio e, posteriormente, da supervisao
(PARANACIDADE).
'l
:!|
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MODE LQ - FOFpgljjLARIO DE MEDIQAO DOS SERVIQOS
if
LAUDO DE ACOMPANHAMENTO
DOS SERVIQOS TECNICOS DE CONSULTORIA

H

U
j.______

I

1.0 Pr6|eTO: Reyisao do Plano Diretor Municipal -RDM
i:

I
2.0 NOnfe DA CONTRATADA:
3.0 DAQ|)S CONTRATUAIS:
3.1 COtif RATO NUMERO:
;
.
3.2 DATA DE ASSINATURA:
‘s
:
3.3 VAL.OR DA PARCELA: R$
______ I__________________
4.0 ETAPA CONTRATUAL
4.1 (
(

f

!

I

! ) 1a FASE, (

/
/

/
(

)

) 2a FASE - Parte 1, (

).3a FASE ou (

) 2a FASE - Parte 2, (

) 2a FASE - Parte 3,

) 4a FASE DE REVISAO DO RDM

5.0 DESCRigAO DAS ATIVIDADES:
V!
Conclusao da fase contratual, acima especlficada, conforme Termo de Referenda, parte integrante do
contratp,
*
6.0 DECIiARAQAO:
Declarattios a acejtagao do evento contratual identificado neste Laudo, atestando que o mesmo atende
plenamjeiite as especificaQdes do Objeto Contratual.

a

7.0 NOME E ASSINATURA:
:
7.1 PREi-EITO(AvMUNICIPAL*
.445

4-jSI

DATA:

/

/

fi

7.2 FISCAL COORDENADOR(A) DA EQUIPE TECNICA MUNICIPAL*

/I / :
If

DATA:

■

.!

4I

'ill?

,

ORGAO DE CLASSE E N0 DO REGISTRO PROFISSIONAL:

m

i«.

7.3 EMPRESA DE CONSULTORIA*

DATA:

/

/

DATA:

/

/

a
;
7.4 COORDENADOR(A) DA EQUIPE TECNICA DA CONSULTORIA*

i :
m ••

n
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ORGAO DE CLASSE E N° DO REGISTRO PROFISSiONAL:

¥
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* Informar o noma completo de quern assina
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ESTRyrrURA DO PLANO DE aqao e INVESTIMENTOS - PAI
-

Para ai elaboragao do PAI-PDM se recomenda, ao menos, a seguinte composigao,
estrututeda em forma de matriz:
H
}

Agao

e/ou

Invest! !nto

*

Valor

Prazo de execugao (5 anos)

m

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Fontes

Diretriz(es

ODS /

de

)

Meta

Recurso

£

s

s

i

*
-

O Plano de Agao e Investimentos [PAI) do Plano Diretor Municipal [RDM), deve ser
concebido para um prazo de 5 anos, avaliado anualmente o ano anterior (no maximo ate
o mes de abril do ano seguinte), e incluido mais um ano para mante-lo sempre com 5
anos, de forma a ser subsidio para o Plano Plurianual (PPA), que e elaborado a cada 4
anos e anualmente, para subsidiar as leis de Diretrizes Orgamentarias (LDO) e
Orgamento Anual (LOA).
Para a ;definiguo das agoes e investimentos para o novo quinto ano, alem dos dados do
diagnostic© e objetivos, diretrizes e proposigoes, tambem e necessario avaliar o que foi
realizado em relagao ao previsto no ano anterior.
A avaliagao do ano anterior e a definigao das novas agoes e investimentos, deverao ser
objetosi de apreciagao do Conselho Municipal da Cidade (CMC) ou similar, existente no
munidpio, observadas as prerrogativas do mesmo, asseguradas em lei municipal: os
conselhos existentes costumam possuir diferentes atribuigoes: consultivos, e(ou)
deliberativos, e(ou) normativos, e(ou) fiscalizadores, entre outras(os), bem como da
observagao dos dispositivos constantes da Lei do Plano Diretor Municipal vigente no
munidpio.
<
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ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel
3K
-A*/*

2=„ l13rP

co\&

OB]
ETI VOS
DE DESENVOtViMENTO
SUSTENTAVEL

Objetiyo 1.

Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;

Objetiyp 2.

Acabar com a fome, alcangar a seguranga alimentar e melhoria da nutrigao e

!i

promover a agricultura sustentavel;

Objetiyo 3.
H
; v

Assegurar uma vida saud£vel e promover o bem-estar para todos, em todas as

Objetivo 4.

Assegurar a educagSo inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover

Tdades;

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
Objetiyo 5.

Alcangar a igualdade de genero e empoderar todas as mulheres e meninas;

Objetiyo 6.

Assegurar a disponibilidade e gest§o sustentavel da £gua e saneamento para
todos;
Assegurar o acesso conftevel, sustentive!, moderno e a prego acesslvel i energia

Objetivo 7.

II

para todos;
Promover o crescimento econdmico sustentado, inclusive e sustentive!, emprego

Objetiyo 8.

pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
Objetivo 9.

Construir infraestruturas resilientes, promover a industrializagio inclusiva e

er
.!■(

sustentivel e fomentar a inovagio;

.

Objetivo 10.

Reduzir a desigualdade dentro dos paises e entre eles;
■f'

Objetiyo 11.

Jornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentiveis;

Objetivo 12.

Assegurar padrdes de produgao e de consume sustentiveis;

Objetiyo 13.

Tomar medidas urgentes para combater a mudanga do clima e seus impactos;

Objetivo 14.

Conservagio e uso sustentivel dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentivel;

!■

Objetivo 15.

Proteger, recuperar e promover o uso sustentivel dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentivel as florestas, combater a desertificagao, deter e reverter
a degradagio da terra e deter a perda de biodiversidade;

Objetiyo 16.

Promover sociedades paclficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentivel,
proporcionar o acesso i justiga para todos e construir instituigbes eficazes,

* §

responsiveis e inclusivas em todos os niveis;
■t:

Rua Noises Lupion, 1001 - Fone: (42) 3657-1222
CEP 85270-000 - PALMITAL - PR
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MUNICIPIO DE PALMITAL
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Estado do Parang

::
Objetivo 17.
:

Fortalecer os meios de implementagcio, e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentavel.

Objetivos e Metas dos ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel
Dispomvel em: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2Q3Q/
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Fundagao de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual do Centro - Oeste, FAD

PROPOSTA COMERCIAL
PLANO DIRETOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

Rua Afonso Botelho, 838. Trianon. CEP: 85012-030. Fone/fax: (42)3623-5892. Guarapuava/PR.
CNPJ: 03.757.610/0001-22. Site: http://www.fundacaounicentro.com.br. E-mail: fundacaofau@yahoo.com.br

000033
I A I FUNDA^AO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (FAU)
I
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I

Rua Afonso Botelho, 838. Trianon. CEP: 85012-030. Fone/fax: (42)3623-5892. Guarapuava/PR.
CNPJ: 03.757.610/0001-22. Site: http://www.fauunicentro.com.br. E-mail: fundacaofau@yahoo.com.br.

Offcio n° 013/2021
Ass: Plano Diretor
Guarapuava, 07 de maio de 2021

Prezados Senhores(as)

Encaminhamos os profissionais respons6veis para o imcio dos trabalhos de revisao do Plano Diretor do Municfpio
Palmital-PR. Salientamos que poder& haver inclusao de novos profissionais no desenvolvimento dos trabalhos, inclusive a
participa9ao de graduandos e egresses da Unicentro, as quais serao devidamente oficializadas, bem como se necess£rio, por
quaisquer motives, substitute de algum dos profissionais ora indicados.
Equipe Responsavel
Anna Carolina Silvestri Blaszkowski (Coordenadora)
RG: 7905306-6
CPF: 02879567920
Engenheira Civil
CREA PR- 70.127/D
Arildo Ferreira
RG: 6.340.121-8
CPF: 860.367.429-91
Administrador
CRA-PR: 10496
Cleverson Fernando Salache
RG 82961712
CPF 042.375.099-23
Administrador
CRA 20-16627
Edison Fernando de Azevedo Vieira
RG: 6299539-4
CPF: 039.914.559-19
Arquiteto e Urbanista
CAU: A46938-6
Fabio Horst
RG 6889463-8
CPF 025858529-20
Matematico
Jose Farias de Melo Leao
RG: 6 520 640 4 SSP PR
CPF: 939.169.659-72
Gedgrafo
CREA PR 166405/D
Renata Antonia Paz
RG: 12.502.402.-5
CPF: 094.763.139-94
Engenheira Ambiental
CREA PR 174675/D

(ernando Franco Netto
Diretor Presidente

I

□
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"Se voce nao esta em busco da solugao, entao
voce, tambem e parte do problema!"
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Rato Branco-PR, 14/04/2021

CE 024/2021
i

A/C i
Prefeitura Municipal
Palmital-PR

fo

Prezados Senhores,
!
Assunto: Or$amento
!
No tpcante’io orgamento solicitado da Prestagao de Servigo para realizagao da
Atualizagao do Plano Diretor do Municipio do Palmital-PR, conforme termo de
referenda e descrigao das atividades anexas ao mesmo, o valor para a realizagao do
mesmo e de R$ 251.000,00 (Duzentos e cinquenta e um mil reais).
Validade da proposta: 60 (Sessenta) dias.

N EZIO JOSE DASILVA
Diretor ,
TOCANTINS Assessoria & Consultoria Ltda
E-mail: gerenciatocantinsconsultoria@Kmail.com
Telefone celular 46 3025-2770
■

1
i\

1

r >'

Razao Social: Ferreira e Silva Assessoria e Consultoria Empresarial Ltda
CNPJ 31.062.205/0001-25
Rua Caramuru 690 | Centro | CEP 85501-051
Fone 046 3025-2770
Pato Branco-PR
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ORCAMENTO PRESTAQAo DE SERVIfOS 04-2021
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Aos Cuidados Sra. Jessica
Municipio do Palmital/PR
);
Mi

1

DESCRigAO DO SERVIQO: REVISAO DE PLANO DIRETOR MUNICIPAL E DEMAIS ATM DAD ES
DESCRITAS tM TERMO DE REFERENDA FORNECIDO PELO MUNICfPIO DE PALMITAL PR.
VALOR: R$286.000,00 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS MIL REAIS).
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
!
FORMA DL ^AGAMENTO: CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A SER CONSTRUfDO JUNTO
COM O CONTRATANTE.
Guarapuava, 13/04/2021.

Paulino Francisco Lorenzo Junior
Diretor Gera!/CEO Cilia Tech Park

!

■/JM

CNPJ 39600456/0001-28
t Av. Profa. Laura Pacheco Bastos, 1400 - Cidade dos Lagos, Guarapuava - PR, 85051-010
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CONTRATO N° 13/ 2012020 (5691)
CONTRATO DE PRESTA(;AO DE
SERVigOS
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE
UNIAO DA VIT6RIA E A EMPRESA
TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA
E CULTURA LTD A, NA FORMA
ABAIXO:

O Municfpio de UNIAO DA VITORIA, situado na Rua Dr. Cruz Machado, n.° 205 - Centro Uniao da Vitoria - Estado do Parana, CNPJ 75.967.760/0001-71, a seguir denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por scu (sua) prefeito(a) municipal Scnhor(a)
HILTON SANTTN ROVEDA. portador(a) da cedula de identidade R.G. n° 7.210.917-1/SSPPR, CPF n° 030.419.409-30, e a cmprcsa TESE TECNOLOGIA ARQUITETURA E
CULTURA LTDA., CNPJ 79.980.413/0001-30, localizada na Rua Mexico, n.° 1194 - Jardim
Social - Curitiba - Estado do Parana, a seguir denominada CONTRATADA, neste ato
representado por DIOGO CORTOPASSI LOBO portador(a) da cedula de identidade R.G. n°
6.107.403-1 - SSP/PR, CPF n° 978.841.119-34, residente na Rua Theodore Makiolka, n.°
2567, Lote 28, bairro Santa Candida, Curitiba, Estado do Parana - CEP 82.650-530, Firmam o
presente Contrato nos termos do disposto na Lei Federal n° 8.666/93, pela proposta da
contratada datada de 19 de agosto de 2019, protocolo n° 0036.0075527, nas condi^oes que
estipulam a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O objeto do presente contrato e a presta^ao de servigos especializados de consukoria para a
Revisao do Plano Diretor Municipal, de acordo com o Termo de Relerencia e demais anexos
do Edital, partes integrantes deste Contrato, fomecidos pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
O prego global para a execugao do objeto deste contrato e de R$ 333.538,80 (Trezentos e
trinta e tres mil quinhentos c trinta e oito reais e oitenta reais) daqui por diante denominado
“VALOR CONTRATUAL”.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS
As despesas com o fomecimento do objeto deste contrato correrao a conta dos recursos
advindos da dotagao orgamentaria 03.01.2.(K)5.3.3.90.39.00.00.00.00 (453).

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUCAO, DO 1NICIO DOS SERVICOS E
PRORROGACAO
l

k

MUNICIPIO DE
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PALM UAL
GESTAO 2017/2020
CNPJ-75.680.025/0001-82
Palmital (PR), 20 de Abril de 2021.

Memorando n° 058/2021‘GAB
Protocolo-196/2021

Interessado- Secretaria de Municipal de Administragao
Assunto- Autorizagao de Licitagao

Nos termos do Memorando, encaminhado pela Secretaria de Municipal de
Administragao, acima descrita no Memorando sob n° 34/2021, requisitando seja autorizado
para licitagao, ” DEFIRO o pedido.
Outrossim, determine o encaminhamento do presente feito ao Setor de
Licitagoes de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes
setores^
a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orgamentarios
disponiveis para a realizagao;
b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de
procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o objeto e valor, bem
como as demais providencias a serem adotadas para o certameJ
Por fim, retornem os autos ao Setor de Licitagoes de Contratos, para a
elaboragao os procedimentos do process© licitatorio.

Atenciosamente,

VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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Municipio de Palmital
Solicitagao 116/2021

Paginal

Equiplano
Solicitagao

Quantidade de itens

Nurrero

Tipo

N° solid(ante

Enitido em

116

Contratagao de Servigo

01

15/04/2021
Processo Gerado

Solicitante
C6dgo

Norm

NCirrero

3217-4

SILVANIA SCHMfTZ DE SOUZA

0/2021

Local
Cddgo

Norm

6

Gabinete do Secretario de Administracao

6rgao

Pagamento
Forrm

Norm

03

1

MEDIA ME EMISSA ODE

SECRETARY MUNIQPAL DE ADMINISTRACAO

Entrega
Local

Prazo

Dias

MUNICIPIO DE PALMUAL-PR

0;.; ia 1

DescrigSo:

—

:ONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAQAO DE SERVICOS A SEREM REALIZADOS AO PLANO DIRETOk5
DO MUNICfPIO DE PALMITAL-PR, CONFORME TERMO REFERfiNCIA E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ANEXAS. PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR.

’

.

Lote

001 Lote 001

■HH

C6digo

Nome

032263

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAgAO DE SERVIQO:

Quantidade

Unitiirio

1,00

168.000,00

Valor
168.000,00

REAUZAQAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR. CONFORME TERMO
REFER£NCIA E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ANEXAS.
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO
005 Departamento de Servi?os de Encargos em Gerais

00730

04.122.0401-2014 Atividades do Departamento de Servifos e Encargos Gerais
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA
00000 Recursos Ordinaries (Livres)
Do Exercicio

168.06d,'00~'

1,00
TOTAL

168.000,00

TOTAL GERAL

168.000,00

. or

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

03.005.04.122.0401.2014
Cod 00730 Fonte 00000 G.Fonte E

168.000,00
168.000,00

1

r

U i01 •. oo
I 00

or

ij ;r
01 00
t 00
Emitidopa: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na \ersao: 5527 d

07/05/2021 16:05:41
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Municipio de Palmital
Solicitagao 116/2021

O'J

Paginal

Equidano
Solicitagao
NCirrero

116

Tipo

N° solidtante

Enitido em

Contratagao de Servigo

01

15/04/2021

Quanddade de itens

1
• .1-34

Processo Gerado

Solicitante

Odd go

None

NCirrero

3217-4

SILVA NIA SCHMTTZ DE SOUZA

0/2021

Local

Cddgo

None

6

Gabinete do Secretario de Administracao

6rg3o

03

Pagamento-----------------------None

Forma

SECRETARY MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

MEDIA NTE EMISSAO DE

Entrega
Local

Prazo

Dias

MUNICIPIO DE PALMITAL-PR

DescrigSo:
—
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE SERVigOS A SEREM REALIZADOS AO PLANO DIRETOV
1
DO MUNICfPIO DE PALMITAL-PR, CONFORME TERMO REFERfiNCIA E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ANEXAS. PARA
_ ' | ,>i
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR.
Lote

001 Lote 001
C6digo Nome
032263

m

CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAgAO DE SERVIQO:

Unidade
UND

Quantidade

Unit«irio

1,00

168.000,00

Valor

168.000,00

REALIZAQAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, CONFORME TERMO
REFER^NCIA E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ANEXAS.

168.000,00

1,00

Sem Dotagao

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

Sem dotagao

TOTAL

168.000,00

TOTAL GERAL

168.000,00

Tim
168.000,00
\ i or

( !

00
I 00

V I'U4

•- ;..
« or

cu
1 00

__ L_
Emitidopa: ANTONIO FERRAZ DE UMA NETO, na versao: 5527 d

07/05/2021 15:44:42
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MUNICIPIO DE BITURUNA
EDITAL DE CONCORRENCIA N° 002/2019
1. OBJETIVO
O Sistema de Financiamento de Asoes nos Municipios do Estado do Parana - SFM, foi
institufdo pelo Decreto Estadual n. 0 5631/2002, e administrado pela Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Urbano - SEDU, por meio do seu ente de coopera9ao Servi90 Social
Autonomo PARANACIDADE e tem como objetivo o financiamento da implementa9ao de
39068 estrat6gicas de apoio aos municipios para satisfazer a demanda por servi90s basicos e bens
publicos, visando a promo9ao do desenvolvimento e fortalecimento dos municipios. Assim, o
Estado do Parana, por meio do SFM, esta financiando ao Municfpio abaixo identificado (s)
objeto (s) abaixo descrito (s).
2. INSTAURADOR, SUPORTE LEGAL e REGIME DE CONTRATACAO.
O MUNICIPIO de BITURUNA, ora denominado LICITADOR, toma publico que as 14:00
boras do dia 26 de julho de 2019, na rua Dr. Oscar Geyer, n.° 489 em Biturunha, Parana,
Brasil, por meio da Comissao de Licita9ao designada pela Portaria n.° 001/2019 (decreto)
recebera as propostas para REVIS AO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL, modalidade
CONCORRENCIA n.° 002 - 2019, do tipo TECNICA E PRE£0, regime de EMPREITADA
POR PRE£0 GLOBAL. Esta licita9ao sera regida pelo inciso XXI, Art. 37, da Constitui9ao
Federal, inciso XX, do Art. 27, da Constitui9ao do Estado do Parana, Lei Federal n.°
8.666/1993, Lei Complementar Federal n. ° 123/2006, pelas disposi9oes deste Edital e seus
anexos.
3. INFORMAgOES,
IMPUGNAgAO.

ESCLARECIMENTOS,

ALTERAgAO

DO

EDITAL

E

3.1. Informa9oes e esclarecimentos relativos ao edital, seus adendos e anexos poderao ser
solicitados, por escrito, a Comissao de Licita9ao (na rua Dr. Oscar Geyer, n.° 489 em
Bituruna, Parand) ou por meio do e-mail compras@bituruna.pr.gov.br, servidor
responsavel Eneias Santos Mello.
3.1.1 As informa9des necessarias para que a proponente apresente suaproposta serao
prestadas pelo(a) coordenador(a) ou membro integrante da Equipe Tecnica Municipal
da Revisao do Plano Diretor Municipal.
3.1.2 As informa9oes serao repassadas de forma igualitaria a todas as proponentes, que
poderao fazer os questionamentos que acharem convenientes para atingir o seu grau de
satisfa9ao quanto ao objeto licitado. Nao serao aceitas impugna96es/reclama96es
posteriores quanto a falta de informa9des por parte do LICITADOR.
3.2. Ate 05 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de
habilita9ao, qualquer pessoa podera impugnar esse edital de licita9ao, devendo
protocolar o pedido junto ao Protocolo Geral deste Municfpio (na rua Dr. Oscar Geyer,
n.° 489 em Bituruna, Parana), das 8:00 as 12:00 boras e das 13:00 as 17:00 boras.
3.2.1

A Comissao de Licita9ao respondera a(s) impugna9ao(oes) interposta(s) em ate
03 (tres) dias uteis.
1

00 0 041
OBS.: E fundamental que as proponentes interessadas observem atentamente as
possiveis altera9oes ou esclarecimentos quanto ao presente edital no portal do
LICITADOR.
3.3. A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o
LICITADOR podera, por sua propria iniciativa ou como consequencia de algum
esclarecimento solicitado por uma possfvel proponente, alterar os termos do Edital, com
anuencia expressa do Servi90 Social Autonomo PARANACIDADE, mediante a
emissao de um adendo.
3.4. Nos casos em que a altera9ao do Edital importe em modifica9ao das propostas, o
LICITADOR prorrogara o prazo de entrega das mesmas.
3.5. A Comissao de Licita9ao disponibilizara, como ANEXO ao Edital no sitio oficial do
LICITADOR, o julgamento e respostas as impugna9oes, pedidos de informa9oes e
esclarecimentos e as encaminhara por meio de e-mail aos interessados no certame, os
quais deverao imediatamente acusar o recebimento do mesmo.
4. OBJETO, REGIME DE EXECUgAO, TIPO E PRAZO DE EXECUgAO.
4.1. A presente licita9ao tern por objeto a execu9ao, sob regime de empreitada por pre90
global, tipo tecnica e pre9o, de:
Objeto: Contrata9ao de serv^os especializados de consultoria para REVISAO DO
PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Prazo de elabora9ao: 240 (duzentos e quarenta) dias.
Capital social minimo: 19.000,00 (dezenove mil reais)
Pre90 maximo: R$ 190.147,11 (cento e noventa mil, cento e quarenta e sete reais e
onze centavos).
Os services deverao ser executados em conformidade com o Termo de Referenda e demais documentos integrantes deste
Edital.

SAM 50
4.2. O prazo de execu9ao dos serv^os sera contado a partir da data da assinatura do
Contrato.
5. RECURSOS FINANCEIROS.
5.1. As despesas com a execu9ao do objeto deste contrato serao oriundas das seguintes
fontes: R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) serao financiadas com recursos do
Sistema de financiamento de A9oes nos Municipios do Estado do Parana, SFM, a serem
creditados em conta especifica indicada pelo Municfpio e R$ 147,1 l(cento e quarenta e
sete reais e onze centavos) a tftulo de contrapartida municipal, atraves das dota9oes
or9amentarias 02.01.2.00.3.3.90.39.1616 (520) e 02.01.2.00.3.3.90.39.1000 (20),
respectivamente, totalizando o valor viabilizado de R$ R$ 190.147,11 (cento e noventa
mil, cento e quarenta e sete reais e onze centavos). Os recursos financeiros incluindo a
contrapartida tramitarao pela mesma conta corrente aberta para o contrato de
financiamento.
2

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
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CNPJ: 75.68«.025/(MMH-«2

GESTAO 2021-2024

PARECER JURIDICON0 183 /2021 - LIC
DA: Procuradoria.
PARA: Chefe do Executive.
ASSUNTO:Procedimento de Dispensa de Licitagao.

I - CONSULTA

A Secretaria Municipal de Administra^ao solicita a manifestapao dessa
Procuradoria sobre a possibilidade de formalizar processo administrative de
contrata?ao direta, com para CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA,
PARA PRESTAQAO DE SERVIQO: REALIZAQAO DO PLANO DIRETOR DO
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E
DESCRIQAO DAS ATIVIDADES ANEXAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO DO MUNICfPIO DE
PALMITAL- PR.
A apreciapao desta Procuradoria Juridica processo administrative dejunto
a

FUNDACAO

DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTODA

UNIVERSIDADE

ESTADUAL DO CENTRO OESTE, inscrito no CNPJ sob o n° 03.757.610/000122.
O presente fora encaminhado e autorizado pelo prefeito municipal atraves
do memorando n° 058/2021.

II- A NATUREZA DA INSTITUI<?AO

A entidade deve ser brasileira, estabelecida sob os requisites traqados
pelas leis brasileiras.
Na disposigao legal, deve ser instituipao estatutaria ou regimentalmente
incumbida das atividades arroladas no inciso XIII do art. 24 da Lei n°. 8.666/93.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Pnna Pav iA1\ '*<?S7_'1909

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
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CNPJ: 75.&80.025/0001-«2

GESTAO 2021-2024

A FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTODA UNIVERSIDADE
ESTADUAL

DO

CENTRO

OESTE,

e

institukpao

brasileira,

incumbida

estatutariamente do ensino, integrante do rol que dispoe o Art. 44 do Codigo Civil e
detem em seus atos constitutivos uma das competencias arroladas no Art. 24, XIII,
da Lei n° 8.666/93.
Ill - ANALISE
O presente process© deve observer no que pertine asexigencias constantes
no art. 14 da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993,
constando junto ao setor contabil quanto a existencia deprevisao de
recursos de ordem ornamental, para fazer face as obrigagoesdecorrentes da
contratagao.
Convem salientar, que a referida entidade nao tem fins lucrativos, como
tambem possui reputagao etico-profissional inquestionavel em toda a regiao e
estado, sendo que dentre os seus objetivos estatutariamente esta os servigos
tecnicos ecientificos a pessoas juridicas de direito publico, senao vejamos:
“Art. 6° Sao objetivos da FAU:
I - apoiar a UNICENTRO, por meio de fomento de projetos de desenvolvimento
do ensino, da pesquisa e da extens§o universiteria;
II - prestar servigos tecnicos ou cientfficos a pessoas flsicas ou juridicas, de
direito publico ou privado, diretamente ou por intermediag§o;

A proposito, a hipotese em tela encontra respaldo legal no art.24, inc. XIII,
da Lei n° 8666/93, que enseja a autorizagao da despesa, senaovejamos:
Art. 24. E dispens£vel a licitagao:
(...) XIII - na contratagSo de instituigSo brasileira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou
de instituigao dedicada a recuperagao social do preso, desde que a contratada
detenha inquestionavel reputagao atico-profissional e nao tenha fins lucrativos;

Neste sentido e o posicionamento do Tribunal de Contas da Uniao:
"1 1. Em relagao a esta materia, sabe-se que este Tribunal entende que a
contratagao direta prevista no art. 24, XIII, da Lei 8.666/1993 s6 a posslvel
quando houver nexo entre o objeto do contrato e as atividades
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pesquisa

e

desenvolvimento institucional

necessariamente previstas

nos

estatutos da entidade prestadora dos servipos (DecisSes 657 /1997 e 414/1999;
Aedrdcios 19/2002 e 61 /2003 - TCU - Plen^rio)

O Professor MARQAL JUSTEN FILHO diz que a contratapSo poder^ fundar-se em
confianga sem que haja ferimento & lei, desde que essa confianga seja
objetivamente mensur^vel: “Ao contrcirio do que se poderia pensar, contratag§o
fundada em confianga n3o retrata juizo meramente subjetivo. £ que a decis§o,
mesmo quando alicergada na confianga, tem de ser fundada em criterios
objetivos. N3o se admite que o administrador adote o criterio da confianga e
escolha urn sujeito porque “indicado por correligion£rios politicos”. A confianga a
que se alude nSo 6 aquela arbitr£ria, produto de conventencia polltica ou
ingenuidade. Trata-se da relagSo objetiva entre a conduta passada de urn sujeito
e as perspectives de sua atuagSo futura. £ o mesmo tipo de juizo que alicerga a
exig^ncia do requisite de capacitag§o tecnica: confia-se em que o sujeito
desempenhar£ bem uma fung3o no future porque jci o fez no passado. Por6m,
havers sempre margem final para ato volitivo. A AdministragSo escolher£ urn
dentre diversos sujeitos e o far£ segundo escolha de vontade. Atinge-se a
hipdtese de discricionariedade, tal como conhecida no Smbito geral do Direito
Administrative (...) N§o 6 posslvel inviabilizar a atividade administrative para
tutelar o princlpio da isonomia. A AdministragSo necessita realizar o contrato e
ter£ de contratar urn unico sujeito - ou, pelo menos, nSo poder^ contratar todos
os sujeitos potencialmente em condigOes equivalentes de conhecimento,
expertencia e notdrio saber. £ imposslvel estabelecer criterio objetivo de selegSo
da melhor alternativa. Logo e havendo solugOes equivalentes, a unica solugSo 6
legitimar escolha fundada na vontade do agente administrative. Isso corresponde
ao conceito de discricionariedade.” (MARgAL JUSTEN FILHO Ed. 2004, p. 290)

Conforme anteriormente mencionado ha a expressa previsao no estatuto
em seu art. 6°, inciso II sobre a prestagao de servigos tecnicos e cientlficos a
pessoas juridicas de direito publico, indo de encontro ao que preceitua a
jurisprudencia do TCU.
Da mesma forma, cumprindo os requisites determinados no art. 24, inciso
XIII, possui em seu estatuto a incumbencia voltada a pesquisa, ensino e
desenvolvimento institucional.
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Complementarmente, mas nao menos importante, cumpre destacar a
notoriedade de sua reputa?ao etica e profissional, em se tratando de uma
Fundagao vinculada a uma das mais importante lnstitui?6es Publicas de Ensino do
Estado do Parana a Universidade Estadual do Centro-Oeste - Unicentro.
Ainda segundo as cortes de contas, e necessario que o servigo a ser
prestado possua caracteristica de desenvolvimento institucional, o que no caso
concrete e a elaborapao da atualizagao do Plano Diretor do Municlpio, possuindo
assim a referida condigao para cumprimento da exigencia.
E importante mencionar que deve ser observado o procedimento disposto
no art. 26, da Lei n° 8666/93 parar realizagao da despesa, por ser condigao
expressa para validagao da medida a ser praticada.
Da analise das atos e termos do presente procedimento, conclui-se queos
mesmos

encontram-se

revestidos

das

devidas

formalidades

legais

consubstanciadas na Lei n° 8666/93 e suas aleragoes.
ISTO POSTO, esta Procuradoria Juridica posiciona-se pela legalidade da
dispensa de licitagao para contratagao da Fundagao de Apoio a Unicentro,
conforme os fundamentos anteriormente aduzidos.
E o parecer, salvo melhor juizo e entendimento.

Palmital - PR, 05 de Maio de 2021.
DANlboWloRIM SCHREINER
Procurador do Municlpio
OAB/PR 46.945
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COMISSAO PERMANENTE DE LICITAgAO - C.P.L
ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREgOS-CONCORRENCIA PUBLICA N9

001/2018
PROCESSO N9 22.826/2017
Na data de 16 de (Dezesseis) de Maio de 2019, as 14h:00, reuniu-se na Sala de
Reunioes do Palacio Sao Jose, Prefeitura de Paranagua, sito na Rua Julia da Costa,
n° 322, Centro Histdrico, a Comissao Permanente de Licitagao designada pelos
Decretos n° 191/2017 e 1.089/2019, com a seguinte composigao: Presidente da
Comissao Permanente de Licitagao - SHEILA DA ROSA MARIA, Membros da
Comissao Permanente de Licitagao: ANDRE LUIZ DA SILVA; CRISTIANNE MARIA
GOMES TAVARES DO NASCIMENTO; FILIPE ALMEIDA DOMINGUES e VANESSA
CRISTINA DOS SANTOS SILVA; com a finalidade de deliberar, nos termos do art. 43
da Lei 8666/93, quanto ao julgamento da proposta de pregos das empresas licitantes,
referente a licitagao em epigrafe, tendo como objeto: “Selegao para Contratagao de
empresa especializada para atualizagao de diagnostico e Revisao de Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado - PDDI e legislagao correlata, instituido
pela Lei Complementar n°60/2007, que visa atualizar o diagnostico e definir
objetivos, diretrizes e propostas de intervengao para o desenvolvimento
municipal, nas dimensoes ambientais, urbanisticas, socioeconomicas,
socioespaciais, infraestrutura, servigos publicos e aspectos institucionais,
abrangendo areas urbanas e rurais, e a insergao do Municipio na regiao,
conforme as condigoes estabelecidas neste Edital e seus anexos”. Pois bem,
diante da ata de abertura de proposta de pregos publicada na data de 15/03/2019,
recebemos das empresas que seguem na disputa, VERTRAG ARQUITETURA; DRZ
GEOTECNOLOGIA E SAFRA GEOTECNOLOGIA, processes protocolados no
Municipio, referente a inexequibilidade das propostas apresentadas. Esta Comissao
de Licitagao encaminhou para Secretaria de Urbanismo, para analise tecnica das
planilhas apresentadas, constando nos autos do process© licitatorio, na cota de
sequencia 31, como segue: “Diante da analise do presente processo, com relagao a
apresentagao das planilhas demonstrativas de exequibilidade do servigo pelas
empresas participantes da Concorrencia Publica em questao, podemos informar que
os valores apresentados estao acima dos valores pre-estabelecidos pela Lei 4.950-A
de 1966 que dispoe sobre a remuneragao dos profissionais em Engenharia e
Arquitetura. Com isso, acreditamos que as empresas poderao executar o servigo com
os valores apresentados”. Diante disso, esta Comissao de Licitagao declara por
unanimidade vencedora a Empresa SAFRA GEOTECNOLOGIA E GESTAO LTDA,
por ter apresentado o menor valor global de R$ 448.700,00 (Quatrocentos e
quarenta e oito mil e setecentos reais) bem como atendimento as especificagoes do
Edital. Considerando a data de abertura do primeiro envelope, bem como a validade
das propostas apresentadas, esta Comissao diligenciara junto ao licitante vencedor,
visando a renovagao do prazo para 90 (noventa) dias, contados desta sessao. Com a
publicagao desta ata, inicia-se o prazo para interposigao de recursos, conforme
previsto pelo art. 109,1, b, da Lei 8666/93. Nada mais. Nada mais.
Paranagua, 16 de Maio de 2019.

SHEILA DA ROSA MARIA
Presidente da C.P.L.
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001/2018
PROCESSO

22.826/2017

ANDRE LUIZ DASILVA
Membro da C.P.L.

CRISTIANNE MARIA GOMES TAVARES DO NASCIMENTO
Membro da C.P.L.

FILIPE ALMEIDA DOMINGUES
Membro da C.P.L.

VANESSA CRISTINA DOS SANTOS SILVA
Membro da C.P.L.

15/04/2021
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURlDICA
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CADASTRAL
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84.12-4-00 - Regulagao das atividades de saude, educagao, servigos culturais e outros servigos sociais
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino nao especificadas anteriormente
86.60-7-00 - Atividades de apoio d gestao de saude
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306-9 - Fundagao Privada
LOGRADOURO

NUMERO
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COMPLEMENTO
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Prefeitura de

GUARAPUAVA
juntos somos mois fortes
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
Atestamos para os devidos fins, que a FUNDACpAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
(FAU). mscrita no CNPJ n° 03 757 610/0001-22. estabelecida na Rua Afonso
Botelho. n° 838, Trianon, na cidade de Guarapuava. Estado do Parana, executou
serv^os de elaborapao de auditoria e emissao de relatorio com o objetivo de
levantar os gastos totals e anuais, referente ao ano de 2016, por tonelada com
a varrigao, coleta, transporte e operacionalizagao do aterro municipal,
referente aos residues sdlidos domiciliates, no periodo de 26 de maio de 2017 a
22 de novembro de 2017 do Municipio de Guarapuava, inscrito no CNPJ n°
76.178.037/0001-76. com sede na Rua Brigadeiro Rocha, n° 2777, Bairro Centro, na
cidade de Guarapuava, Estado do Parana em razao do Contrato de Compromisso
de Prestagao de Servigos nu 86/2017
Eqmpe teemea de profissionais
1- Fernando Franco Netto - Pos Doutor em Desenvolvimento Economico CPF
594 546.107-59, RG 8.061 707-0,
2- Luciano Ferreira de Lima - Doutor em Administragao, CPF: 022.776.529-03,
RG 6.300.434-0;
Graduagao em Ciencias Contabeis. CPF
3- Jorge Zukovski Junior
042.282.709-64. RG: 7.551.901-0
FUNDAgAO DE APOIO AO
Atestamos ainda que a FAU
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE executou os servigos acirna refendos dentro dos padroes t&cnicos de qualidade
exigida pela Prefeitura Municipal de Guarapuava - PR, cumprindo pontualmente os
compromissos assumidos, nao havendo ate o presente momento, registro algum que
a desabone

Guarapuava, 25 de margo de 2019.

Sccrelario Municipal tic Meio Arnbientc tic CTiuirapuava

l jUfllifJJL-dvc

Ambiental
Sfi'rrVtuukipiil Uc Mfio Ambifim
I'arquc iI.t. Amu. hi q*. Bl< 2 J?/k VI .vl.)
i iuarupimtt'I'K 111 ?)
Ijiunrafiiuivn pi
in
svvvw uuimspuava pi ^>:>v 3m

000050
I A I FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
V”// UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (FAU)
l

fbu

I

Rua Afonso Botelho, 838. Trianon. CEP: 85012-030. Fone/fax: (42)3623-5892. Guarapuava/PR.
CNPJ: 03.757.610/0001-22. Site: http://www.fauunicentro.com.br. E-mail: fundacaofau@yahoo.com.br.

A Prefeitura Municipal de Palmital
Prezados Senhores (as)
As atividades que envolvem a revisao do Plano Diretor da cidade de Palmital, estao
devidamente alinhadas com o Termo de Referenda enviado pelo Municipio, quando foi solicitado
or9amento para execu9ao dos trabalhos. Os trabalhos atenderao as seguintes fases:
la Fase - Mobiliza9ao
Penodo de realiza9ao: 30 dias apos o inido efetivo dos trabalhos.
Nessa fase serao desenvolvidos o cronograma ffsico de trabalho, envolvendo todas as demais
fases, com estimativa de tempo, detalhamento das reunioes com a equipe interna e representantes dos
demais orgaos participantes, conferencia do piano diretor atual, revisao do planejamento da gestao
urbana, divulga9ao dos trabalhos para a sociedade e poderes constituidos, organiza9ao de oficinas e
audiencia publica. Sera apresentado tambem a metodologia e estrategias de a9ao para execu9ao de
cada uma das atividades da revisao.
2a Fase - Analise Tematica Integrada
Periodo de realiza9ao: Em ate 240 dias apos o termino da la Fase.
Esta fase contempla o diagnostico do municipio, onde serao levantados dados atuais e
projetados cenarios para desenvolvimento do municipio nos aspectos sociais, economicos e
ambientais, em observa9ao a questoes da Agenda 2030. Serao realizadas oficinas, reunioes tematicas e
trabalhos de campo. Os trabalhos seguirao a seguinte estrutura organizacional:
> Areas aptas, aptas com restri9ao e inaptas ao uso e ocupa9ao antropicos
> Uso e ocupa9ao atual do solo
> Capacidade de atendimento e distribu^ao das infraestruturas, equipamentos e servi90s
publicos
> Uso e ocupa9ao do solo atual, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitative
e quantitative de infraestruturas, equipamentos e serv^os publicos
> Expansao urbana, meio ambiente e as capacidades de atendimento qualitativo e
quantitative de infraestruturas, equipamentos e serv^os publicos
> Conduces gerais de moradia e fundiarias
> Conduces gerais de acessibilidade e mobilidade, com enfase na area urbana
> Capacidade de investimento do municipio
> Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes
> Smtese da Analise Tematica Integrada
> Objetivos para o desenvolvimento municipal
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3a Fase - Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel
Period© de realizagao: Em ate 30 dias apos o termino da 2a Fase.
Sera apresentado nesta fase, propostas que visem a promogao do desenvolvimento do
municfpio, de acordo com a legislagao pertinente de cada uma das seguintes areas:
> (Tte)ordenamento territorial
> Propostas para garantir os direitos a cidade sustentavel
> Instrumentos urbanfsticos
Cabe destacar que todas as propostas deverao ser devidamente aprovadas por todos os
integrantes dos grupos responsaveis pela realizagao da revisao do Plano Diretor de Palmital-PR.
4a Fase - Plano de Agao e Investimentos e Institucionalizagao do PDM
Periodo de realizagao: Em ate 30 dias apos o termino da 3a Fase.
Apos realizagao das demais atividades, das fases anteriores, nesta fase sera apresentado o
planejamento e metas a serem atingidas pelo municfpio, num horizonte temporal de 10 anos, e
propostas de todos os anteprojetos de todas as Leis que compoe o Plano diretor, conforme especificado
no Termo de Referencia do Municfpio de Palmital-PR, de acordo com as seguintes atividades:
>
>
>
>

Plano de Agao e Investimentos - PAI
Institucionalizagao do PDM
Sistema de planejamento e gestao do PDM
Estrutura organizacional

Os prazos acima mencionados poderao sofrer alteragoes em fungao de situagoes
incontrolaveis e legais, em fungao do andamento da pandemia ocasionada pelo covid-19, que podera
motivar os govemos constitufdos, federal, estadual e municipal a decretarem comportamentos sociais
que possam interferir nas atividades programadas. Ressalta-se que os prazos foram estimados de
acordo com o contido no Termo de Referencia do Municfpio de Palmital-PR, ou seja, 330 dias totais.
Para execugao total das atividades, estima-se um desembolso por parte do municfpio no valor
de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reals), a serem quitados da forma prevista no Termo de
Referencia do Municfpio de Palmital-PR, a saber:

> 10% (dez por cento), do valor contratual, equivalente a R$ 16.800,00, apos a realizagao da la
Fase;
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> 15% (quinze por cento) do valor contratual, equivalente a R$ 25.200,00, apos a realizagao da 2a
Fase - Parte 1;
> 20% (yinte por cento) do valor contratual, equivalente a R$ 33.600,00, apos a realizagao da 2a
Fase - Parte 2;
> 15% {quinze por cento) do valor contratual, equivalente a R$ 25.200,00, apos a realizagao da 2a
Fase - Parte 3;
> 20% {vinte por cento) do valor contratual, equivalente a R$ 33.600,00, apos a realizagao da 3a
Fase;
> 20% {vinte por cento) do valor contratual, equivalente a R$ 33.600,00, apos a realizagao da 4a
Fase.

Guarapuava-PR, 03 de maio de 2021

\

Fernando Franco Netto
Diretor Presidente
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SEQAO I

DA ASSEMBL^IA

Art. 15 A Assembleia Geral 6 o 6rg3o maximo de deliberasao da FAU e comp5e-se
da totalidade dos membros instituidores c associados.
§ T Compete a Assembleia Geral deliberar sobre a extii^ao da Funda9§o.
§ 2* A Assembleia Geral reune-se ordinariamente, uma vez a cada ano, e
extraordinariamente sempre que necessdrio, convocada, pelo Presidente do
Conselho Deliberativo ou mediante requerimento de 1/3 dos membros.
§ 3* A Assembleia Geral e presidida pelo Presidente do Conselho
Deliberativo.
secAo II

DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 16 O Conselho Deliberativo, 6rgao superior de administra9§o da
Funda93o, tem a seguinte composi95o:
I - Reitor da UNICENTRO, na qualidade de Presidente;
II - Quatro representantes da UNICENTRO designados pelo seu Conselho
Universitario;
III - Sete representantes eleitos dentre os membros instituidores e
associados, sendo no mmimo, urn representante de cada Campus da Unicentro;
§ 1° O presidente do Conselho Deliberativo 6 membro nato e, em sua
ausSncia justificada ou impedimento, 6 representado pelo seu respective substitute
legalmente investido na fun9ao.
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§ 2° Os membros referidos nos incises II e III deste artigo e sens respectivos
suplentes, s5o eleitos por seus pares para mandate de tres anos, permitida uma
recondite, per igual perfodo.
§ 3° Constituem membros suplentes os classificados em votap&o, por ordem
decrescente, apbs o preenchimento das vagas, obedecendo-se o previsto no inciso III
deste artigo.
§ 4° O membro suplente assume suas fun9oes como membro titular apenas
no caso de vacancia de cargo de membro titular, para complementa^o de mandate.
Art. 17 O conselho Deliberativo 6 presidido pelo reitor da UNICENTRO, na
ausSncia deste, pelo Vice-Reitor e, na ausencia de ambos, pelo conselheiro de maior
idade.
Art. 18 Perde, automaticamente, seu mandado o membro eleito para o Conselho
Deliberativo que:
I - perder sua condisao de membro associado;
II - faltar a duas reunides consecutivas, ou a tres altemadas, sem motive justificado.
Art. 19 0 Conselho Deliberativo reune-se, ordinariamente, a cada seis meses, ou,
extraordinariamente, mediante convoca^o do Presidente ou de maioria absoluta de
seus membros.
§ 1° A convoca^ao das reuniSes ordin^rias e extraordindrias 6 feita, por
escrito, com antecedSncia minima de 48 horas, ou qualquer tempo por motive
justificado, com pauta, hordrio e locais definidos.
§ 2° As reunides ordindrias e extraordindrias sdo instaladas, em primeira
convoca9ao, com a pre$en9a da maioria dos membros do Conselho Deliberativo e,
em segunda convoca9ao, trinta minutos apos, com qualquer numero de presentes.
§ 3° Nos casos de convoca9do de reunido extraordindria, pela maioria
absoluta do Conselho, exige-se quorum qualificado de 2/3 de seus membros.
Art. 20 Ao Conselho deliberativo compete:
I - Indicar e dar posse aos integrantes da Diretoria;
II - dar posse ao Conselho Fiscal;
III - definir politicas e diretrizes gerais para as gestdes administrativas, financeira e
de recursos humanos da Funda9do;
i-tlllUlllM+ll tit
Ht JHUUJS i

l“StRyiC9DfRtGISmOBfIlmOStDBCOHEHIOS l CIVIL DUS PESSOSS lURiDICAS

Marla do Roclo Rlbeiro Burlco • OfUlala
Ademlr Rlbslro Vitoraasl • Subsi. da Odcialc
Joao Linz Zalcalusny . Escrevenia
52 (42) 3 6 2 3 - 1074
Rua MnUrloriano PiixolQ, tPM • Sla-43
CEP BS.010 380 • OUARAPUAVA«PR

7

000055
IV - deliberar sobre o or9amento anual e sobre o programa de trabalho elaborado
pela Diretoria;
V - examinar o relatbrio da Diretoria;
VI - deliberar sobre o balan9o e as contas da Funda9ao, ouvido o Conselho Fiscal;
VII - sugerir a Diretoria as providencias que julgar necess&rias ao interesse da
Funda9&o;
VIII - aprovar o Regimento Intemo da Funda93o e outros atos normativos;
IX - deliberar sobre a conveniencia de aquis^ao, aliena9§io ou onera9ao de bens;
X - deliberar sobre proposta de abso^ao ou incorpora9ao de outras entidades a
Funda93o;
XI - propor e deliberar a reformula9ao no presente Estatuto;
XII - estabelecer normas para ingresso de membros associados e benemSritos.

SECAO III

DA DIRETORIA

Art. 21 A Diretoria £ 6rg3o executivo da Funda95o e tern a seguinte composi9ao:
I - Diretor Presidente;
II - Diretor Vice-Presidente;
III - Diretor Administrativo-Financeiro;
IV - Diretor de Programas e Projetos;
V - Secret£rio;
VI - Diretor Jurfdico.
§ 1°. 0 Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente sSo indicados dentre os
membros instituidores e associados pelo Conselho Deliberative.
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§ 2°. Por decis5o do Conselho Deliberative, nos casos de comprovada necessidade,
outras fimsdes de carater tempordrio poderdo ser implementadas.
Art. 22 Os integrantes da Diretoria da FundafSo tem um mandate de tres anos,
permitida uma recondu^So, por igual perfodo.
Art. 23 A Diretoria da Funda^do reune-se, ordinariamente, uma vez a casa mes,
mediante convocafdo do Diretor Presidente e, extraordinariamente, sempre que
necessdrio.
Art. 24 Ocorrendo vaedneia em qualquer dos cargos da Diretoria, o Conselho
Deliberative se reune, no prazo mdximo de trinta dias, para indicar novo integrante.
Art. 25 Compete & Diretoria:
I - elaborar o programa anual de atividades e submete-lo k aprecia^o do Conselho
Deliberative;
II - executar o programa anual de atividades;
III - elaborar o relatdrio anual e o respective demonstrativo de resultados,
submetendo-os k aprecia^o do Conselho Deliberative;
IV - elaborar o or^amento para exerefeio seguinte e submete-lo k aprecia9do do
Conselho Deliberative;
V - elaborar o Regimento Intemo da FAU e submete-lo k aprecia^do do Conselho
Deliberativo;
VI - responder pela gestdo administrativa, flnanceira e de recursos humanas da
Funda^do, observando-se as politicas e diretrizes gerais definidas pelo Conselho
Deliberativo;
VII - articular-se com institutes publicas e privadas, nacionais e intemacionais,
para mutua colabora9ao em atividades de interesse comum;
VIII - aprovar contratos e convenios, ouvido o Conselho Deliberativo;
IX - remeter k Curadoria de Funda9Ses, anualmente, no prazo maximo de noventa
dias, ap6s o t^rmino do exercicio financeiro, sua contas, balan9os e relatorios
circunstanciados do respectivos exercicio, nos termos da legisla9do vigente.
Art. 26 Compete ao Diretor Presidente:
I - cumprir e fazer cumprir este Estatuto e o Regimento Intemo da Funda9do;
II - convocar e presidir as reunifies da Diretoria;
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III - dirigir e supervisionar as atividades da Fundaszlo;
IV - assinar documentos relatives as operates da Fundasao;
V - representar a Funda^ao em jufzo ou fora dele;
VI - responsabilizar-se, em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, pela
movimentafao financeira da Funda9ao, ouvido o Conselho Deliberative;
VII - desempenhar as demais atividades de sua competencia.
Art. 27 Compete ao Diretor Vice-Presidente:
I - substituir o Diretor Presidente em suas ausencias ou impedimentos;
II - exercer as demais atividades que Ihe forem delegadas.
Art. 28 Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro:
I - responsabilizar-se pelas movimenta9$es financeira, contdbil e patrimonial da
Funda9^o;
II - efetuar os pagamentos e recebidos da Funda93o;
III - solicitar ao Conselho Deliberative a contrata9&o e efetuar a sele9ao do pessoal
t^cnico necess&rio para o funcionamento da Funda93o;
IV - acompanhar e supervisionar os trabalhos de contabilidade da Funda9&o;
V - zelar pela conserva9ilo e manute^ao do patrimdnio da Funda93o;
VI - apresentar relatbrios de receitas e despesas, sempre que Ihe forem solicitados;
VII - elaborar os relatorios contdbeis e fmanceiros semestralmente;
VIII - elaborar e remeter ao Ministerio Publico a presta9ao de contas da Funda9ao;
IX - elaborar e submeter ao Conselho Deliberativo a proposta or9ament£ria para o
exerefeio seguinte;
X - conservar, sob sua guarda e responsabilidade, os documentos relatives &
tesouraria;
XI - assinar, em conjunto com o Diretor Presidente, os documentos fmanceiros
emitidos pela Funda9£o;
XII - desempenhar as demais atividades de sua competSncia.
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Art. 29 Compete ao Diretor de Programas e Projetos:
I - coordenar as atividades relativas aos programas e projetos executados pela
Funda^o;
II - coordenar a elaborate de projetos para a capta^o de recursos;
III - acompanhar e supervisionar a execu^o dos projetos de responsabilidade da
FAU e de entidades conveniadas;
IV - orientar a elabora9ao dos relatdrios parciais e finais dos programas e projetos
desenvolvidos pela FAU;
V - acompanhar, em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, a
movimenta^o financeira dos projetos em execu^ao;
VI - responsabiiizar-se, em conjunto com o Diretor Administrativo-Financeiro, pela
prestasSo de contas dos convenios;
VII - desempenhar as demais atividades de sua competencia.
Art. 30 Compete ao Secret£rio:
I - assessorar o Diretor Presidente na execute das atividades da Funda^o;
II - secretariar as reuniQes da Diretoria;
III - redigir as atas das reuniSes;
IV - elaborar os atos oficiais a serem emitidos pela diretoria;
V - responsabilizar-se pela organiza^ao e manute^So do arquivo geral da
Funda9ao;
VI - receber e expedir correspondencias da Funda9ao;
VII - divulgar as atividades da Funda9ao;
VIII - desempenhar as demais atividades de sua competencia.
Art. 31 Compete ao Diretor Jurfdico:
I - assessorar o Diretor Presidente e demais membros da diretoria nas 3966$ que
exigir pareceres jurfdicos e andlise e interpreta9§o de leis e documentos;
II - exarar pareceres em processes de interesse da Assembldia Geral, Conselho
Deliberative e Diretoria Executiva;
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III - desempenhar as demais atividades de sua competSncia.

secAo IV
DO CONSELHO FISCAL

Art. 32 O Conselho Fiscal, 6rg5o de fiscalizafSo das a95es da Funda9ao, e
constitufdo por trSs membros eleitos para mandato de tres anos, permitida uma
recondi^ao, por igual perfodo.
§1° Os membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes s3o eleitos por seus
pares, dentre os membros instituidores e associados da Funda95o.
§2° Constituem suplentes os classificados em vota9jIo, por ordem decrescente, ap6s
o preenchimento das vagas.
§3° O membro suplente assume suas flukes como membro titular apenas no caso
de vacancia de cargo titular, para complementa9So de mandato.
Art. 33 O Conselho Fiscal 6 presidido por urn de seus membros, escolhido por seus
pares na primeira reuniao de cada gestSo.
Art. 34 O Conselho Fiscal reune-se, ordinariamente, uma vez a cada ano, e
extraordinariamente, sempre que necessirio, convocado pelo respectivo Presidente
ou pelo Conselho Deliberative.
Art. 35 Compete ao Conselho Fiscal, com base em parecer contabil:
I - examinar os documentos e livros de escritura9ao da Funda9jio;
II - analisar os demonstratives financeiros e cont£beis apresentados pela Diretoria;
III - emitir parecer sobre a presta92o de contas da Funda93o;
IV - encaminhar a presta93o de contas e demonstratives financeiros e contdbeis ao
Conselho Deliberative para aprecia9So.
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TfTULO IV

DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 36 A estrutura organizacional interna da Funda^So e a describe das fun9des e
respectivas atividades s2o estabelecidas no seu Regimento Intemo, aprovado pelo
Conselho Deliberative, respeitado o disposto neste Estatuto.
Art. 37 Sobre todo e qualquer projeto de presta92o de serv^os desenvolvido pela
Funda92o incide percentual destinado ao custeio e 2 execu9£o dos objetivos da FAU,
definido pelo Conselho Deliberative.
Art. 38 N2o 6 permitido o acumulo de fun95es, seja dentro de cada 6rg§o ou em
6rg2os diferentes.
Art. 39 Os integrantes da administrate e os membros da funda92o n2o respondem
soliddria, nem subsidiariamente pelas obriga95es assumidas pela Entidade por meio
de ato regular de gestSo.
Art. 40 A FAU n£o remunera os integrantes da Assembteia Geral, do Conselho
Deliberative, do Conselho Fiscal e da Diretoria, bem como n2o distribui lucros entre
seus membros.
Art. 41 Os contratos de trabalho dos profissionais admitidos para prestarem serv^os
2 Funda92o s2o regidos pela Consolida92o das Leis Trabalhistas, CLT, ou pelo que
se estabelece nos contratos de presta92o de serv^os.
Art. 42 O Ministerio Publico pode solicitar Auditoria Independente para apura92o de
fatos, caso haja indicios fundados, ficando as despesas sob as expensas da Funda92o.
Art. 43 Os exercicios fundacionais e fmanceiros da FAU coincidem com o ano civil.
Art. 44 A Funda92o n2o tern finalidade lucrativa e n2o distribui dividendos ou
qualquer parcela de seu patrimonio, ou de suas rendas, a titulo de lucro ou
participa9So no seu resultado.
Art. 45 O or9amento da Funda92o deve ser uno e anual, compondo-se de estimativa
de receitas e despesas, de modo a eVidenciar sua fixa92o para cada 6rg2o, subprojeto ou programa de trabalho.
Art. 46 A movimenta92o financeira da Funda92o 6 feita, exclusivamente, em contas
da FAU, junto a estabelecimentos bantrios.
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Art. 47 A presta^o de contas da Funda^o deve center, dentre outros, os seguintes
elementos:
I - balance patrimonial;
II - demonstra92o do resultado do exerdcio;
III - demonstra9ao das origens e aplica9<5es dos recursos;
IV - demonstra92o das muta95es do patrimonio Ifquido;
V - relatdrio pormenorizado da Diretoria, demonstrando as principais ocorrencias
do exerdcio;
VI - parecer do Conselho Fiscal.
Art. 48 O presente Estatuto pode ser reformulado por 2/3 (dois ter9os) dos
integrantes do Conselho Deliberative da Funda^o de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual do Centro-Oeste, FAU, com base no art. 67, item I, II e III da
Lei n° 10.406 de 10 de Janeiro de 2002.
Art. 49 A Funda9§o pode ser extinta nos seguintes casos:
I - por absoluta impossibilidade de sua manuten92o;
II - por inobservancia ou desvio dos projetos para os quais foi institufda.
Art. 50 A decisSo sobre a exti^So da Funda^o e de compet&icia da Assembl6ia
Geral, por delibera9ao de 2/3 dos membros instituidores e associados, e s6 gera
efeito ap6s aprecia92o do Minist^rio Publico.
Pardgrafo unico. Decidida a exth^ao da Funda9ao, o patrimonio
remanescente, ap6s cumpridas as obriga95es assumidas, 6 revertido 2
UNICENTRO.
Art. 51 Os casos omissos s2o resolvidos pelo Conselho Deliberative, ou peio
Ministfrio Publico, conforme sua natureza.
Art. 52 O presente Estatuto pode ser revisto pela Assembteia Geral a qualquer
tempo, seja por iniciativa do Conselho Deliberativo, com propos^ao aprovada por
maioria simples deste Conselho, ou por iniciativa das Assembteia Geral, mediante
requerimento de 1/3 de seus membros.
Par2grafo Unico. As altera95es aprovadas pela Assembteia Geral n2o devem
contrariar ou desvirtuar os fins para os quais a Funda92o foi criada.
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Art. 53 As altera95es estatutarias devenio ter a aprova^o de 2/3 (dois ter^os) dos
integrantes do Conselho Deliberative da Fundasao de Apoio ao Desenvolvimento da
Universidade Estadual do Centro-Oeste, FAU e s6 geram efeitos ap6s a aprecia9§o
do Ministdrio Publico.
Art. 54 Este Estatuto entra em vigor na data de sua pubIica9ao.
Guarapuava, 27/11/2014
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FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE - FAU
I

ESTATUTO ALTERADO

H!)

(Ata 14/2014 registrada sob. n° 1428 Livro A-043)
TITULO I
DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE, FAU
CAPITULOI

DA NATUREZA JURIDICA, DA CONSTITUigAO E DOS OBJETIVOS DA
fundacAo

Art. 1° A Funda93o de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do
Centro-Oeste, FAU, criada pela Assembleia Geral dos membros instituidores, no dia
4 de novembro de 1999, e aprovada pelo Parecer Constitutive 03/2000, do
Minist^rio Publico do Estado do Parand, de 14 de abril de 2000, 6 pessoa juridica de
direito privado, constituida sem fins lucrativos e por prazo indeterminado, com
autonomia administrativa e fmanceira, regendo-se pelo presente Estatuto, pela
legisla^ao que Ihe for aplicavel e pelas normas complementares que venham a ser
editadas pelos 6rg£os competentes, nos limites de suas atribuifSes.

!

iV

P

Par&grafo unico. Neste Estatuto s2o consideradas equivalentes as expressdes
“Funda9ao de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do CentroOeste”, “Funda92o,, e “FAU”.
Art. 2° A Funda93o tem foro na cidade de Guarapuava, Estado do Parand, com sede
na Rua Tiradentes, n° 419, Bairro Trianon, CEP n° 85.012-320.
Art. 3° A FAU 6 constituida pelos seus membros instituidores, regularmente
qualificados na Escritura Publica de Constitute, membros efetivos e membros
benemeritos.
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Art. 4° A FAU pode admitir membros associados e benem^ritos, mediante edital,
ap6s aprovafSo em Assembl^ia Geral.
§1° Podem inscrever-se como membros associados servidores ativos e
inativos, alunos ou ex-alunos da Universidade Estadual do Centro-Oeste,
UNICENTRO, e pessoas flsicas ou jurfdicas extemas k Universidade.
§2° Podem ser admitidos como membros benem&itos pessoas que tenham
prestado relevantes serv^os k comunidade, k UNICENTRO, ou k prdpria Funda^o,
por aprova^So do Conselho Deliberativo.
Art. 5° O valor e a forma de contribui^o dos membros associados sko definidos
pelo Conselho Deliberativo.
Art. 6° S3o objetivos da FAU:
I - Apoiar a Unicentro por meio de fomento, gerenciamento e execu^o de projetos
de desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensao.
II - Apoiar, gerenciar e executar projetos relacionados ao interesse prdprio e de
outras institui^Qes publicas e privadas.
Ill - Prestar servi^s tdcnicos, cientfficos e administrativos a pessoas flsicas ou
juridicas, de direito publico ou privado.
IV - Conceder incentives a servidores e alunos de graduate e pds-gradua^So de
acordo com regulamenta^o prdpria;
V - Desenvolver e ministrar atividades de ensino, pesquisa e extens3o;
VI - Apoiar tdcnica e administrativamente entidades dos setores publicos e privados
que atuem na formula^o, orienta^o, coordena^o e execu^o de politicas
relacionadas com o ensino, pesquisa, extensSlo, cultura, saude e as artes;
VII - Promover e apoiar, em todas as &reas do conhecimento, a inova9ao
tecnoldgica, a capacita9&o e transferSncia de tecnologia, a incuba9ao de empresas;
VIII - Atuar na gest3o de atividades de natureza tecnoldgica;
IX - Desenvolver atividades de consultoria, de auditoria e de assessoria;
X - Promover, organizar e executar cursos, treinamentos especializados, palestras,
semindrios, conferencias, simpdsios, eventos e outras atividades similares;
XI - Realizar, coordenar, organizar concursos e processes seletivos publicos e
privados;

Ademlr Ribairo Vitorassl ■ Subst. da Olldala
•}

r.EP 85.010 290 ■

i

00006

XII - Atuar como agente de integra93o de est£gios conforme a lei vigente;
XIII - Desenvolver, produzir e comercializar bens e servi9os;
Paragrafo Unico. As atividades desenvolvidas pela Funda9ao, nos termos deste
Estatuto, sSo voltadas a valoriza9ao dos recursos humanos e materials da
UNICENTRO, e os recursos auferidos devem ser revertidos integralmente k
Funda9&) e/ou k Universidade apoiada.
Art. 7° A FAU, na consecu9ao de seus objetivos, pode firmar acordos, convenios e
contratos, atem de articular-se com drgSos ou entidades publicas ou privadas,
nacionais ou estrangeiras, em especial com a UNICENTRO.

TITULOII

DO PATRIM6NIO e das receitas

capItulo I

DO PATRIMdNIO

Art. 8° O patrimonio da FAU d constituldo de:
I - Dota9des iniciais dos seus instituidores no valor de R$ 11.600,00 (onze mil e
seiscentos reals), resultado de quatro parcelas de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos
reals), recolhidas, mensalmente, k FAU nos meses de novembro e dezembro do ano
de mil novecentos e noventa e nove, e de Janeiro e fevereiro do ano de dois mil,
conforme consta na Escritura Publica de 14 de abril de 2000, no Tabelionato da
Comarca de Guarapuava, Estado de Parand, microfilme n° 66861, representadas em
moeda corrente nacional;
II - Dota95es advindas de membros associados e benemdritos;
III - Doa9<tes, legados, auxllios e contributes que Ihe venham a ser destinados por
pessoas de direito publico ou privado, para esse fim;
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IV - Bens e direitos adquiridos para esse fim;
V - Fundo financeiro composto pelos resultados Hquidos provenientes de suas
atividades que, a crit£rio do Conselho Deliberativo, devam ser incorporados ao
Patrimonio.

CAPtTULO II

DAS RECEITAS

Art. 9° Constituem receitas da Funda93o:
I - Os rendimentos resultantes de atividades relacionadas, direta ou indiretamente,
com as finalidades estabelecidas no artigo 6°, deste Estatuto;
II - Contribuisftes de pessoas flsicas ou juridicas;
III - Dota96es ou subven95es eventuais de entes publicos das administra9<5es direta,
indireta ou fundacional;
IV - auxflios e contributes de entidades privadas, nacionais ou estrangeiras;
V - Doa9Ses e legados;
VI - Produtos de opcodes de credito, intemas ou extemas, para financiamento de
suas atividades e outras receitas de capital;
VII - Rendimentos prdprios dos imdveis que possuir;
VIII - Rendas em seu favor constituidas por terceiros;
IX - Rendimentos decorrentes de titulos, a9des ou pap&s financeiros de sua
propriedade;
X - Usufruto que Ihe forem conferidos.
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Art. 10° As doafdes e legados podem ser aceitos somente ap6s a manifesta^o do
Conselho Deliberative.
Art 11° A contrata^o de empr&timos, seja em institui55es financeiras, agendas de
fomento ou por meio de particulares, depende de delibera^lo da maioria absoluta
dos membros do Conselho Deliberative, em reuniSo convocada para esse fim.
Art. 12 A alienage ou permuta de bens patrimoniais e a presta95o de garantias pela
gravafSo de dnus sobre imdveis sSo decididas pelo Conselho Deliberative,
observando-se o quorum qualificado de 2/3 dos membros e a delibera^ao da maioria
absoluta, com subsequente aprecia^o pelo Minist^rio Publico.

Art. 13 O patrimonio, as receitas e o fundo financeiro composto pelos resultados
Ifquidos da Funda^So somente podem ser utilizados para a consecusSo de seus
objetivos, mencionados no art. 6 deste Estatuto.

TlTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPfTULO I

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E SUAS COMPET&NCIAS

Art. 14 A estrutura organizacional da FAU 6 composta pelos seguintes drgSos:
I - Assembl&a Geral;
II - Conselho Deliberative;
III - Diretoria;
IV - Conselho Fiscal.
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http://transparencia.guarapuava.pr.gov.br: 12473/AlvaraWeb
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA
ESTADO DO PARANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANQAS

Alvara de Licenga de Localizagao e Funcionamento
VALIDADE: 23/11/2021
Cumprindo o que dispoe o C6DIGO DE POSTURA MUNICIPAL em vigor Lei Complementar n°. 007 de 2004
e suas alteragoes, outorgamos o presente ALVARA DE LICENQA DE LOCALIZAQAO E FUNCIONAMENTO
durante o corrente exercicio, do estabelecimento abaixo discriminado:
Razao social: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEN‘
Enderego:

AFONSO BOTELHO, 838 - TRIANON

Complemento:
CPF/CNPJ:

03.757.610/0001-22

Cadastre Mobiliario: 221848
Numero do Alvara:

Imcio das Atividades: 11/05/2000

3092/2020
Emitidoem: 08/12/2020

Numero do Processo: 3092/2020
Atividades:

50802 - Instrugdo, treinamento, orientagSo pedagbgica e educacional, avaliagao de conhecimentos de qualquer
natureza
51712 - AdministragSo em geral, inclusive de bens e negbeios de terceiros
51724 - Apresentagao de palestras, conferdncias, seminaries e congfeneres
8412400 - Regulagdo das atividades de saude, educagao, servigos culturais e outros servigos sociais
8550302 • Atividades de apoio & educagdo, exceto caixas escolares
8599699 - Outras atividades de ensino n§o especificadas anteriormente
8660700 - Atividades de apoio & gestdo de saude
Informagoes Complementares:
Observagoes:
a. O prazo para requerimento de qualquer alterag§o, baixa ou paralisagSo deverb ocorrer dentro de 30 (trinta) dias
contados da data do evento.
b. Este documeto deverb ser, obrigatoriamente, afixado em local visivel no estabelecimento conforme Legislagbo Municipal.
c. ESTE DOCUMENTO NAO VALE COMO COMPROVANTE DE QUITAqAO DE D£BITOS.
d. A aceita?ao deste Alvaro este condicionada A verificafao de sua autenticidade na internet.

a

52

CODIGO DE AUTENTICIDADE: 4fff2e537

Funcionbrio Responsavel: Marcelo Abrahao de Campos
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ATA N° 60/2019-CONSELHO DELIBERATIVO DA FUNDAQAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERS1DADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE,
FAU.Aos oito dias do mes de mar^o de 2019, as quatorze boras e trinta minutos, na
sala n° 147 , do Campus Santa Cruz, da Universidade Estadual do Centro Oeste,
UN1CENTRO, reuniram-se os membrosdo Conselho Deliberativo da FundagSo de
Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual do Centro-Oeste-FAU, para
reuniao ordinaria conforme convocapiio 001/2019 PC/FAU, para tratar da seguinte
ordem do dia: 1. Leitura pelo Presidente do Conselho Deliberativo do Edital n°
003/2019, COEL/FAU, exaradas pelo Presidente da Comissao Eleitoral; 2 - Posse dos
membros eleitos em 28 de fevereiro de 2019 para o Conselho Deliberativo; 3 - Posse
dos membros eleitos em 28 de fevereiro de 2019 para o Conselho Fiscal; 4 Composi9ao da Diretoria Executiva da FAU; 5 - Assuntos Gerais. Estiveram
presentes, o Presidente do Conselho, Aldo Nelson Bona e os Conselheiros; Carlos
Alberto Ferreira Gomes, Sonea Salete Machado, D£a Maria Silveira, Vitor Hugo
Zanette. Tambem presentes o Diretor Presidente da Funda9ao, Prof. Fernando Franco
Netto, e o Diretor Administrative e Financeiro, Prof. Paulo Sergio Syritiuk e o ViceReitor da UNICENTRO, prof. Osmar Ambrdsio de Souza. O Presidente do Conselho,
Aldo Nelson Bona, deu inicio a reuniao onde foi lida a pauta do dia e na sequencia foi
homologado o resultado das elei90es ocorridas em 28 de fevereiro de 2019, eleitos para
mandate de tres anos os seguintes conselheiros para o Conselho Deliberativo: Ariel Jose
Pires, Carlos Alberto Ferreira Gomes, Vitor Hugo Zanette, Noeli Terezinha Peterlini
Pavoski, Sonea Salete Machado, Gilberto Franco de Souza, Edelcio Jose Stroparo e
como suplentes: Klevi Mari Reali e Sergio Luis Dias Doliveira e, para o Conselho
Fiscal eleitos: Dea Maria Silveira, Jose Renato de Melo e L6o Raifiir. Em seguida foi
feita a leitura do termo de posse dos membros do Conselho Deliberativo: Carlos Alberto
Ferreira Gomes, Vitor Hugo Zanette, Noeli Terezinha Peterlini Pavoski, Sonea Salete
Machado e Gilberto Franco de Souza. Justificadas as ausencias dos Conselheiros Ariel
Jose Pires e Edelcio Jose Stroparo, ficando suas posses para a prdxima reuniao deste
Conselho. Prosseguindo, tomaram posse os Conselheiros eleitos para o Conselho
Fiscal: Dea Maria Ferreira e Leo Raifur, sendo justificada a ausencia do Conselhciro
Jose Renato de Melo, ficando sua posse para a proxima reuni&o deste Conselho. Apos
as devidas assinaturas nos termos de posse, prof. Aldo desejou boas vindas aos novos
conselheiros, bem como historiou a cria9ao da FAU e o desenvolvimento dos seus
varios projetos, falou tambem de suas perspectivas de que as Funda95es tenham maior
apoio no desenvolvimento das Universidadcs, tendo em vista seu importante papel na
sociedade. Relatou que as contas da FAU est&o absolutamente em dia, mesmo tendo
algumas dificuldades decorrentes de a9oes judiciais referente aos cursos sequenciais,
mas que tudo no seu devido tempo vai se resolvendo. Prof. Aldo explicou tambem que
e o presidente deste Conselho somente ate o fim do mes de mar9o desde ano, pois na
data de hoje estara protocolizando exonera9ao do cargo de Reitor da UNICENTRO,
uma vez que a partir do dia 1° de abril assumira a Superintendencia da Ciencia,
Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Parana. Em seguida, em nome do
Conselho, homenageou as tres mulheres presentes pelo dia Internacional da Mulher,
falando sobre o importante papel que elas possuem na sociedade. Dando continuidade,
os conselheiros argumentaram sobre a recomposi9ao da Diretoria Executiva da
Funda9ao. Foram indicados os Profs. Fernando Franco Netto, como Diretor Presidente e
Paulo Sergio Syritiuk, como Diretor Administrativo Financeiro e Sonea Salete
Machado, como Secretaria. Nos assuntos gerais, Prof. Fernando falou em nome da
Diretoria dizendo que se sente imensamente agradecido pela confian9a e que, em todos
os momentos que esteve & frente da Diretoria da Funda9ao foramj^nstruidos; varies
1° Tabelionato de Protege de LM.. c
1° ServiQO de Registro de Titulos e
Docunventos e Civil das Pessoas Juridicas
Maria do Rodo Ribeiro ^rko - Otaai

Ademir Ribeiro Vxtomssi - Su&w.

000072
cenarios referente ao desenvolvimento da Institui9ao e da Universidade, recebendo
apoio dos conselheiros. Informou que de uma forma geral, entenderam os objetivos
propostos de cada a95o e que algumas vezes precisou ser muito duro em se tratando de
uma empresa privada sem fins lucrativos que precisa de recursos para se manter. Nada
mais havendo a tratar, encerrou-se a presente reuniao, e eu Sonea Salete Machado,
secret&ria deste Conselho, lavrei a presente ata que vai assinada pelos presentes.

Aldo Nelson Bona
Presidente Conselho
Deliberativo
\
I

CaHtJsvMbertp Berreira Gomes
^^Consgmeiro - CD

Vitor Hugo'Zahette
Conselheiroi* QD

Noeli Terezinha Peterlini Pavoski
Conselheira - CD

Sonea Salete Machado
Conselheira/Secrctaria
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:o Franco de Souza
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Led Raifur
Gonselheiro - CF

De;a Maria Si veir
Conselji^ira - CF

Fernando Franco Netto
Diretor Presidente
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Membros da Diretoria Qualificados
Diretor Presidente: Fernando Franco Netto, brasileiro, maior, casado, professor,
residente e domiciliado na rua: SSo Paulo, 1707 bairro dos Estados, CEP: 85.035-000,
Guarapuava-PR, CPF: 594.546.107-59 e RG: 8.061.707-0 SSP/PR.
Diretor Administrativo-Financeiro: Paulo Sergio Syriliuk, brasileiro, maior, casado,
professor, residente c domiciliado na rua: Joao Padleski, 14 bairro Alto da XV, CEP:
85.065-152, Guarapuava-PR. CPF: 604.164.599-00 e RG: 4.100.822-9 SSP/PR.
Secretaria: Sonca Salete Machado, brasileira, maior, casada, agente universitaria,
residente e domiciliada na rua: Paula Gomes, 734, apartamento 602, bairro Sao
Francisco, CEP: 80.510-070. Curitiba-PR. CPF: 632.851.189-20 e RG: 4.455.503-4
SSP/PR.

Membros Conselho Deliberativo Qualificados
Membro Presidente Conselho Deliberativo: Aldo Nelson Bona. CPF: 616.385.529-91 e
RG: 4.452.377-9.
Membro Conselho Deliberativo: Gilberto Franco de Souza. CPF: 531.671.719-87 e RG:
4.049.556-8.
Membro Conselho Deliberativo: Carlos Alberto Ferreira Gomes, CPF: 353.769.889-53
e RG: 1.918.274-6.
Membro Conselho Deliberativo: Noeli Terezinha Peterlini Pavoski, CPF: 410.378.12972 e RG: 1.793.872-0.
Membro Conselho Deliberativo: Vitor Hugo Zanette, CPF: 339.885.529-68 e
1.935.498-9.

RG:

Membros Conselho Fiscal Qualificados
Membro Conselho Fiscal: Dea Maria Ferreira Silveira. CPF: 409.378.109-59 e RG:
1.259.236-1.
Membro Conselho Fiscal: Leo Raifur, CPF: 633.441.309-00 c RG: 4.561.361-5.

1° Tabelionato de Protesto de Titulo e
1° Service de Registro de Titulos e
Documentos e Civil das Pessoas Juridicas
Mana do Kocw Ribeirv Burko - OSdal
Ademir Ribeiro Vitorassi ■ Subst. da Oficial
Luciano Ucoviski ■ E»a Juramentado
Tel.. (42) 3623-1074
Rua Mai. Floriano Peixoto, 1811 - Sala 43
Parana
CEP 85010-250 Guarapuava
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Fernando Franco Netto
Diretor Presidente

Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Parana
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Certidao Negativa
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 023766213-01

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 03.757.610/0001-22
Nome: CNPJ NAO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR
Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar debitos ainda nao
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.
Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagbes tributarias acessorias.

Valida ate 14/07/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao dever£ ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publica (16/03/2021 17:20:41)
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANA
COMARCA DE GUARAPUAVA
OFICIO DISTRIBUTOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS N° 500 - FORUM ESTADUAL - VILA
SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

TITULAR
NERY REGIANI DE MACEDO
JURAMENTADO
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidao Negativa
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuigSo Agoes de FAl_£NCIA, CONCORDATA, RECUPERAQAO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartorio, verifiquei NAO COMSTAR nenhum registro em andamento contra:
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO CENTRO-OESTE
CNPJ 03.757.610/0001-22, no periodo compreendido desde 02/01/1991, ate a pre
sente data.

lAPUAVA/PR, 24 de Marco de 2021

' JRAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSJTO;

V*

(

^-rtidor Oepcsitano f’ubiico e
• -Rlisdor Judicin!
..
\>V
x

Custas = R$ 37,47
Pagina 0001/0001
Qualquer rasura ou entrelinha, tornard nula esta CertidSo.

781 27i5rt;0C1-39
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16/03/2021

^
f
4,

minist£rio da fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE D^BITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DlVIDA ATIVA
DA UNlAO
Nome: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CENTRO-OESTE
CNPJ: 03.757.610/0001-22
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que
nao constam pend§ncias em seu nome, relatives a cr6ditos tributerios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriqoes em Dfvida Ativa da Uniao (DAU) junto &
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Esta certidao 6 v£lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para
todos os brgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se & situagao do
sujeito passive no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas
nas allneas 'a' a'd' do par£grafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitagao desta certidao est£ 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 17:21:16 do dia 16/03/2021 <hora e data de Brasllia>.
Vaiida ate 12/09/2021.
Cbdigo de controle da certidao: 10FE.E4E4.F7B9.E379
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPUAVA 000077
Secretaria Municipal de Finangas
Rua Brigadciro Rocha, 2777 - Centro

CERTIDAO NEGATIVA 11320

/2021

CONTRIBUINTE:FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTR
CPF/CNPJ:03.757.610/0001-22
ENDEREgOrR. AFONSO BOTELHO

N° :

838

TRIANON

FINALIDADE:Inexistencia de Debitos

Certificamos para os devidos fins, atendendo solicitagao, que o contribuinte acima
identificado nao possui debitos tributaries pendentes junto a fazenda publica do
Municipio de Guarapuava ate a presente data.
Com a localizagao acima descrita, fica ressalvado o direito da fazenda Publica
Municipal de cobrar debitos posteriormente constativos, mesmo referente ao period©
nesta certidao compreendido.
A presente certidao e valida por 90(noventa) dias, a contar da data de emissao da mesma.
Guarapuava,16/03/2021

CODIGO DE AUTENTICIDADE 661400733661400
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PODER JUDICIARIO
JUSTigA DO TRABALHO
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
Nome: FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL
DO CENTRO-OESTE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.757.610/0001-22
Certidao n°: 9397689/2021
Expedigao: 16/03/2021, as 17:23:11
180 (cento e oitenta) dias, contados da data
Validade: 11/09/2021
de sua expedigao.

Certifica-se que FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) HO CNPJ sob O
n° 03.757.610/0001-22, 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.

Diividas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf;jsessio...

3!onsulta Regularidade do Empregador

000079
Valter S ^

i

CAIXA ECON6M:CA FEDERAL

• 10...

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrigao:
Razao
Social:
Endere^o:

03.757.610/0001-22
FUNDACAO APOIO AO DESENV UNIVERS ESTDO CENTRO OESTE
R afonso

botelho

838 / trianon /

guarapuava

/

pr /

85012-030

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o
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 o Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.
O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.
Validade: 11/04/2021 a 10/05/2021
Certificagao Numero: 2021041105552911565439
Informagao obtida em 15/04/2021 13:19:28
A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

1 of 1
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MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
CNPJ: 75.680.025/0001 -82

GESTAO 2021-2024

000080

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 060/2021
DISPENSA DE LICITACAO N° 020/2021
OBJETO: CONTRATAQAO DE EMPRESA COM VINCULO PUBLICO ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAQAO DE SERVIQO: REALIZAgAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE
PALMITAL - PR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES
ANEXAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAgAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR.
VALOR: R$ 168.000,00 (Centro e Sessenta e Oito Mil Reals).
PRAZO DE VIGENCIA:12 DOZE) MESES.
PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado conforme proposta apresentada e mediante
apresentagao das respectivas Notas Fiscais.
CONTRATADOS:
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO
CENTRO OESTE - CNPJ n° 03.757.610/0001-22
DOTAgAO ORgAMENTARIA:
Dotagdes
Exerclcio Conta da Funcional program£tica
da
despesa
despesa
2021
1390
03.005.04.122.0401.2014

Fonte de Natureza da
recurso despesa
000

Grupo da fonte

3.3.90.39.00.00 Do Exerclcio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tern fundament© no artigo 24, inciso XIII
da Lei n. 8666/93, nos termos do Oflcio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico,
que embasam esse process©.

ft

/

Palmita, 07/05/202J

VALDENJEI DE SOUZA
RREFEITO municipal

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

i
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CNPJ: 75.fc&O.025/0001-82

GESTAO 2021-2024

HOMOLOGAQAO

DISPENSA DE LICITAgAO N° 020/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°060/2021

OBJETO: CONTRA!AQAO DE EMPRESA COM VINCULO PUBLICO ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAgAO DE SERVigO: REALIZAgAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE
PALMITAL - PR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DESCRigAO DAS ATIVIDADES
ANEXAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARY MUNICIPAL DE
ADMINISTRAgAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR.

Com fundamento nas informagoes constantes no Oficio da Secretaria Municipal de Agricultura,
ante as justificativas que se embasam no Art. 24, inciso XIII 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: FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CNPJ n°
03.757.610/0001-22
Para a efetivagao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de publicidade
etransparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse publico.

Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 07/05/2021
/

LDENEI DE SOUZA
REFEITO MUNICIPAL

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

MUNICIPIO DE PALMITAL - PR
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CNPJ: 75.€#0.025/0001-82

GESTAO 2021-2024

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAQAO
ASSUNTOrDISPENSA DE LICITAQAO N°020/2021

REF: CONTRATAgAO DE EMPRESA COM VINCULO PUBLICO ESPECIALIZADA, PARA
PRESTAQAO DE SERVIQO: REALIZAQAO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE
PALMITAL - PR, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DESCRIQAO DAS ATIVIDADES
ANEXAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAQAO DO MUNICIPIO DE PALMITAL- PR, conforme art. 24, inciso XIII da Lei
8.666/93.
A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 060/2021, Dispensa de
Licitagao n° 020/2021, atende a todos os requisites do Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, com
efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a contratagao dos servigos
supramencionados, junto as empresas vencedoras: FUNDACAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CNPJ n°
03.757.610/0001-22
Encaminhe-se para publicagao e demais providencias legais

Palmital-PR, 07/05/2021

PREFEITO MUNICIPAL

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

12/05/2021

Prefeitura Municipal de Palmital

000083

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
DISPENSA DE LICITACAO 020/2021

PROCEDIMENTO DE LICITACAO N° 060/2021
DISPENSA DE LICITACAO N° 020/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA COM VINCULO
PtJBICO ESPECIALIZADA, PARA prestacao DE
SERVICO: REALIZACAO DO PLANO DIRETOR DO
MUNICfPIO DE PALMITAL - PR, CONFORME TERMO DE
REFERfeNCIA E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ANEXAS,
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE
PALMITAL- PR.
VALOR: R$ 168.000,00 (Centro e Sessenta e Oito Mil Reals).
PRAZO DE VIG£NCIA:12 DOZE) MESES.
PAGAMENTO: 0 pagamento sera efetuado conforme proposta
apresentada e mediante apresentapao das respectivas Notas Fiscais.
CONTRATADOS:
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CNPJ n°
03.757.610/0001-22
DOTACAO ORCAMENTARIA:
Dotages
Lxercicio

da Conta

dcspcsa

despcsa

2021

1390

da Funcional programatica

Fonte
recurso

03.005.04.122.0401.2014 000

de Natureza
dcspesa

da Grupo

da

fonte

3.3.90.39.00.00 Do
Excrclcio

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem
fundamento no artigo 24, inciso XIII da Lei n. 8666/93, nos termos do
Oficio da Secretaria responsavel, bem como parecer juridico, que
embasam esse process©.
Palmital, 07/05/2021.
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICITACAO N° 020/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N°060/2021
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA COM VINCULO
PUBLICO ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE
SERVICO: REALIZACAO DO PLANO DIRETOR DO
MUNIClPIO DE PALMITAL - PR, CONFORME TERMO DE
REFERENCIA E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ANEXAS,
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE
PALMITAL- PR.
Com fundamento nas informa9oes constantes no Oficio da Secretaria
Municipal de Agricultura, ante as justificativas que se embasam no
Art. 24, inciso XIII da Lei Federal n° 8.666/93, o Prefeito Municipal
resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitai^ao para a contrata^ao
supra supramencionada, tendo como contratadas as empresas:
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CNPJ n°
03.757.610/0001-22
Para a efetiva9§o da presente dispensa levou-se em conta a
necessidade de publicidade etransparencia dos atos administrativos,
visando o atendimento ao interesse publico.
Edificio da Prefeitura Municipal de Palmital, 07/05/2021
www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/B7D1F2E4/03AGdBq27T2B9k3OGu-_NYs4KqiP4JBGFMQFId3Jj-9C4fHT80WMAJ9b08QCxac-Z2UL3...
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DISPENSA DE LICITAgAO N° 020/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 060/2021
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 100/2021

O MUNICiPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede
na Rua Moises Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito
Municipal, Senhor 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, n°534, Centro, Palmital-PR," doravante denominado simplesmente
CONTRATANTE, e do outro lado a empresa FUNDAgAO DE APOIO AO
DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - FAU CNPJ-03.757.610/0001-22, pessoa jundica de direito privado com enderego a Rua Afonso
Botelho, 838 - CEP: 885012-030 - Trianon, Guarapuava/PR, neste ato representada por
seu representante Legal, Senhor Diretor Presidente FERNANDO FRANCO NETTO,
portador do RG n° 8.061.707-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 594.546.107-59,
denominada CONTRATADA, de acordo com as formalidades constantes do Procedimento
de Licitagao n° 060/2021 e Dispensa n° 020/2021, e termo de referenda, resolvem celebrar
o presente contrato, com fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93 (com suas
alteragoes), com a proposta de trabalho apresentada, e demais normas aplicaveis a
especie, a qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes clausulas e
condigoes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBJETO: CONTRATAgAO DE FUNDAgAO COM VINCULO PUBLICO ESPECIALIZADA
EM PRESTAgAO DE SERVigOS PARA REALIZAgAO DO PLANO DIRETOR DO
MUNICiPIO DE PALMITAL - PR, CONFORME TERMO DE REFER&NCIA E DESCRigAO
DAS ATIVIDADES ANEXAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO DO MUNICiPIO DE PALMITAL- PR.

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL.
O presente Contrato tern fundamento no artigo 24, XIII da Lei n. 8666/93, (...) XIII - na
contratagao de instituigao brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituigao dedicada a recuperagao
social do preso, desde que a contratada detenha inquestionavel reputagao 6tico-profissional
e nao tenha fins lucrativos;
CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAgOES DO CONTRATADO
O CONTRATADO compromete-se a entregar a Revisao de Plano Diretor Municipal (RDM)
que visa definir objetivos, diretrizes e propostas de intervengao para o desenvolvimento
municipal, observado o contido no Termo de Referenda de revisao do Plano Diretor.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-00Q>
Fone Fax: (42) 3657-1222

ital - PR

\
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/ FERNANDO
I FRANCO/
NETTO:59454
610759
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FRANCO
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CLAUSULA QUARTA - VALOR
O presente contrato tem come valor total a importancia de R$ 168.000,00 (Cento e sessenta
e oito mil reals), onde o CONTRATANTE se compromete a pagar ao CONTRATADO de
acordo com o cronograma de servigos prestados.

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado mediante a apresentagao das notas fiscais correspondentes,
visadas pelas Secretarias Municipals responsciveis.

CLAUSULA SEXTA- QUALIDADE DOS SERVIQOS:
Ocorrendo qualquer problema quanto a qualidade dos servigos estes deverao ser alterados
imediatamente pelo CONTRATADO, &s suas expensas.
CLAUSULA SETIMA - VIGENCIA
O presente Contrato de Prestagao de Servigos, se inicia na data da assinatura do presente e
perdurara por 12 (dose) meses.
CLAUSULA OITAVA- DOTAgAO ORgAMENTARIA
As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente contrato correrao a conta
da seguinte dotagao orgamentaria:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO:
DOTAQAO ORQAMENTARIA:
03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO
005-DEPARTAMENTO DE SERVIQOS DE ENCARGOS EM GERAIS
04.122.0401.2014 ATIVIDADE DE SERVIQOS E ENCARGOS GERAIS
3.3.90.39.00.00-OUTROS SERVIQOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
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 previa defesa em process©
administrative:
I - advertencia, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais
\
\
haja concorrido;
/
-X

u

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

Asslrudo de forme
FERNANDO
digital por FERNANDO
FRANCO
FRANCO
NETTO:594546 ££oc059454610759
2021.05.75
10759
16.43:12 -03W
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II - multa de 0,3% (tres decimos por cento), por dia de atraso, calculados sobre o valor do
•JA.

objeto contratado e nao entregue;

• 5*

III - suspensao do direito de participar de licitagoes e impedimento de contratar com o
Municfpio de Palmital-PR, pelo prazo de ate 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 motives determinantes 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 prejuizos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso III.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO
Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e
subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de etica durante todo o
process© de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto contratual.
SUBCLAUSULA PRIMEIRA - Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes
praticas:
a) “pratica corrupta”: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor publico no process© de licitagao
ou na execugao de contrato;
b) “pratica fraudulenta”: a falsificagao ou omissao dos fatos, com o objetivo de influenciar o
processo de licitagao ou de execugao de contrato;
c) “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou mais licitantes,
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgao licitador, visando
estabelecer pregos em mveis artificials e nao-competitivos;
d) “pratica coercitiva”: causar danos ou ameagar causar dano, direta ou indiretamente, &s
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em urn processo licitatdric^ou afetar a execugao do contrato.

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

FERNANDO^m**
FRANCO
FERNANDO FRANCO
NFTTn-‘;Q4
NETTO:594S461f.75S
INC I IVJOy** Dados:2021.05.75

54610759 'M3:2,-0J‘00'
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e) “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspegoes ou fazer
declaragoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo
de impedir materialmente a apuragao de alegagdes de pratica prevista acima; (ii) atos cuja
intengao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro
multilateral promover inspegao.
SUBCLAuSULA SEGUNDA - Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo
impora sangao sobre uma empresa ou pessoa ffsica, inclusive declarando-a inelegfvel,
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo
organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou
por meio de urn agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou
obstrutivas ao participar da licitagao ou da execugao urn contrato financiado pelo organismo.
SUBCLAUSULA TERCEIRA - Considerando os propositos das clausulas acima, a
CONTRATADA concorda e autoriza que, na hipotese de o contrato vir a ser financiado, em
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou
reembolso, o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam
inspecionar o local de execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros
relacionados a licitagao e a execugao do contrato.”
clAusula decima primeira- 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 segunda-primeira

A multa aplicada apos regular process© administrative podera ser descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada
judicialmente.
clAusula decima terceira- alterasao

Este contrato podera ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e
alteragoes posteriores.
clAusula decima quarta
FERNANDO Asslrudo d« /ofm»
dlglul por
FRANCO
FERNANDO FRANCO
NFTTO S94S4 NnroiM54«io759
^
Dados: 2021.05.25
16:43:44-03W
610759

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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A CONTRATADA devera manter, durante a execugao do contrato, as mesmas condigoes
exigidas na contratagao.
CLAUSULA D£CIMA QUINTA - FISCALIZAQAO
A fiscalizagao do presente contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de Administragao,
atraves dos servidores responsaveis.
E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato de
Prestagao de Servigo em (02) duas vias de igual teor, com 02 (duas) testemunhas
instrumentarias, para que produza juridicos e legais efeitos, elegendo a Comarca de
Palmital-PR para dirimir qualquer controversia oriunda do presente.

Palmital-PR, 10 de Maio de 2021.

VALD§NEI DE SOUZi
Pr§J^to Municipal
Contratante
de forma digital por
FERNANDO FRANCO Asslnado
FERNANDO FRANCO
NETTO:59454610759
NETTO:59454610759 Dados: 2021.05.25 14:35:27 -03'00'

FUNDAQAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE - FAU
CNPJ-03.757.610/0001-22
FERNANDO FRANCO NETTO
Diretor Presidente
Contratado
Testemunhas:

JOSE DA LUZ DOS"SANTOS CORDEIRO
53732308987

LIDIAN^SIMIANO

06701765912

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR
Fone Fax: (42) 3657-1222
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VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
RATIFICACAO
ASSUNTO:DISPENSA DE LICITACAO N°020/2021
REF: CONTRATACAO DE EMPRESA COM VICULO
PUBLICO ESPECIALIZADA, PARA PRESTACAO DE
SERVICO: REALIZA^AO DO PLANO DIRETOR DO
MUNICIPIO DE PALMITAL - PR, CONFORMS TERMO DE
REFERfeNCIA E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ANEXAS,
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRA^AO DO MUNICIPIO DE
PALMITAL- PR, conforme art. 24, inciso XIII da Lei 8.666/93.
A documenta9ao referente ao Procedimento Licitatorio n° 060/2021,
Dispensa de Licita9ao n° 020/2021, atende a todos os requisites do
Artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, com efeito, RATIFICO todas
as formalidades legais e autorizo a contrata9ao dos servi9os
supramencionados, junto as empresas vencedoras: FUNDACAO DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO OESTE - CNPJ n° 03.757.610/0001-22
Encaminhe-se para publica9ao e demais providencias legais
Palmital-PR, 07/05/2021
VALDENEI DE SOUZA
Prefeito Municipal
Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Codigo Identificador:B7DlF2E4
Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 10/05/2021. Edi9ao 2259
A verifica9ao de autenticidade da materia pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
iwr,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EXTRATO DO CONTRATO 100/2021

DISPENSA DE LICITACAO N° 020/2021
PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 060/2021
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
100/2021
MUNICfPIO DE PALMITAL-PR, pessoa juridica 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,
denominado CONTRATANTE.
FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE FAU - CNPJ-03.757.610/0001-22, pessoa juridica de direito
privado, com enderego a Rua Afonso Botelho, 838 - CEP:
885012-030 - Trianon, Guarapuava/PR, neste ato representada
por seu representante Legal, Senhor Diretor Presidente,
Fernando Franco Neto, portador do RG n° 8.061.707-0
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 594.546.707-59,
denominada CONTRATADA.
AQUISICAO: CONTRATACAO DE FUNDA^AO COM
ESPECIALIZADA
EM
VINCULO
PUBLICO
PRESTACAO DE SERVINGS PARA REALIZA^AO DO
PLANO DIRETOR DO MUNICfPIO DE PALMITAL PR, CONFORME TERMO DE REFER^NCIA E
DESCRigAO DAS ATIVIDADES ANEXAS, PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO
DE PALMITAL- PR
DATA DO CONTRATO: 10/05/2021
VIGfeNCIA: 12(dose) meses.
VALOR TOTAL: R$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil
reals)
FORO: Comarca de Palmital - PR.
Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Codigo Identificador:lBBCAD30
Materia publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parand
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A verificagao de autenticidade da materia pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
http .V/www. di ariomunicipal. com. br/amp/
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