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SRM Consultoria e Projetoi Uda. - ME
C N P ) - 1 0 . 6 4 7 . 4 9 7 / 0 0 0 1 - 9 8
CREA-PR 48.607 l CAU-PR 27.630-8
Av. Juscelino Kubltschek, 581 - Sala 04
Zona -021 CEP 87.010-440 l Maringá-PR
(44) 3354-6044 l (44! 3023-6045
email: contato@urbevital.com.br

Ofício n° 099/2017

Ao Sr.
Marcelo Simoni Pires

Superintendente

Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos

Ourinhos-SP

Ref. Contrato administrativo Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos (SAE) n° 19/16-Aterro Sanitário.

A SRM Consultoria e Projetos Ltda, M.E. inscrita no CNPJ n°.
10.647.497/0001-98, com sede à Avenida Juscelino Kubitschek, 581, Sala 04, Zona
02, CEP. 87.010-440, Maringá, estado do Paraná, vem por meio deste, mui
respeitosamente, solicitar termo aditivo para prorrogação do prazo do contrato
Administrativo n° 19/16. Tendo em vista, que a Cláusula 9° do presente contrato,
estabelece o a vigência contratual pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da
assinatura do mesmo (03/10/2016).

Assim, requer seja elaborado e encaminhado à empresa CONTRATADA, o
presente termo aditivo para prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses, uma
vez que, o processo encontra-se em fase de aprovação na CETESB, bem como, no
IPHAN.

Manifestamos nossa estima e ficamos à disposição para dúvidas ou
esclarecimentos.

Atenciosamente,
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Maringá, 14 de novembro de 2017.
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Ofício n° 107/2017

Ao Sr.
Marcelo Simoni Pires
Superintendente
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
Ourínftos-SP

SRM Consultoria s Projetos Utda. - ME
CNPJ - 10. 641.497/0001-98
CREA-PR 48.E07 l CAU-PR 27.630-8
Av. .JusceUfio Kubitschek, 581 - Sala 04
Zona -021 CEP 87.010-440 I Maringá-PR
{44} 3354-SG44 l (44! 3Q23-6Q45
email: contato®urbevital.com.br

Rei Resposta ao Ofício 400/2017/DMP Contrato
administrativo Superintendência de Água e Esgoto
de Ourinhos (SAE) n" 19/16 -Aterro Sanitário.

A SRM Consultoria e Projetos LTDA- ME, estabelecida em Maringá - Paraná, à
Avenida Juscelino Kubítschek de Oliveira, 581, safa 04, zona 02, inscrita no CNPJ sob n"
10,647.497/0001-98, vem junto a Superintendência de Água e Esgoto de Gurinhos-SP
(SAE), manifestar o quanto segue; •

Conforme processo Contrato administrativo Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos (SAE) n° 19/16 - Aterro Sanitário, que neste momento encontra-se em
Avaliação dos Trabalhos Técnicos pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo -
CETESB acerca do processo n° 59/00302/17 e a PA 016/17 referente à Licença Prévia do
novo Aterro de Ourinhos, elaborado por SRM Consultoria e Projetos Ltda.ME. à
Superintendência de Água e Esgoto - SAE do município de Ourinhos.

Conforme Ofício W 085/2017 de 26/10/17, emitido pela contratada, onde entrega
os ajustes, exigidos pela SAE Ourinhos quanto aos apontamentos realizados peia
Companhia Ambientai do Estado de São pauto — CETESB, acerca do processo supracitado.

Diante do exposto, salientamos que os documentos solicitados pela
Superintendência de Agua e Esgoto - SAE do município de Ourinhos pelo Ofício
400/2017/DMP serão apresentados assim que houver resposta da Companhia Ambientai
do Estado de São Pauio - CETESB quanto ao processo de licenciamento, conforme
mencionado.

Assim que Houver a manifestação quanto à avaliação técnica dos projetos
(CETESB}, esta soíicítação referente ao reequílífarío econõmíco-financerro do contrato
n° 19/2017 será atendido, de modio que a contratada enviará os documentos desta
solicitação.

Manifestamos nossa estima e ficamos à disposição para dúvidas ou esclarecimentos.

l/l

Atenciosamente,

rTo.647.497/OQ01-9?!
Maringá, 07 de dezembro de 2017.

Av. Presid. Jwcetfcw KubStktek 4t Oliveira, 581
Sala 04 - Ztm 02 - C*p; 87010-440

Recebido em:.
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SRM - GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

CNPJ/MF: 10.647.497/0001-98
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

DANILO GIAMPIETRO SERRANO portador do CPF/NIF 046.756.179-64

:e CI/RG 32.469.789-2, expedida pela; SSP/SP em 24/08/1994,
brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens,
nascido aos 12/01/1985, natural de Birigui - São Paulo,
Geógrafo, Diretor Administrativo, Financeiro e Planejamentos,
filho de Nelson Serrano Munhoz e de Marinéz Stabile Giampietro
Serrano,: residente e domiciliado em .Maringá - PR., à Rua São
João n°, 560, Zona 07> CEP 87030-200,

BRUNO TIAGO CONTESSOTTO RIGON portador do CPF/MF
047.743.669-27 e CI/RG 7.425.276-0 expedida pela SSP/PR era
07/08/2001, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial
de Bens, Geógrafo, diretor Negócios e Geôtecnologia, nascido aos
19/05/1984, natural de Maringá - Paraná, filho de Osmar Rigon e
de Jacira do Carmo Contessoto Rigon, residente e domiciliado em
Maringá - Paraná à Rua Rua Men de Sá n° 1409 - Apto. 503 - Vila
Bosque, Zona 02 - CEP 87005-010,

EDUARDO SOUZA DE MORAIS, portador do CPF/MF 061.680.666-32 e

CI/RG 1.194.296-7 expedida pela SSP/MG em 07/08/1998, brasileiro, //
solteiro, Geógrafo, Diretor Operacional e de Projetos, nascido í//
aos 03/05/1985, natural de Frutal — Minas Gerais, filho de -
Edisio de Morais Filho e de Erci Maria de Souza Morais,
residente e domiciliado em Maringá - Paraná à Rua São João n°
560, Zona 07, CEP 87030-200.

Sócios componentes e únicos possuidores das quotas de capital
social da sociedade limitada, que gira no município de Maringá,
Estado do Paraná, sob o nome empresarial de nSRM - GEOTECNOLOGIA
E CONSULTORIA LTDA - ME", com sede na cidade de Maringá, estado
do Paraná, à Avenida Morangueira N° 211, sala 04, Zona
07, inscrita no CNPJ/MF 10.647.497/0001-98, consoante contrato
social devidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná

JUNTA COMERCIAIi DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2016 14:49 SOB N° 20162894740.
PROTOCOLO: 162894740 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600368695. NIRE: 41206402728.
SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 12/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento/ se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portaxs.
Informando seus respectivos códigos de verificação



SRM - GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

CNPJ/MF: 10.647.497/0001-98

QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

sob n° 41206402728, por despacho em sessão de 13/02/2009,
resolvem de comum acordo, alterar pela quinta vez o seu contrato
primitivo, conforme condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado p endereço dos sócios:
DANILO GIAMPIETRO SERRANO para Rua Emilio Beltrami Filho n° 592,
Parque da Gávea, CEP 87053-337, Maringá - Paraná,
EDUARDO DE SOUZA DE MORAIS para Rua Júpiter 183, Jardim Imperial
II, CEP 87023-007, Maringá - Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço da empresa passa a ser à AVENIDA

PRESIDENTE JUSCELINO KUB1STSCHECK DE OLIVEIRA N° 581, SALA
04, ZONA 02, CEP 87010-440.

CLAUSULA TERCEIRA: A razão social da sociedade passa a ser SRM -

CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME sendo o nome de fantasia
UrbeVital.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da empresa que era de R$
10 .000 ,00 (dez mil reais), fica aumentado para R$ 100.000,00 (cem
mil reais), inteiramente subscrito e integralizado na forma prevista
neste ato, em moeda corrente do Pais, na importância de R$
100 .000 ,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil)
quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim
distribuída entre os sócios:

SÓCIOS
1 DANILO GIAMPIETRO SERRANO
2 BRUNO TIAGO CONTESSGTTO RIGON
3 EDUARDO SOUZA DE MORAIS

TOTAL. .....

QUOTAS
33.000
33.000
34.000

100.000

%
33:
33
34

100

CAPITAL EM R$
33.000,00
33.000,00
34.000, 00

100.000, 00

J0NTA COMERCIAI. DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2015 14:49 SOB N" 20162894740.
PROTOCOLO: 1S2894740 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600368695. NIRB: 41206402728.
SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 12/05/2016
www. empresafaoil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portai*
Informando seus respectivos códigos de verificação
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SRM -GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

CNP J/MF: 10.647.497/0001-98

QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CLAUSULA QUINTA: À vista das modificações ora ajustadas e em
consonância com o que determina o Art. 2031 da Lei 10406/2002,
os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e consolidar
o contrato social, como Sociedade: Empresária Ltda, tornando sem
efeito, a partir desta data, as cláusulas contidas no contrato
primitivo e alterações que, adequado as disposições da referida
Lei 10406/2002, aplicáveis a este tipo: societário, passa a ter
seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME
CNPJ/MF 10.647.497/0001-98 - NIRE 41206402728

DANILO GIAMPIETRO SERRANO, portador do CPF/MF 046.756.179-64
e CI/RG 32,469.789-2, expedida pela SSP/SP em 24/08/1994,
brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial de Bens,
nascido aos 12/01/1985, natural de. Birigui - São Paulo,
Geógrafo, Diretor Administrativo, Financeiro e Planejamentos,
filho de Nelson Serrano Munho.z e de Marinez Stabile Giarapietro
Serrano, residente e domiciliado em Maringá - PR., à Rua
Fluminense rí°. 4?, Vila Marumby, CEP 87005-200.

BRUNO TIAGO CONTESSOTTO RIGON, portador do CPF/MF
047.743.669-27 e CI/RG 7.425.276-0 expedida pela SSP/PR em(_y j/l
07./08/2001, brasileiro, casado sob o Regime de Comunhão Parcial /
de Bens, Geógrafo, diretor de Negócios e Geotecnologia, nascido -s
aos 19/05/1984, natural de Maringá - Paraná, filho de Osmar
Rigon e de Jacira do Carmo Constessoto Rigon, residente e
domiciliado em Maringá - Paraná à Rua Rua Mèn de Sá n° 1409 - ~-—Á'
Apto. 503 - Vila Bosque - CEP 87005-010. ,//

EDUARDO SOUZA DE MORAIS portador do CPF/MF 061.680.666-32 e
CI/RG 1.194.296-7 expedida pela SSP/MG em 07/08/1998, brasileiro,
solteiro, Geógrafo, Diretor Operacional e de Projetos, nascido

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O RESISTRO EM 12/05/2016 14:49 SOB N° 201S2894740.
PROTOCOLO: 162894740 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600368695. NIRE: 41206402728.
SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - MEJtilHTACOMÊRGÊAL

DO PARAHA'
Liberfcad Bogus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 12/05/2016
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Informando seus respectivos códigos de verificação



SRM - GEOTECNOLOÔIÀ É CONSULTORIA LTDA - ME
CNPJ/MF: 10.647,497/0001-98

QUINTA ALTERAÇÃO ÔE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

aos 03/05/1985, natural de Frutal - Minas Gerais, filho de
Edisio de Morais; Filho e de Erci Maria de Souza Morais,
residente e domiciliado em Maringá - Paraná à Rua Júpiter n°
183, Jardim Imperial II, CEP 87023-007.

Sócios componentes e únicos possuidores das quotas de capital
social da sociedade limitada, que gira no município de Maringá,
Estado do Paraná, sob o nome empresarial de "SRM - CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA - ME", com sede na cidade de Maringá, estado do
Paraná, à Avenida Presidente Juscelino Kubistscheck de Oliveira
N° 5.81, sala 04, Zona 02, consoante contrato social devidamente
arquivado na MM. Junta Comercial do Paraná sob n° 41206402728,
por despacho em sessão, de 13/02/2009 promove a Consolidação
Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLAUSULA ERIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de:
"SRM - CONSULTORIA E PRQJETOS LTDA - ME", e o nome de
fantasia UrbeVital: onde a Matriz tem sede e foro na cidade de
Maringá-pR., à AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTSCHECK
DE OLIVEIRA N° 581, SALA 04̂  ZONA 02y CEP 87010-440.

CLÁUSULA SEGUNDA: A'sociedade tem por objetivo a exploração do ̂
ramo de: , , }

-SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; PESQUISAS DE/ À,
MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOŜ //
DE ARQUI;TETURA; SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA S
AMBIENTAL,

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS:
-SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA CNAE 7119-7/01
-PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA CNAE 7320-3/00
-SERVIÇOS DE ENGENHARIA CNAE 7112-0/00,
-SERVIÇOS DE ARQU.I.TETURA CNAE 7111-1/00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2016 14:49 SOB N" 20162894740.
PROTOCOLO: 162894740 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600368695. NIRE: 41206402728.
SRM - CONSULTORIA E PRQOETOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 12/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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SRM - GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME
CN P J/MF: 10.647.497/0001 -98

QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

-OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TÉCNICAS NÃO
ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (SERVIÇOS EM PLANEJAMENTO E
CONSULTORIA AMBIENTAL) CNAE 7490-1/99.

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é
indeterminado e teve o inicio de suas atividades em 11/03/2009.

CLAUSULA QUARTA: O. capital social inteiramente subscrito e
integralizado na forma prevista neste .ato, em moeda corrente do
pais, na importância.'de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos
em 100.000 (cem mil) quotas, no valor dê R$ 1,00 (um real) cada
uma, fica assim distribuido entre os sócios:

SÓCIOS
1 DANILO. GIAMPIETRO SERRANO
2 BRUNO TIAGO CONTESSOTTO RIGON
3 EDUARDO SOUZA DE MORAIS

TOTAL. ,. ... .*•

QUOTAS
33.000
.3'3.foOO_,
34,00.0

100..000

%
33
33
34

100

CAPITAL EM R$
33.000,00
33.000, 00
34.000,00

100.000,00

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela
integral!zação do capital social.

CLÁUSULA SEXTA: As deliberações sociais/ ainda que impliquem em
alterações contratuais, poderão ser tomadas em conjunto pela
sociedade, consoante a. faculdade deferida pelo Artigo 1085,
Parágrafo Único da Lei 10.406 de 10/01/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, era
igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2016 14:49 SOB N° 20162894740.
PROTOCOLO: 162894740 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600368695. NIRE: 41206402728.
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Libertad Bogus
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SRM - GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME

CNPJ/MF: 10,647.497/0001-98
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a
cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: O sócio que desejar transferir suas quotas
deverá .notificar por escrito .a sociedade/ discriminando o preço,
forma e prazo de pagamento, para que: este através dos sócios,
exerçam ou renuncie, ao direito de preferência, o que deverá
fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da
notificação, ou em maior prazo, a critério dos sócios
alienantes. Dec.oxridô este p:razo sem que seja exercido o direito
de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA NONA: Õ administrador declara, sob pena de Lei, de que
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade,
por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
temporariamente, ao acesso a cargo público; ou por
crimes falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema nacional, contra normas, de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA: A administração da sociedade caberá aos sócios,

DANILO GIAMPIETRO SERRANO> em conjunto, ou em separado, com
os poderes e atribuições de administrador autorizado o uso do
nome social, com assinatura individual:, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem
autorização do outro sócio.

CLÁUSULA DECIMA, ERIMEIBA: .Fica investido na função de
Administrador da sociedade dispensado da pre:stação de caução e
fazendo o uso individualmente, o sócio DANILO GIAMPIETRO SERRANO.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2016 14:49 SOB N° 20162894740.
PROTOCOLO: 162894740 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

• 11600368695. NIRE: 41206402728.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
Informando seus respectivos códigos de verificação
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SRM - GEÒTÈCNOLOGIA E CONSULTORIA LTDÂ - ME

CNP J/MF: 10^647.497/0001-98
QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CLAUSULA DECIMA .SEGUNDA; Pelo serviço que: prestar à sociedade os
administradores.' terão- direito a uma -retirada mensal a titulo de
remuneração ^pró-lãbore".,. cujo ao valor será livremente
convencionado entre eles, a ..qual será. levada à conta de Despesas
Gerai s.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Ao término de cada exercício social,
em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas
justificadas de. suas administrações, procedendo à elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do resultado económico,
cabendo aos sócios, na .proporção de suas quotas, ou lucros ou
perda apurado.

CLÁUSULA DÉCIMA "QUARTA: Nos quatros primeiros meses :seguintes ao
término do. exer.eicio social, PS sócios deliberarão sobre as
contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: Os sócios resolvem em comum acordo
dispensar, a elaboração de atas de, reunião/assembleia de sócios.

CLASULA DECIMA SEXTA:: A sociedade não se dissolverá pelo
falecimento, ou interdição de um. dos sócios, mas continuará corn~
os sócios remanescentes, sendo que o meeiro é os herdeiros, do

. -̂—"""/̂ x̂
sócio falecido, ou representante do só.cio que for declarado / j
interdito somente poderão ingressar na sociedade observando-se o
que dispõe o presente contrato sobre a substituição e admissão
de novos sócios.

CLÁUSULA DECIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Mâringà-Pr., para
o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O RBSISTRO EM 12/05/2016 14:49 SOB N° 20162894740.
PROTOCOLO: 162894740 DE 11/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600368695. NIRE: 41206402728.
SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL

CURITIBA, 12/05/2016
www. empresai acil -pr. gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua_autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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Declaração do Usuário:
De acordo com a vontade, declaração e com a

documentação fornecida pelos sócios aqui presentes, lavram,
datam, e as.sinam o presente instrumento, em uma única via,
obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros a cumpri-lo em
todos os seus termos.

Maringá. - PR, 01 de mãfcço de 2016,

CARTÓRJO MARIA KEGi

VIDE VERSO
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Procuração bastante que faz: SRM - CONSULTpRIA
E PRpJETOS LIDA - ME a favor de BRUNO T AGO
CONTESSOTTO RIGON e/pu EDUARDO SOUZA DE
MORAIS, na forma abaixo:

SAIBAM quantos este Instrumento Público de
Procuração bastante virem que, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete (09/06/2017), neste Distrito, Município e Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
em Cartório do Primeiro Ofício de Notas, compareceu como outorgante mandante, SRM -
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME. pessoa jurídica de direito privado, com sede e
foro na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, n° 581 - Sala 04, Zona 02, em
Maringá-PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10.647,497/0001-98, com Contrato Social
arquivado na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR, sob NIRE 4120640272-8, aos
13/02/2009, Quinta Alteração e Consolidação Contratual registrada na mesma Junta sob n°
20162894740, aos 12/05/2016, e, Certidão Simplificada expedida pelo referido órgão, aos
06/06/2017, os quais passam a fazer parte integrante, e complementar do presente
instrumento, e ficam devidamente arquivados em pasta própria.s.ob n° 155, arquivo n° 7281;
neste ato representada por seu sócio administrador, Danilo Giampíetro Serrano, brasileiro,
casado, geógrafo, portador ' dá carteira . nacional de habilitação n°
02931551511-DETRAN/PR, onde consta a Cédula de Identidade n° 324697892-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob n°. Q46.756.179-64, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Romeu
Pardini, n° 161 - Apartamento 908-.- Zona 28, em Maringá-PR; o qual declara sob as penas
da Lei que não houve qualquer: alteração -do Contrato Social, além da última aqui
mencionada; reconhecida como a própria pelos .documentos apresentados, dou fé. Pela
mandante, na forma representada, acima qualificada, foi "dítp "que, por este mandato e nos
melhores termos de direito, NOMEIA^ - ÍC©J)ISTlTUl,. seus bastante procuradores
mandatários, BRUNO TIAGO CONTESSOTTÓ ^RIGON. brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade n°-7.425i276,-0-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n°
047.743.669-27, residente e domiciliado,na Rua Mem.de Sá, n° 1409 - Apartamento 503 -
Vila Bosque, em Maringá-PR; e/ou, .EDUARDO SOUZA DE MORAIS, brasileiro, solteiro,
geógrafo, portador da cédula de identidade1̂  1.194,296-7-SSP/MG e inscrito no CPF/MF
sob n° 061680.666-32, residente e domiciliado na Rua Júpiter, n° 183 - Jardim Imperial H,
em Maringá-PR; aos quais confere os mais amplos e gerais poderes para em conjunto ou
separadamente gerir e administrar a. empresa ora outorgante, podendo adquirir e
comercializar mercadorias e prestar serviços de seu ramo de negócio, à vista ou a prazo;
pactuar preços, prazos, juros, muitas, indexadores, modo, local de pagamento e demais
condições, mesmo penais; receber tudo .que for de direito, inclusive seguros, pecúlios,
indenizações, restituições, aluguéis, benefícios, auxílios, bonificações, dividendos; pagar o
que dever, passar recibos, dar e aceitar quitações, totais ou parciais de quaisquer quantias
devidas, por qualquer título ou procedência, em forma de cheque, dinheiro ou títulos,
inclusive de capitalizações; podendo cobrar amigável ou judicialmente todos os seus
devedores; representar em Juízo ou fora dele; constituir advogados e pactuar seus
honorários, bem como destituí-los, com os poderes da cláusula AD JUDICIA ET EXTRA,
para o foro em geral, em qualquer Juízo ou grau de jurisdição; propor contra quem de direito
as ações competentes e defender nas contrárias; podendo requerer, alegar, contestar,
apresentar e/ou interpor defesas, recursos, impugnações, reclamações, protestos, recorrer,
requerer reconsiderações de despachos e sentenças, tomar ciência de despachos e
decisões, transigir, desistir, aceitar e propor acordos; assinar guias de recolhimento e
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natureza ou espécie, ainda que decorrentes de convénios firmados, dando e pá;
quitação dos valores recebidos, mesmo restituição; firmar quaisquer tipos de convénios,
como parte beneficiada ou prestadora de serviços, ou como qualquer outra parte no
convénio; firmar contratos públicos ou particulares, provisórios ou definitivos, exceto os que
sejam contraditórios ao objeto social da dita empresa; contrair empréstimos e confessar
dívidas; vender, ceder, transferir, compromissar, doar, permutar ou por qualquer outra forma
e título alienar ou onerar, a quem quiser e.peio vaípr que livremente convencionar, todos os
bens móveis, veículos, semoventes, instalações, ou ainda àdquirí-ios; receber posse, jus,
domínio, direitos- e ações; obrigar e responsabilizar pela evicção de direito na forma da lei;
melhor descrever e caracterizar os bens; requerer e autorizar registros e averbações; firmar,
outorgar, aceitar e assinar os contratos de abertura, elevação ou redução de limite de
crédito, com todas as cláusulas e condições de estilo, perante quaisquer estabelecimentos
bancários, bern como seus sucessores, utilizando os créditos abertos na forma e nos meios
que forem convencionados; abrir, movimentar e .encerrar contas correntes e aplicações,
mesmo de poupança, em quaisquer estabelecimentos bancários ou cooperativas de crédito,
bem como seus sucessores, inclusive-' junto ao'Banco do Brasil S/A, conta corrente n°
12634-9, Agência 2209-8, da cidadã de Jardim Alégre-PR, Caixa Económica Federai -
CEF, Banco Itaú Unibanco SÁ, Banco,. Bradesco S/À," Banco.. Santander S/A, Banco Safra
S/A, Banco Mercantil do Bràsií-S/A, Cooperativa dê Crèílíto.Ríiral de Maringá - SICREDI,
Cooperativa de Poupança e CretUftfr.de Livre Admissão da-Região de Maringá - SICOOB
METROPOLITANO, Unipriníe;- Norte do Paraná, PAC - Maj(r|gá;, Cooperativa Económica
de Crédito Mútuo dos Comerciantes é Qonfeccíonistas da.Règiãô Metropolitana de Maringá,
Banco Cooperativo do BVa.sil S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União -
SICREDI UNIÃO/PR, Cooperativa, de Crédito de livre "Admissão - SICREDI/MARINGÁ,
Cooperativa de Crédito dê'Livre Adiptesãó União. Paraná/'S,ão Paulo - SICREDI UNIÃO
PR/SP, Sistema das Cooperativas integrantes do BANCOÕB, Cooperativas de Crédito
regidas pelo Banco Central; .re.quísitar.^recòriheçer e retirar saldos, extratos e talões de
cheques; emitir, assinar,; aceitar, reipéber,5,rps.Bàtár;',;S'9cart descontar, reformar, registrar e
protestar cheques, orderis de pagamento,x letras''.dercimbio, duplicatas, faturas, borderôs,
notas promissórias e demais tít"uips-.,:de'!.:crédito;.-..dár ordens e contra-ordens; fazer
cadastramentos ou recadastrarhèhtps; requèjer a confecção ou cancelamento e ainda
autorizar a retirada de cgrtões magnéticos :ou de crédito, inclusive para movimentação
bancária; criar, modificar, impostar e bloquear senhas; fazer saques e retiradas, assinando o
respectivo comprovante ou recibo; autorizar débitos e créditos, manuais ou automáticos;
movimentar por qualquer.meio, inclusiva por meio eletrônico, requerer e autorizar qualquer
modalidade de aplicação; retirar e reapresentar cheques devolvidos, por qualquer que seja o
motivo; receber correspondências bancárias; requerer, promover, alegar, juntar, apresentar,
desentranhar, protocolar e assinar documentos; prestar declarações e esclarecimentos;
promover provas e justificações; pagar as taxas devidas, mediante o competente
comprovante e quitação; preencher e assinar formulários, guias, declarações, autorizações,
liberações, requerimentos e demais papéis; resolver quaisquer problemas de ordem
trabalhista, podendo contratar e demitir funcionários, estipular salários, quadros de horário e
demais condições; assinar carteiras, folha de pagamento, contratos de trabalho, bem como
rescindi-los, como parte empregada ou empregadora; nomear prepostos; retirar na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, encomendas, voíumes, mercadorias, telegramas,
impressos, cartas simples ou registrada, com ou sem valor declarado, vales postais,
reembolsos e demais correspondências em geral, e/ou encomendas endereçadas a
outorgante; representar perante quaisquer repartições públicas, órgãos, ou empresas
federais, estaduais, municipais, autárquicas, empresas públicas ou privadas, Justiça Federal
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do Imposto de Renda, Ministérios, Secretarias, Serasa Experian, Cerfiticaioras,
Companhias Telefónicas, de Energia Elétrica, de Água e Saneamento, públicas, privadps ou
autárquicas, concessionários de serviços públicos ou privados, Prefeituras, Cartório de
Registras de Imóveis, Civis, Protestos, Títulos e Documentos e Tabelionatos de Notas,
Institutos, Aeroportos, Portos, Rodoviárias, Ferroviárias, Caixa Económica Federal e
Estaduais, Consórcios e Administradoras de Consórcios de bens móveis, Concessionárias,
Financeiras, Leasings, Comissárias, Seguradoras, Imobiliárias, prestadoras de serviços,
Sindicatos de Empregados e Patronais, Previdências Privadas, Planos de Saúde,
Associações, Fundações, Federações, Despachante Oficiais, Companhias de Seguros,
Companhias Abertas e Mistas, Cooperativas, Condomínios, seus síndicos, sub-síndícos,
pessoas físicas, fornecedores, representantes, conselhos fiscais e consultivos, Associações,
Sociedades Cooperativas, Delegacias de Polícia Militar, Civil ou Federal, Corpo de
Bombeiros, Departamento de Trânsito - DETRAN de qualquer cidade, CONTRÁN,
C1RETRAN, Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS, TIM Telepar Celular S/AÍ
VIVO S/A, Bolsas de Valores, prestadoras de serviços; Conselhos Regionais, Estaduais ou
Federais que jurisdieionám atividades profissionais/estabelecimentos de ensino, públicos
ou privados, Universidades, em quaisquer repartições, seções, departamentos, e onde mais
for preciso, em tudo apresentar,'juntar, promover, protocolar;,requerer, retirar, promover a
confecção e a retirada de certificados digitais, desentranhar, 'alegar e assinar quaisquer
documentos, inclusive formulários, /requerimentos, guias, declarações, autorizações,
liberações e demais papéis; requerer e/ou renovar /alvarás, croquis, plantas,
desmembramentos, unificações, mapas, confecções,e aprovações de projetos, certidões;
relatar ocorrências, queixas è dar. seguimentos; pagar taxas,"custas, impostos e demais
emolumentos devidos, mediante apresentação do competente comprovante e quitação;
solicitar parcelamentos, prorrogações- e abatimentos junto aos órgãos públicos; fazer
ligações e/ou desligamentos; " acompanhar; processos;-' cumprir exigências, assumir
compromissos e obrigações; prestar declarações, e, esclarecimentos; promover provas e
justificações; praticar enfjm, todos, "os dèmalsíátos necessários e indispensáveis ao mais
amplo, cabal e fiel desempenho do Apresente-, mandato, podendo substabelecer. A
outorgante, na forma representada, /decíara 'ainda que conferiu e corrigiu os poderes.
qualificação do mandatário, obieto; prazo, possibilidade ou vedação de substabelecímento e
todas as demais cláusulas principais e adjacentes, ficando ciente da impossibilidade de
alteracão/retificacão do presente ato por motivo de erro disso decorrente. E, de como assim
disse e pediu, lavre] o presente instrumento que, lido e achado em tudo conforme, aceita,
outorga e assina, dispensando a presença de testemunhas pelo que lhe faculta o artigo 684
do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, do que dou fé. Eu,
DOUGl

assino e

ANTON1ASS1 SANCHES, AUXILIAR DE CARTÓRIO, que a digitei e conferi. Eu,
(MARCELO DE AMOR1M SALES) TABELIÃO, que fiz lavrar, subscrevo e

n público e raso. Desta 394,62 VRC. (a.) DANILO GIAMPIETRO SERRANO
Trasladada em seguida, confere em tudo cem o original, ao qual me reporto e dou fé.

Emtest0 « da verdade

MARCELO DEfAMORlMSALES
TABELIÃO

FUNARPEN- SELO DIGITAL N°8Vpxm . N05QT, Y8PpE, Controle;uKnFV. 4QwYW
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
10.647.497/0001-98

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATADEABERTURA
13/02/2009

NOME EMPRESARIAL
SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
URBEVITAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIV1DADE ECONÓMICA PRINCIPAL
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS

71.11-1-00 - Serviços de arquitetura
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

CEP
87.010-440

BAIRRO/DISTRITO
ZONA 02

ENDEREÇO ELÊTRÔNICO

MAGNO-RH@HOTMAIL.COM

NUMERO
581

COMPLEMENTO

SALA 04

MUNICÍPIO
MARINGÁ

UF
PR

TELEFONE

(44) 3267-2194

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DASITUAÇÃO CADASTRAL
13/02/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

********

DATA DASITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 20/11/2017 às 10:26:38 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Conforme Protocolo N° 37523 15/06/2016, Concede

LOCALIZAÇÃO :;: ' • ' ;i, " J"l%':; •"£''£*;

SRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA- ME

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA JUSCELINO KUSITSCHEK DE OLJVEIRA.PRESIDENTE, 581

SALA04~Q.61-A/Í,DT.01(REM.) - ZONA 02

Área Utilizada: 89.00

Zona / Quadra / Data.
02 061 A 001

Cadastro imobiliário
2128682

ATIVIDADE "
OUTRAS. ATIVIDADES PROFISSIONAIS CIENTÍFICAS E TÉCNICAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE ,
SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA TOPOGRAFIA E GÉODÉSÍA , PESQUISAS DE MERCADO E DE OPINIÃO PÚBLICA
.SERVIÇOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS DE AROUITETURA. '

OBSERVAÇÕES

CUMPRIR AS NORMAS QUANTO A POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS - SEMA.

Gerente, de Tributos Mobiliários

Potyguars. Radiigues.Piriientel
Expedido em 17 de junho de 2016
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME
CNPJ: 10.647.497/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n- 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN na 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:29:47 do dia 22/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/05/2018.
Código de controle da certidão: CCEA.66D7.146F.FF5B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PARANÁ
GOVERNO:D0 ESTADO

Secretaria da fazenda

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°016994736-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.647.497/0001-98
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 30/01/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitido vis Internet Pública (02/10/201711:21:51}



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Certidão Negativa de Débitos N° 4373212017

CPF/CNPJ n° 787.829.889^0
•k

RELATIVOS A TRJDBUTO

dívida ativa dos

SRM CONSULTA

situado(a) na cid

posteriormente ap

MAGNO JOSÉ DOS SANTOS,

NÃO CONSTAM DÉBITOS

de melhoria e

'te data em nome de

10.647.497/0001-98,

dpal cobrar débitos

Certidão emitida com base nas seguintes normas:
CTN - Código Tributário Nacional
CTM - Código Tributário Municipal
Decreto Municipal n° 564/2010
Emitida em 01/09/2017
Válida até 28/02/2018
Código de autenticação: 20833.36099.53666
Certidão emitida gratuitamente



04/12/2017 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=15596248&VARPessoa=15596248&VARUf..

C At X A
CAIXA, ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10647497/0001-98
Razão Social: SRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME
Nome Fantasia:URBEVITAL
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCEUNO KUBITSCHEK DE OUVE ssí SALA 04 /

ZONA 02 / MARINGÁ / PR / 87010-440

A Caixa Económica Federal, no uso da atribuição que lhe 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2017 a 02/01/2018

Certificação Número: 2017120403140040961421

Informação obtida em 04/12/2017, às 16:41:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.Gaixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatn'z=15596248&VARPessoa=15596248&VARUf=PR&V... 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 10.647.497/0001-98
Certidão n° : 140481642/2017
Expedição: 22/11/2017, às 10:46:21
Validade: 20/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que SRM - CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n°
1 0 . 6 4 7 . 4 9 7 / 0 0 0 1 - 9 8 , NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (h t t p : / /www. t s t . j u s . b r ) .
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciãr ios , a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: ondt@tst.jus.br



P O D E R J U D I C I Á R I O
Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Praça Dês. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 -Telefone: (44) 3029-8871
Site: wvvw.distribuídormaringa.cQm.bT- EmaJI: certidaodlstrfbuidormga@gmail.com

C ER T l DÃO N E G A T I V A

I I I III i II!
Número; 2Q1710101015337188676

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço hítp://www.distríbuidormarínga.com.br

** RUBENS. AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da
Comarca d.e Maringá, Estado do Paraná, etc...

C E R T I F I C A , a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o
Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição, de feitos CÍVEIS, nos mesmos constatou a
INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL (Lei n° 11.101/2005) contra:

Observações'.
Não Há.

*** Buscas Efetuadàs nos Últimos 5 anos.
*** Esta CERTIDÃO nêo aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a).

*** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM BASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. ***
*** EMOLOMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 28,25 - 143 VRC ***

O referido é verdade e dá fé.
a
s

Maringá, terça-feira, 10 de outubro de 2017.

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGÁ/PR
assinado digltalmente

tt



SRM Consultoria e Ptojetas Uxia. - ME
C N P ! - 1B .647 .437 /0001-98
CRÊA-PK 48.507 I CAU-PR 27.650-8
Ãv. juscetino Kubitechek, S81 - Sala 04
Zona -021 CEP 87.010-440 t Maringá-PK
544} 3354-6044 ! {44} 3023-6045

conta to@urbevi tal .com.br

,A empresa SRM Consultoria e Prójetos LTDÁ-MÊ, inscrita, no GNPl sob ti° 10.g47-497/Q001-98, com

sede :-na cidade de fetínga, Estado dê Páraftá, à À*. Presidente Jífseeiino Kubistehek de- Oliveira, n"

581 - Sala 04? fa.írrQ ?0na 02, por intermédio de seu representante legai; o (a) Sr,{a) Danilo

Síampietro Serrano, pqrMor(a} da Garteirá íè Iden.tidgdè á" 32,4:59.789-2 e insSritoÇa.) no CPF n"

845,756,179-64,0ECLARA, para os.dByicfos fins, sob as: penas da.leií

a) nos tèrroòs do ífMsq V do artigo 27 efa Lei Federa) na: S,;êB6/83 é alterações, que a empresa
e:ncontra-sè em situação T«gJjfe r perante o Ministério do Trabalho, rta que íe refere à observância do
disposto no inciso XXXIjí, do artigo 7S> da ConstitUlgão Federal do

b) que a., empresa atend:e as normas relativas à Saúde e Se|urariç3 no Trabalha cleseus empregados;

G| que a empresa atefidé ?is normas do Decreto n* ;35208; de 20 de dezembro de. 1999;

d) que inexiste impedímenío lega! para licitar ou .contratar com a Administração Pública.

1/1

Maringá - PR, 08 de dezembro de 2.017,

Danilo Slamplítóerrano.

^e Projetos LTDA ME

iJI t Topografia e Geodssia" Consultoria Ambiental l J Arquitetura, Urbanismo
^ eProjetosde Engenharia



COMUNICADO INTERNO N° 21/2017/DMP

Procuradoria

Prezadas Procuradoras,

Ourinhos, 21 de dezembro de 2017,

Trata-se o presente expediente, protocolado sob o n° 11.010/2017, de
manifestação da empresa SRM Consultoria e Projetos Ltda - ME, do interesse em prorrogar a vigência
do contrato por mais 12 meses, referente ao Processo Licitatório n° 784/2016 - Tomada de Preços n°
1/2016, tendo como objeto a contratação de empresa para elaboração de estudo ambiental para
implantação da Central de Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Reciclagem e Compostagem -
CTR e Aterro Sanitário de Ourinhos, bem como obtenção de licenças pertinentes junto a CETESB, cujo
prazo de vigência contratual se expirou em 02 de outubro, bem como o prazo de execução expirado em
31 de maio, ambos do corrente ano.

Justifica a necessidade da prorrogação tendo em vista que encontra-se em
"avaliação dos trabalhos técnicos" pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB acerca
do Processo n° 59/00302/17 e a PA 016/17 referente a licença prévia do novo Aterro Sanitário,
elaborado pela empresa contratada acima referida, sendo que não há objeção por parte desta
Autarquia.

Com relação ao contrato, prevê em sua cláusula 9.2: "o prazo de conclusão dos
serviços poderá ser prorrogado, por livre estipulação das partes contratantes, caso ocorra qualquer
motivo de força maior, devidamente comprovado e justificado", conforme cópia em anexo.

Observamos a princípio que ambos os prazos encontram-se vencidos, razão
pelo qual apresento alguns conceitos doutrinários, a meu ver importantes, sendo eles: prazo de
vigência, prazo de execução e contratações por prazo certo (execução continuada) e por escopo (por
objeto ou por resultado final ou de execução instantânea).

O prazo de vigência dos contatos administrativos é o lapso pactuado em que as
partes estão atreladas por direito e obrigações. Já o prazo de execução dos contratos administrativos
limita-se apenas àquele lapso necessário para concluir a execução do objeto do contrato.

Assim sendo, temos que o prazo de vigência do contrato administrativo deve
ser sempre igual ou superior ao prazo necessário para a execução do objeto contratado, pois deve
abranger também as fases dos recebimentos provisório e definitivo do objeto, além do cumprimento de
outras obrigações pactuadas.

Contrato por prazo certo é aquele cujo prazo de execução do objeto coincide
exatamente com tempo final da vigência do ajuste. Nesse tipo de contrato, o prazo de vigência destina-
se a estabelecer o período de tempo durante o qual a contratação produzirá efeitos. Transcorrido o
prazo de vigência, o contrato se extingue. São exemplos de contrato por prazo certo os contratos de
prestação de serviços contínuos, como vigilância, limpeza, segurança, etc.

Contrato por escopo é aquele cujo prazo de execução somente se extingue
quando o contratado entrega para a Administração o objeto ou resultado final pactuado. Para esse tipo
de contrato o tempo não implica, necessariamente, no encerramento das obrigações contratuais
assumidas pelas partes contratantes. São exemplos desse tipo de juste os contratos de obras.

D
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Desta forma, podemos fazer a seguinte correlação: a) os contratos por prazo
certo extinguem-se ao término da vigência consignada no contrato; e b) os contratos por escopo
submetem-se ao efetivo cumprimento das obrigações assumidas.

Assim, enquanto no contrato de escopo *o prazo de vigência se destina a
delimitar o período de tempo para a execução da prestação pela parte", nos de execução continuada "o
prazo de vigência destina-se a estabelecer o período de tempo durante o qual a contratação produzirá
efeitos" (JUSTEN FILHO, Marcai. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 11 ed. São
Paulo: Dia/ética, 2005, p. 502).

Neste sentido, é oportuno destacar a lição do nobre Ministro Substituto do TCU
Marcos Bemquerer Costa, ao se manifestar nos autos do Acórdão n° 2.406/2010:

Relatório

5.2.52. A título ilustrativo, convém citar que Marcai Justen Filho (Comentários à
Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13a Edição, Dialética, São Paulo,
2009) distingue os contratos administrativos em "de execução instantânea" (ou
"de escopo") e "de execução continuada":
'(...) Os contratos de execução instantânea impõem à parte o dever de realizar

uma conduta específica e definida. Uma vez cumprida a prestação, o contrato
se exaure e nada mais pode ser exigido do contratante (...)
Já os contratos de execução continuada impõem à parte o dever de realizar
uma conduta que se renova ou se mantém no decurso do tempo. Não há uma
conduta específica e definida cuja execução libere o devedor. (...)
As distintas características das duas espécies contratuais acima referidas
produzem reflexos marcantes relativamente ao prazo de vigência, o qual
desempenha função normativa diversa em cada caso.
Num contrato de execução instantânea, o prazo de vigência se destina a
delimitar o período de tempo para a execução da prestação pela parte. Assim, o
prazo de vigência de um contrato de obra de engenharia é fixado em face do
tempo necessário e adequado para a execução do obieto.
Já num contrato de execução continuada, existe uma clara dissociação entre as
condições temporais para execução da prestação e o prazo de vigência. Um
exemplo facilita a compreensão. Suponha-se contrato de serviço de limpeza,
que especifique a obrigação contratual de o contratado promover a limpeza dos
vidros do edifício uma vez por mês. O sujeito estará obrigado a realizar essa
prestação a cada mês, sem que tal especificação se destine a determinar a
duração propriamente dita do contrato. O prazo de vigência destina-se, nesse
caso, a estabelecer o período de tempo durante o qual a contratação produzirá
efeitos. *
5.2.53. A implicação prática de tal diferenciação reside no fato de que o
contrato por escopo não se extinguiria pela simples ultrapassagem do tempo de
vigência, mas sim pela conclusão da obra ou serviço. Assim, mesmo que o
prazo de execução dos serviços terminasse, caso o obieto ainda não tivesse
sido finalizado totalmente, a avenca ainda restaria válida no mundo jurídico. Os
prazos estabelecidos teriam, portanto, caráter meramente moratório, e não
extintivo. A partir do término dos prazos estabelecidos, poderiam ser aplicadas
as diversas sanções previstas em lei ou no próprio instrumento de ajuste, que,
entretanto, não se extinguiria até a consecução do obieto.

Na mesma linha de entendimento, cito a lição de Hely Lopes Meirelles (Licitação
e Contrato Administrativo, ed. RT, 10a ed.):

A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra dos ajustes por
tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se
extinguem pela conclusão de seu obieto e os que terminam pela expiração do
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prazo de sua vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a obtenção de
seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo para a entrega
da obra, do serviço ou da compra sem sanções contratuais' nos segundos o
prazo é de eficácia do negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o
prazo, extingue-se o contrato, qualquer que sela a fase de execução de seu
obieto, como ocorre na concessão de serviço público, ou na simples locação de
coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo de execução e prazo
extintivo do contrato.

Pelo exposto, constatamos a existência de correntes doutrinárias e de
jurisprudência corroborando a tese de que: no contrato por escopo a superveniência do respectivo
termo final não extingue o ajuste, tendo em vista que a efetiva extinção dessa modalidade contratual
ocorre quando da realização do objeto e não, necessariamente, pelo término da vigência do contrato.
Após o decurso do prazo contratual para a execução do objeto, sem sua ocorrência, o contratado
encontrar-se-á e responderá pela mora, mas sem a extinção imediata da avença.

Nesse contexto, observamos que a Lei de Licitações trata da matéria nos incisos
do § 1° do seu art. 57, que versam, justamente, sobre a possibilidade de prorrogação dos prazos de
execução dos contratos de escopo, nos seguintes termos:

Art 57, (...)
§ 1° Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega
admitem prorrogaçãof mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:
I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração;
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho
por ordem e no interesse da Administração;
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por esta Lei;
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua
ocorrência;
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, díretamente, impedimento ou
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais
aplicáveis aos responsáveis.

Oportuno citar os ensinamentos de Lucas Rocha Furtado (Curso de Licitações e
Contratos Administrativos. 3. ed. rev. e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2010, pg. 450):

(...) devemos ainda mencionar que a prorrogação de que trata o § 1° do art. 57
da Lei n° 8.666/93 não se confunde com a prorrogação dos contratos de
serviços contínuos referidos no inciso II do art. 57, que poderão ter sua
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos, /imitada a 60 meses.
Cumpre-nos, portanto, estabelecer a distinção entre essas duas diferentes
categorias de prorrogação. A fim de melhor entender essa distinção tomemos
dois exemplos. Em primeiro lugar, situação em que seria aplicável a regra do
art. 57, 51°, seria, por hipótese, obra contratada e que deveria ser executada
em um período de três meses. Na data em que deveria iniciar-se a execução do
contrato, a Administração, no entanto, não libera o local onde deveria ser
localizada a obra. Esse seria caso de prorrogação f art. 57, 51°, VI). Desse
modo, caso a Administração demore 2 meses para liberar o local onde seria
executada a obra, as datas de início e conclusão da obra serão
automaticamente prorrogadas por 2 meses. Totalmente distinta é a situação de
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contrato de prestação de serviços de vigilância, celebrado com vigência de 12
meses, e que admitia a sua prorrogação (...). Findo o período de 12 meses, em
que o contrato foi regulamente executado, poderá ser admitida a sua
prorrogação (ou renovação) por mais 12 meses, mediante termo aditivo.

Assim, tenho por mim que ocorrendo as hipóteses descritas nos incisos do § 1°
do art. 57 da Lei de Licitações, nada mais justo que se devolva a empresa contratada o prazo de
execução para o deslinde ao contrato, até mesmo porque conforme manifestação, necessário aguardar
avaliação técnica dos projetos pela CETESB, o que poderá ocasionar, ou não, possíveis ajustes no
material entregue por parte da empresa contratada.

Sobre isto, cito o entendimento do TCU, conforme o seguinte provimento
sumulado:

Súmula 191 - TCU

Torna-se, em princípio, indispensável à fixação dos limites de vigência dos
contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições
originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo jurídico à devolução de
prazo, quando a Administração mesma concorre, em virtude da própria
natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante.

Em relação a possibilidade de dilação de prazo para a execução dos contratos
por escopo, mesmo para contratos vencidos, apresento algumas decisões exaradas pela Corte Federal
de Contas:

A CORDÃO N° 1674/2014 - TCU - Plenário - Ministro José Múcio
Voto
9. No tocante à retomada da avença, a unidade técnica e a Procuradoria
acreditam ser possível, por se tratar de contrato por escopo, cuja extinção
ocorreria apenas com a conclusão do objeto. Para fundamentar essa posição,
foram mencionados o Acórdão 778/2012 - Plenário e a Decisão 732/1999 -
Plenário.

ACÓRDÃO N° 5.466/2011 - TCU - Segunda Câmara - Ministro - José
Jorge
Voto
Como demonstrou a Sra Abreu, a doutrina e a jurisprudência dividem os
contratos públicos em duas espécies: 1) por prazo determinado, que se
extinguem pela expiração do prazo de sua vigência; e 2) "por escopo", que se
extinguem pela conclusão de seu obíeto. No caso dos segundos, expirado o
prazo de sua vigência sem a conclusão do respectivo objeto, seria permitida a
devolução do prazo, como previsto no art. 79, 55°, da Lei n° 8.666/1993, i n
verbis:
'Art. 79 (...)
§ 50 Ocorrendo impedimento, oaralizacão ou sustacão do contrato, o
cronoarama de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.'

A jurisprudência do TCU também postou-se nesse sentido, como se observa no
Voto condutor da Decisão 732/1999 - Plenário, de que se extraiu o trecho a seguir:

'No entando, ao meu ver, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação, a
extinção de contrato pelo término de seu prazo somente se opera nos ajustes
celebrados por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento
essencial e imprescindível para a consecução ou eficácia do objeto avençado, o
que não é o caso do contrato firmado pelo DER/MG, no qual a execução prévia
é o seu objetivo principal. Dessa forma, não havendo motivos para a cessação y—



prévia do ajuste, a extinção do contrato firmado com o DER/MG operar-se-ia
apenas com a conclusão de seu objeto e recebimento pela Administração, o
que ainda não ocorreu',

Cabe ainda destacar que renomados administrativistas sustentam que para os
contratos por escopo o término da vigência contratual não põe fim à avença, sendo possível a dilação
deste prazo para consecução do objeto contratado, mesmo expirado o termo final do pacto.

Ante o exposto, atribuí-se aos contratos por escopo a característica de que
somente poderão ser considerados cumpridos quando satisfeito o resultado ou o objeto pactuado,
independentemente de ter o prazo de vigência da avença expirado antes do objetivo, tendo em vista
que o tempo e os custos necessários para consecução de uma nova licitação e contratação, para o
mesmo objeto do contrato expirado, podem trazer mais prejuízos que benefícios à sociedade.

Por fim, bem como ao interesse público, sugiro a prorrogação do prazo de
vigência contratual por mais 12 meses, conforme requerido, bem como também a prorrogação do prazo
de execução, este coincidindo com o término da vigência contratual, uma vez que não é possível no
momento ter uma previsão de quando a CETESB concluirá sua avaliação aos documentos apresentados
pela empresa contratada.

Atenciosamente,

SANDRO CORTE VITA
Chefe de Compras
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 19/16

Por este instrumento particular de Contrato, de um lado a Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, Estado de São Paulo, entidade de direito público interno inscrito no C.N.P.J sob. o n° 49
131 287/0001-88, neste ato representada peio Sr. Haroldo Adilson Maranho, Superintendente da
SAE, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado à empresa SRM Consultoria e Projetos
Ltda ME com sede à Av. Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira, 581, sala 04 - Zona 02 - CEP
87010-440, na cidade de Maringá, estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J sob o n°
10.647.497/0001-98, neste ato representada pelo Sr. Danilo Giampietro Serrano, na qualidade de
Administrador, cadastrado no CPF/MF sob o n° 046.756.179-64 portador da Cédula de Identidade
32.469.789-2 SSP/SP, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista aos termos da
proposta apresentada nos autos do Processo n° 784/16, sob forma de Tomada de Preços n°
01/16, que ficará fazendo parte integrante deste instrumento, independente de transição, tem
entre si justo e contratado o seguinte:

1 - DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa para Elaboração de Estudo Ambiental para implantação de Central de
Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Reciclagem e Compostagem - CTR e Aterro Sanitário
de Ourinhos, bem como obtenção de Licenças Pertinentes junto a Cetesb.

1.2 - Estão incluídos nos serviços o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e
equipamentos necessários para execução dos serviços, por parte da CONTRATADA, sendo pelo
regime de empreitada menor preço global, de acordo com as descrições e especificações
constantes do Anexo I deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A execução dos serviços obedecerá ao estipulado neste Contrato, bem
como as disposições constantes no Anexo I, independentemente da transcrição, que faz parte
integrante e complementar deste Contrato

2 - DO REGIME DE EXECUÇÃO

2.1 - O presente CONTRATO será executado sob regime de empreitada por preço global,
compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários,
por parte da CONTRATADA .

3 - FONTES E RECURSOS

3.1 Os recursos financeiros para a realização, objeto desta licitação correrão por conta da dotação
própria consignada no orçamento vigente:

03.00.00 - Superintendência de Agua e Esgoto de Ourinhos
03.05.00 - Departamento de Limpeza Urbana
03.05.01 - Diretoria de Limpeza Urbana
3.3.90.39.00 - Outros serviços terceiros pessoa jurídica

4 - DO VALOR DO CONTRATO

4.1 - Pela execução das obras decorrentes deste contrato, a CONTRATADA fará jus à remuneração
total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), mediante pagamento conforme medição.

5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS

5.1 Os pagamentos serão efetuados em função das fases do trabalho realizadas:

• Produto 01:
o Levantamento preliminar topográficos, geofísico: 30 dias
o Diagnóstico Local: + 20 dias
o Intervenções de engenharia necessárias: + 20 dias
o Entrega final: + 30 dias (prazo total 100 dias),
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• Produto 02
o Entrega do memorial: 30 dias (prazo total 30 dias)

• Produto 03
o Caracterização do meio físico e levantamento básicos: 30 dias
o Definição de impactos, medidas mitigadoras e planos: 4- 30 dias
p Entrega do Produto final: + 40 dias ( prazo de 110 dias)

5.1.1 - A SAE efetuará o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento da nota
fiscal/fatura, devidamente atestada pelo Departamento Responsável da Superintendência de Água
e Esgoto de Ourinhos.

5.1.2 Em caso de devolução da fatura para correção, o prazo para pagamento passará a fluir após
sua apresentação.

5.2 - Não será efetuada nenhuma antecipação de pagamento de parte do preço contratado, seja a
qualquer titulo.

5.3 - Ocorrendo atraso no pagamento consoante subitem anterior, os valores serão atualizados
monetariamente nos termos da Lei em vigor.

6 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS

6.1 - Os preços praticados durante a vigência do contrato são fixos e irreajustáveis.

6.2 - Havendo prorrogação do contrato e/ou tendo sua vigência atingido doze (12) meses
contados da data limite para entrega da proposta na licitação, será concedido reajuste anual de
preços, calculando com base na variação acumulada do IPCA-E, abrangendo o período
compreendido entre aquele mês e o correspondente ao do implemento da anualidade, passando os
valores corrigidos a vigorarem a partir do 13° mês, observando-se, contudo, o cumprimento do
cronograma físico pela CONTRATADA.

6.3 - Para efeitos do disposto nesta cláusula, a unidade gestora deverá encaminhar os autos para
o Departamento de Assuntos Jurídicos para análise e verificação do equilíbrio Econômico-Financeiro
do Contrato.

7 - DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1 - A CONTRATADA oferece, a título de garantia e conforme art. 56 da Lei Federal n° 8666/93 a importância
de R$ 7.000,00 (sete mil reais), correspondente a 5% (cinco por cento) do valor da obrigação.

7.2 - A garantia prestada será liberada ou restituída após dez (10) dias da emissão do Termo de Recebimento
Definitivo, no caso de rescisão do Contrato, se esta ocorrer por culpa da SAE, depois de verificada a inexistência
de quaisquer débitos com a Administração.

7.3 - O valor da garantia deverá permanecer integral até o término da vigência do contrato.

7.4 - Desfalcada a garantia prestada, pela imposição de multas ou outro motivo de direito, a CONTRATADA
deverá providenciar sua complementação em três (03) dias úteis contados da notificação da SAE.

7.5 - A não apresentação da cobertura da garantia, a não prorrogação da sua validade ou na ocorrência de
qualquer outro motivo que importe em descobertura contratual, importará na aplicação das penalidades previstas
na inexecução total do contrato.

7.6 - A SAE reserva-se no direito de descontar da garantia, toda importância que a qualquer titulo lhe for devida
pela CONTRATADA.

7.7 - O valor da garantia se reverterá em favor da SAE, integralmente ou pelo saldo que apresentar, no caso de
rescisão contratual por culpa exclusiva da CONTRATADA, sem prejuízo das perdas e danos porventura verificados.
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8 - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e
outros resultantes do cumprimento do contrato.

8.2 - A inadimplência da contratada com referência aos encargos estabelecidos no item anterior
não transfere a Superintendência de Água. e Esgoto de Ourinhos a responsabilidade de sue
pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado.

8.3 - As despesas com transporte, seguro de transporte, instalação, ensaios, testes, análises de
materiais, equipamentos, etc, quando necessário, a critério da contratante correrão por conta
da contratada

8.4 - A Contratada obriga-se a fornecer a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, toda a
documentação técnica constantes no Memorial Descritivo do Edital, os dados técnicos que esta
achar do seu interesse e todos os elementos e informações necessários quando solicitada.

8.5 - A contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e cuidados, visando a
evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a seus operários e a terceiros, assim como todas
as medidas relacionadas com seguro de seus empregados contra tais danos, ficando sempre
responsável pelas consequências originadas de acidentes;

8.6 - A contratada é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;

8.7 - A CONTRATADA, nos termos do parágrafo 1° do artigo 65 da Lei federal n° 8666/93 se obriga
a aceitar nas mesmas condições de usa proposta os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e
cinco por cento)do valor do contrato.

8.8- A Contratada fica obrigada após a execução da obra deverá apresentar à Guia de Pagamentos
do INSS, incidente sobre a mão de obra, sob pena de retenção do valor respectivo, sem prejuízo
da aplicação das penalidades cabíveis.

8.9 - A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer fato anormal
que porventura venha ocorrer durante a execução e entrega dos serviços, principalmente os fatos
que dependam de orientação técnica da CONTRATANTE ou de seus prepostos.

8.10 - A CONTATADA responde civil e criminalmente pelos atos praticados por seus prepostos
durante a execução do contrato, quer em relação a terceiros

9 - DO PRAZO DE ENTREGA, DE RECEBIMENTO DO OBJETO E RESPONSABILIDADE

9.1-0 prazo para execução dos serviços será de 240 (duzentos e quarenta) dias a partir da data
da Ordem de Serviços e a vigência do contrato será de 12 (doze) meses contados a partir da data
da assinatura do Contrato Administrativo.

9.2 - O prazo de conclusão dos serviços poderá ser prorrogado, por livre estipulação das partes
contratantes, caso ocorra qualquer motivo de força maior, devidamente comprovado e justificado.

9.3 - Após a conclusão dos serviços, o engenheiro fiscal da Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos emitirá um laudo de recebimento provisório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, caso em
que a Contratada fica obrigada a efetuar qualquer correção que se fizer necessário, independente
de indenização.

9.4 - Após o prazo de que trata o item anterior, a obra será recebida definitivamente, caso em que
a Contratada ficará responsável pelo prazo de 60 (sessenta) meses, obrigando-se a executar as
suas expensas quaisquer correções que se fizerem necessários.

9.6 - Se os serviços apresentarem defeitos, vícios de execução ou elaboração, será lavrado laudo
de vistoria que relacionará as falhas encontradas, dando-se ciência oficial do mesmo à Contratada,
para que proceda às correções apontadas, passando o prazo de observação a fluir novamente, até
nova comunicação.
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9.7 - Recebida definitivamente à obra, a responsabilidade da Contratada pela qualidade, solidez,'
correção e segurança dos trabalhos, subsistem na forma da Lei.

10 - DOS REPRESENTANTES DAS PARTES E DAS COMUNICAÇÕES

10.1 Fica credenciado pela SAE para fiscalização e gestão do contrato, bem como prestar toda
assistência e orientação que se fizerem necessárias, o Sr José Odilon Ferreira de Almeida, que
poderá, junto ao representante da CONTRATADA, solicitar a correção de eventuais falhas ou
irregularidades que forem verificadas, as quais, se não forem sanadas no prazo estabelecido, serão
objeto de comunicação oficial à CONTRATADA, para aplicação das penalidades cabíveis.

10.2 A fiscalização para cumprimento do presente instrumento, por parte da SAE, poderá ser
alterada, a qualquer tempo, mediante autorização de seu Superintendente e posterior
comunicação à CONTRATADA.

10.3 Caberá ao gestor indicado pela Administração o acompanhamento efetivo do cumprimento
dos termos do presente contrato, em observância ao disposto no inc. III, art, 58 e art. 67, da Lei
n.° 8666/93.

10.4 Fica credenciado o Sr. Danilo Giampetro Serrano, como representante da CONTRATADA
durante a execução do presente contrato a fim de garantir o cumprimento das atividades de acordo
com as diretrizes estabelecidas para sua realização, o qual responderá ainda, pelo recebimento de
todos os atos e comunicações formais expedidas pela SAE.

10.5 As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a
execução dos serviços serão registradas e entregues por correspondência via fax ou remetida aos
endereços constantes no preâmbulo deste.

10.6 Qualquer correspondência deverá constar, no mínimo, a identificação do remetente, do
número deste contrato e o assunto a ser tratado.

11 - DAS PENALIDADES

11.1 - O convocado para execução do objeto licitado estará sujeito à multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da proposta, pela recusa em assinar o Contrato ou em receber a Ordem de
Serviço no prazo estabelecido, ficando impedido de licitar com a Superintendência de Água e
Esgoto de Ourinhos, enquanto não saldar o débito.

11.2 - O atraso injustificado para execução dos serviços, caracteriza o descumprimento da
obrigação assumida, sujeitando-se sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei Federal n°
8.666/93 e suas alterações posteriores:

11.2.1 - Atraso até 10 (dez) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia, da parcela em atraso; e

11.2.2 - Atraso superior a 10 (dez) dias, multa de 10% (dez por cento) do valor total do Contrato.

11.3 - Se na realização da licitação, ficar comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer
inadimplência de que possa ser responsabilizada a licitante, ficará, conforme o caso, incursa nas
penalidades e sanções de:

a) advertência;
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, pelo prazo de 02 (dois) anos consecutivos; e
d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, depois de decorrido
o prazo de 02 (dois) anos.
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11.4 - A licitante vencedora, ou na ordem, ou que lhe suceder, estará sujeita às penalidades
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n° 8.666/93, a ser aplicada em, caso de infrigência da
proposta apresentada.
12 - DAS CAUSAS DA RESCISÃO

12.1 - O contrato poderá ser rescindido pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos
mediante ato do Superintendente da SAE por escrito, em qualquer das seguintes hipóteses:

12.1.1 - Se as obras não forem iniciadas no prazo de 10 (dez) dias corridos da emissão da Ordem
de Serviço na forma prevista no Editai, excetgadas as situações devidamente justificadas, de
ordem técnica, aceitas pela Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos;

12.1.2 - Se houver interrupção dos serviços por mais de 5 (cinco) dias consecutivos ou 10 (dez)
dias alternados, salvo motivo de força maior, devidamente comprovado; e

12.1.3 - Se ocorrerem reiteradas violações das obrigações assumidas pela contratada após a
aplicação de multa por mais de 2 (duas) vezes por qualquer infração.

12.2 - No caso de rescisão administrativa unilateral, a contratada reconhece o direito da
Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos aplicar as sanções previstas neste ato
convocatório, e as demais previstas nos Artigos 86 e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93.

12.3 - As razões enumeradas no subitem 12.1 não excluem as demais previstas na Lei Federal n°
8.666/93.

13 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

13.1 - Na execução do presente contrato, a CONTRATADA fica vinculada aos termos do Edital e de
sua proposta.

13.2 - A CONTRATADA se responsabiliza por todos os serviços que prestar a aos inerentes às suas
qualificação profissionais e técnicas, de acordo com a legislação especifica e demais vigentes.

13.3 - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante a execução do presente contrato, todas as
condições de sua habilitação e qualificação, exigidas no processo licitatório.

13.4 - A CONTRATADA se obriga a aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias
no objeto deste contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato,
nas mesmas condições contratuais, conforme dispõe o parágrafo 1° do artigo 65, da Lei Federal n°
8666/93.

13.5 - A CONTRATANTE, por si ou por seus prepostos, se obriga a cumprir todas as cláusulas e
condições previstas neste contrato, fornecendo todas as informações necessárias para a execução
dos serviços, pela CONTRATADA.

13,6- Fica ressalvado o direito da CONTRATADA, de solicitar a revisão do presente contrato,
conforme dispõe o parágrafo 6° do artigo 65 da Lei Federal n° 8666/93.

13.7 - O presente contrato é regido pelo disposto na Lei Federal n° 8666/93 e suas alterações
posteriores, e demais disposições legais pertinentes à matéria, ficando eleito o Foro da Comarca de
Ourinhos, para dirimir ações que se originarem, com renuncia expressa a qualquer outro, mesmo
que privilegiado e independente do domicilio das partes.
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E, por estarem os contratantes, mutuamente justos e acordados, assinam o presente CONTRATO,
em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo firmadas, a tudo presentes.

Ourinhos, 03 de outubro de 2016.

SUPERINTENDÊNCIA DE AGUA E ESGOTO DE OURINHOS
HAROLDO ADILSON MARANHO

Superintendente da SAE
CONTRATANTE

SRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME
DANILO GIAMPETRO SERRANO

Sócio Administrador
CONTRATADA

Testemunhas:
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2° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 19/2016

Pelo presente TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO, de um lado a
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa SRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA- ME,
doravante denominada CONTRATADA, à vista do disposto nos incisos do § 1° do artigo 57 dá
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e, Contrato firmado com fundamento no Processo n°
784/2016 - Tomada de Preços n° 1/2016, objetivando a contratação de empresa para
elaboração de estudo ambiental para implantação da Central de Processamento de Resíduos
Sólidos Urbanos, Reciclagem e Compostagem - CTR e Aterro Sanitário de Ourinhos, bem
como obtenção de licenças pertinentes junto a CETESB/^-vêm ADITÁ-LO, para ficar
consignado o que segue:

l - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de
o período de 03 de outubro de 2017 a 02 de outubro dé^2018, bem eoVio o
do objeto contrato, cujo vencimento se dará {ambé^^pjjQ2. de outubro dej

- Prevalecem inalteradas as demais cláusulas^contratuais

E, para constar,
testemunhas.

lavra-se este termo evidamerí

execução

pelas partes e

inhos, de dezembro de 2017.

AGU2PE ESGOTO DE OURINHOS
Simoni Pires

S¥p"|pntendente
CONTRATANTE

SRM^CONSULTORIA E PROJETOS LTDA- ME
Danilo Giampetro Serrano

Sócio Administrador
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vita
RGn° 23.349.103-X

Otacílio Donizeti Tavares de Andrade
RG n° 23.965.227-7
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SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
Procuradoria

^

DA PROCURADORIA DA SAE
À SUPERINTENDÊNCIA

Processo 11010/2017 e 4044/2017

Ref. Processo de Compras 784/2016

Tomada de Preços n° 01/2016

Veio o presente expediente da Divisão de Material e Património,
para análise e parecer acerca do pedido de prorrogação de vigência de
contrato por mais 12 (doze) meses referente ao contrato n° 19/2016, para
contratação de empresa para elaboração de estudo ambiental para
implantação de Central de Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos —
CTR e aterro sanitário em Ourinhos, bem como obtenção de licenças
pertinentes junto à CETESB.

A solicitação partiu da empresa contratada, SEM Consultoria e
Projetos LTDA-ME, postulando a prorrogação do contrato por 12 (doze) meses,
devido à demora da CETESB em aprovar os projetos elaborados pela
empresa, bem como necessidade de aprovação dos projetos pelo IPHAN.

O contrato inicial é datado de 03 de outubro de 2016, com vigência
de 12 (doze) meses da data de sua assinatura, e prazo de execução de 240
(duzentos e quarenta) dias, podendo ser prorrogado caso ocorra qualquer
motivo de força maior, devidamente comprovado e justificado.

Os estudos e projetos elaborados pela requerente devem ser
aprovados pela CETESB e pelo IPHAN, sendo a conclusão do contrato
vinculada a esta aprovação.

Justifica-se essa associação pela necessidade de corrigir/alterar os
Projetos caso haja eventual apontamento pelos órgãos supramencionados,
devendo a empresa contratada providenciá-los para reencaminhar o projeto

T para aprovação.

É certo que os projetos estão pendentes de aprovação pelos órgãos
ambientais, conforme ofício juntado e demais procedimentos em trâmite junto a
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esta Autarquia, inclusive tendo alguns sido encaminhados recentemente a esta
Procuradoria para apreciação.

Assim, a motivação do pedido de prorrogação está comprovada,
sendo a prorrogação contratual medida de rigor que se impõe, desde que
vencido o lapso temporal originalmente pactuado.

A Divisão de Material e Património junta parecer com considerações,
sendo favorável à prorrogação do prazo contratual.

A questão está em saber se ainda é possível estabelecer novo prazo
para que a Contratada conclua o projeto, uma vez que o contrato se
encontra expirado.

A matéria deverá ser apreciada à luz da legislação que rege a
avença, bem como da contribuição doutrinária de administrativistas que, como
Diógenes Gasparini, ensinam que a extinção do contrato administrativo
decorre de "um fato jurídico (acontecimento de natureza relevante para o
Direito, como o tempo e a morte) ou de um ato jurídico (manifestação de
vontade). Esses fatos e atos jurídicos põem fim ao contrato administrativo.
Diversos são os fatos e os atos jurídicos que determinam a extinção do
contrato." (Direito administrativo, 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1993, p. 428).

E, mais adiante, o mesmo autor passa a expor as causas (fatos e
atos) da extinção do contrato administrativo. Sendo que, dentre os fatos que
extinguem a avença relaciona: "o cumprimento do objeto, o cumprimento do
prazo, o desaparecimento do contratante particular e o desaparecimento do
objeto" (g. n.).

Nesse ponto, para completar o raciocínio jurídico ora desenvolvido, é
imperioso fazer menção à distinção que costuma ser feita entre os prazos
contratuais de vigência, apartando os prazos de execução ou moratórios dos
prazos extintivos:

"A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra nos
ajustes por tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os
contratos que se extinguem pela conclusão de seu objeto e os que
terminam pela expiração do prazo de sua vigência: nos primeiros, o
que se tem em vista é a obtenção de seu objeto concluído, operando
o prazo como limite de tempo para a entrega da obra ou do serviço
ou da compra sem sanções contratuais; nos segundos, o prazo é de
eficácia do negócio jurídico contratado, e assim sendo, expirado o
prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase de execução
de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público ou na
simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo
de execução e prazo extintivo do contrato." (Hely Lopes
Meirelles, Licitação e contrato administrativo, 12. ed., Malheiros,
1999, p. 213).
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Temos que a doutrina administrativista distingue dois tipos de
contratos: contratos por prazo certo, no qual a obrigação principal do
contratado é extinta em razão de termo preestabelecido, independentemente
do que fora ou não realizado pelo contratado e os contratos por escopo, cujo
prazo de execução somente se extingue quando o contratado entrega para a
Administração o objeto contratado, sendo que o tempo apenas caracteriza ou
não a mora do contratado.

Nos contratos por escopo a Administração contrata tem em vista a
obtenção de um bem determinado. O escopo do contrato estará consumado
quando entregue o bem. Certo deve estar que a fixação do prazo é relevante
para que a Administração possa exigir do particular executante um mínimo de
eficiência e celeridade necessário para a satisfação do interesse público.
Nesse caso, o tempo em que vai se desenrolar a execução do contrato não é o

ÉÉ elemento essencial, mas sim, a execução do objeto.

Em pesquisa na jurisprudência do TCU, apresenta-se o seguinte
enunciado:

"Nos contratos por escopo, inexistindo motivos para sua rescisão ou
anulação, a extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto
e o seu recebimento pela Administração, diferentemente dos ajustes por
tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e
imprescindível para a consecução ou a eficácia do objeto avençado".

Tal enunciado está corroborado pelo trecho seguinte do voto
condutor do Acórdão:

"No tocante à retomada da avença, a unidade técnica e a Procuradoria
acreditam ser possível, por se tratar de contrato por escopo, cuja extinção
ocorreria apenas com a conclusão do objeto. Para fundamentar essa
posição, foram mencionados o Acórdão 778/2012 - Plenário e a Decisão
732/1999 - Plenário. Reproduzo trecho dos votos condutores de dois
acórdãos que descrevem esse entendimento:
Acórdão 2.068/2004 - Plenário:
'O voto acima demonstra a tendência doutrinária de diferenciar entre os
efeitos da extinção dos prazos nos contratos de obra e nos de prestação de
serviços. Nos primeiros, em razão da natureza de seu objeto, a extinção do
prazo não acarretaria, de imediato, a extinção do contrato, eis que essa
somente ocorreria com a entrega do objeto. O término do prazo não teria
por efeito a extinção do contrato, mas sim a caracterização de mora, se
fosse o caso, do contratado. Já nos segundos como, por exemplo,
contrato de prestação de serviço de limpeza, o término do prazo teria o
condão de encerrar o contrato. É que, nesses contratos, o lapso temporal
previsto no contrato integraria o seu objeto, de modo que, terminado o
prazo, terminado o contrato. Seguindo essa linha de raciocínio, vale trazer a
lume Hely Lopes Meirelles (Licitação e Contrato Administrativo, 10a ed., p.
230):
A extinção do contrato pelo término de seu prazo é a regra dos ajustes por
tempo determinado. Necessário é, portanto, distinguir os contratos que se
extinguem peia conclusão de seu objeto e os que terminam pela expiração
do prazo de sua vigência: nos primeiros, o que se tem em vista é a
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obtenção de seu objeto concluído, operando o prazo como limite de tempo
para a entrega da obra, do serviço ou da compra sem sanções contratuais;
nos segundos, o prazo é de eficácia do negócio jurídico contratado, e assim
sendo, expirado o prazo, extingue-se o contrato, qualquer que seja a fase
de execução de seu objeto, como ocorre na concessão de serviço público,
ou na simples locação de coisa por tempo determinado. Há, portanto, prazo
de execução e prazo extintivo do contrato'.
Acórdão 5.466/2011 - 2a Câmara:
'Como demonstrou a Sr3 [omissis], a doutrina e a jurisprudência dividem os
contratos públicos em duas espécies: 1) por prazo determinado, que se
extinguem pela expiração do prazo de sua vigência; e 2) 'por escopo', que
se extinguem pela conclusão de seu objeto. No caso dos segundos,
expirado o prazo de sua vigência sem a conclusão do respectivo objeto,
seria permitida a devolução do prazo, como previsto no art. 79, § 5°, da Lei
n° 8.666/1993, in verbis:
[...] A jurisprudência do TCU também se postou nesse sentido, como se
observa no voto condutor da Decisão 732/1999 - Plenário, de que se extraiu
o trecho a seguir:
'No entanto, ao meu ver, inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação,
a extinção de contrato pelo término de seu prazo somente se opera nos
ajustes celebrados por tempo determinado, nos quais o prazo constitui
elemento essencial e imprescindível para a consecução ou eficácia do
objeto avençado, o que não é o caso do contrato firmado pelo DER/MG, no
qual a execução prévia é o seu objetivo principal. Dessa forma, não
havendo motivos para a cessação prévia do ajuste, a extinção do contrato
firmado com o DER/MG operar-se-ia apenas com a conclusão de seu objeto
e recebimento pela Administração, o que ainda não ocorreu'.1."

No caso em tela, a avença celebrada teve por objeto a contratação
de empresa para elaboração de estudo ambiental para implantação de Central
de Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos - CTR e aterro sanitário em
Ourinhos, bem como obtenção de licenças pertinentes junto à CETESB, de
modo que, em tese, e segundo os ensinamentos doutrinários supra transcritos,
o contrato somente se extinguiria com a total realização do objeto
contratado.

O prazo ajustado pelas partes inicialmente, de acordo com o acima
exposto, tinha por escopo exatamente limitar o tempo que seria necessário
para a entrega dos projetos e obtenção das licenças ambientais. De modo que,
a não observância de tais prazos na execução do contrato serve apenas
para configurar ou não a situação de mora da contratada no cumprimento
de suas obrigações, com a consequente aplicação das sanções
contratuais.

Portanto, em tese, o prazo previsto no contrato original é prazo
morafório, o que significa dizer que a expiração do mesmo não extingue o
ajusje. Até porque:

"Nos contratos que só se extinguem pela conclusão do seu objeto, a
prorrogação independe de previsão e de licitação, porque, embora
ultrapassado o prazo, o contrato continua em execução".(Hely Lopes
Meirelles, ob. cit, p. 217).
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De modo que, tratando-se de ajuste em que o prazo de vigência
apresenta carater meramente moratório, e tendo em conta que o sua conclusão
depende da atuação de terceiros, quais sejam, do IPHAN e da CETESB para
aprovação ou não dos projetos e concessão de licenças ambientais, o que
ainda não foi concluído, é possível, em tese, que as partes estabeleçam novo
prazo para a efetiva conclusão do projeto.

Considere-se, ainda, que a Administração tem o poder-dever de
fiscalizar e que, se atenta a fiscalização ao problema, deveria ter havido, em
tempo hábil, a prorrogação do cronograma contratual, tal como previsto no
contrato.

Para que seja possível a prorrogação do prazo para conclusão do
projeto, previamente à celebração de qualquer termo aditivo, é imperioso que
a Contratada comprove as fases do trabalho já realizadas, bem com
demais exigências feitas pelo Gestor do contrato.

O gestor do contrato deve velar para que os trabalhos objeto do
ajuste sejam finalizados, concluídos e entregues dentro do prazo máximo dos
12 (doze) meses ora concedidos de dilação.

Ante o exposto, esta Procuradoria opina pelo DEFERIMENTO do
referido pedido, tendo em vista a necessidade de aguardar manifestação do
IPAHN e da CETESB aprovando os projetos encaminhados e concedendo as
licenças ambientais pleiteadas ou, em caso de não aprovação devido a alguma
inconsistência, que retorne para as correções pertinentes e posterior reenvio
aos órgãos ambientais.

Por derradeiro, saliento que este parecer é meramente opinativo e
não possui carater vinculante à Administração Pública, cabendo à autoridade
competente optar pelo acolhimento ou não do seu teor.

É o parecer.

Ourinhos, 27 de dezembro de 2017.

fláldíni Karine Silyá£c£é Luca
OÃ6/SP N° 374.017 OAB/SP/0 375.307

Procuradora da SAE Procuradora da SAE
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Ref.: Processos Administrativos n°s 11.010/2017 e apenso 4.044/2017

DESPACHO/DECISÃO

"Tendo em vista as manifestações e parecer da Procuradoria que ora acolho como
fundamento da decisão e esta integra, proferida nos autos da Licitação Pública na
modalidade Tomada de Preços n° 1/2016 - Processo n° 784/2016, DEFIRO o pedido
de aditamento de contrato a ser firmado com a empresa SRM Consultoria e Projetos
Ltda - ME e DETERMINO a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12
(doze) meses, compreendendo o período de 03 de outubro de 2017 a 02 de outubro
de 2018, bem como também a prorrogação do prazo de execução do objeto contrato,
com vencimento em 02 de outubro de 2018. Encaminhe-se o presente à Divisão de
Material e Património para a adoção das medidas cabíveis e prosseguimento do
processo em seus ulteriores termos".

Ourinhos, 28 de dezembro^de 2017.

Io Simoni Ptres
erintendente
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2° TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N° 19/2016

Pelo presente TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO, de um lado a
SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS, doravante denominada
CONTRATANTE, e de outro lado a empresa SRM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA- ME,
doravante denominada CONTRATADA, à vista do disposto nos incisos do § 1° do artigo 57 da
Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e, Contrato firmado com fundamento no Processo n°
784/2016 - Tomada de Preços n° 1/2016, objetivando a contratação de empresa para
elaboração de estudo ambiental para implantação da Central de Processamento de Resíduos
Sólidos Urbanos, Reciclagem e Compostagem - CTR e Aterro Sanitário de Ourinhos, bem
como obtenção de licenças pertinentes junto a CETESB, vêm ADITÁ-LO, para ficar
consignado o que segue:

l - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de vigência contratual, compreendendo
o período de 03 de outubro de 2017 a 02 de outubro de 2018, bem como o prazo de execução
do objeto contrato, com vencimento também em 02 de outubro de 2018.

H - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E, para constar, lavra-se este termo, que vai devidamente assinado pelas partes e
testemunhas.

SUPERINTEND

urinhos, 28 de dezembro de 2017.

E ÁGUA E'ESGOTO DE OURINHOS
elo Simoni Pires
perintendente

ONTRATANTE

SRM CONSULTORIA E
Danilo Giam

Sócio
C

OS LTDA - ME
Serrano

'strador
ADA

TESTEMUNHAS:

Sandro Corte Vrta
RGn° 23.349.103-X

Otacílio Donizeti Ta
RG n° 23

Andrade
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Procuração bastante que faz; SRM - CONSULTtORIA
E PROJETOS LTDA - ME a favor de BRUNO TIAGO
CONTESSOTTO R1GON e/ou EDUARDO SOUZA DE
MORAIS, na forma abaixo;

SAIBAM quantos este Instrumento Público de
Procuração bastante virem que, aos nove dias do mês de junho do ano de dois mil e
dezessete (09/06/2017), neste Distrito, Município e Comarca de Maringá, Estado do Paraná,
em Cartório do Primeiro Ofício de Notas, compareceu como outorgante mandante, SRM -
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME. pessoa jurídica de direito privado, com sede e
foro na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, n° 581 - Sala 04, Zona 02, em
Maringá-PR, inscrita no CNPJ/MF sob n° 10,647,497/0001-98, com Contrato Social
arquivado na Junta Comercial do Paraná - JUCEPAR, sob MIRE 4120640272-8, aos
13/02/2009, Quinta Alteração e Consolidação Contratual registrada na mesma Junta sob n°
20162894740, aos 12/05/2016, e, Certidão Simplificada expedida pelo referido órgão, aos
06/06/2017, os quais passam a fazer parte integrante e complementar do presente
instrumento, e ficam devidamente arquivados em pasta própria sob n° 155, arquivo n° 7281;
neste ato representada por seu sócio administrador, Danilo Giarhpietro Serrano, brasileiro,
casado, geógrafo, portador da carteira nacional de habilitação n°
02931 55151 1-DETRAN/PR, onde consta a Cédula de Identidade n° 324697892-SSP/SP e
inscrito no CPF/MF sob n° 046,756,179-64, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Romeu
Pardini, n° 161 - Apartamento 908 - Zona 28, em Maringá-PR; o qual declara sob as penas
da Lei que não houve qualquer alteração do Contrato Social, além da última aqui
mencionada; reconhecida como a própria pelos documentos apresentados, dou fé. Pela
mandante, na forma representada) acima qualificada, foi dito que, por este mandato e nos
melhores termos de direito, NOMEIA; e CONSTITUI, seus bastante procuradores
mandatários, BRUNO TIAGO CONTESSOTTO RIGON. brasileiro, casado, empresário,
portador da cédula de identidade n° 7.425:fF6-0-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n°
047.743.669-27, residente e domiciliado na Rua Mem de Sá, n° 1409 - Apartamento 503 -
Vila Bosque, em Maringá-PR; e/oU. EDUARDO SOUZA DE MORAIS, brasileiro, solteiro,
geógrafo, portador da cédula de identidade ;ntf 1.194.296-7-SSP/MG e inscrito no CPF/MF
sob n° 061.680,666-32, residente e domiciliado na Rua Júpiter, n° 183 - Jardim Imperial II,
em Maringá-PR; aos quais confere os mais amplos e gerais poderes para em conjunto ou
separadamente gerir e administrar a empresa ora outorgante, podendo adquirir e
comercializar mercadorias e prestar serviços de seu ramo de negócio, à vista ou a prazo;
pactuar preços, prazos, juros, multas, indexadores, modo, local de pagamento e demais
condições, mesmo penais; receber tudo que for de direito, inclusive seguros, pecúlios,
indenizações, restituições, aluguéis, benefícios, auxílios, bonificações, dividendos; pagar o
que dever, passar recibos, dar e aceitar quitações, totais ou parciais de quaisquer quantias
devidas, por qualquer título ou procedência, em forma de cheque, dinheiro ou títulos,
inclusive de capitalizações; podendo cobrar amigável ou judicialmente todos os seus
devedores; representar em Juízo -ou fora dele; constituir advogados e pactuar seus
honorários, bem como destituí-los, com os poderes da cláusula AD JUDICIA ET EXTRA,
para o foro em geral, em qualquer Juízo ou grau de jurisdição; propor contra quem de direito
as ações competentes e defender nas contrárias; podendo requerer, alegar, contestar,
apresentar e/ou interpor defesas, recursos, impugnações, reclamações, protestos, recorrer,
requerer reconsiderações de despachos e sentenças, tomar ciência de despachos e
decisões, transigir, desistir, aceitar e propor acordos; assinar guias de recolhimento e
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natureza ou espécie, ainda que decorrentes de convénios firmados, dando e passando
quitação dos valores recebidos, mesmo restituição; firmar quaisquer tipos de corwênios,
como parte beneficiada ou prestadora de serviços, ou como qualquer outra parte no
convénio; firmar contratos públicos ou particulares, provisórios ou definitivos, exceto os que
sejam contraditórios ao objeto social da dita empresa; contrair empréstimos e confessar
dívidas; vender, ceder, transferir, compromíssar, doar, permutar ou por qualquer outra forma
e título alienar ou onerar, a quem quiser e pelo valor que livremente convencionar, todos os
bens móveis, veículos, semoventes, instalações, ou ainda adquiri-los; receber posse, jus,
domínio, direitos e acões; obrigar e responsabilizar pela evicção de direito na forma da lei;
melhor descrever e caracterizar os bens; requerer e autorizar registros e averbações; firmar,
outorgar, aceitar e assinar os contratos de abertura, elevação ou redução de limite de
crédito, com todas as cláusulas e condições de estilo, perante quaisquer estabelecimentos
bancários, bem como seus sucessores, utilizando os créditos abertos na forma e nos meios
que forem convencionados; abrir, movimentar e encerrar contas correntes e aplicações,
mesmo de poupança, em quaisquer estabelecimentos bancários ou cooperativas de crédito,
bem como seus sucessores, inclusive junto ao Banco do Brasil S/A, conta corrente n°
12634-9, Agência 2209-8, da cidade de Jardim Alegre-PR, Caixa Económica Federal -
CEF, Banco Itaú Unibanco S,A.t Banco Bradesco S/A, Banco Santander S/A, Banco Safra
S/A, Banco Mercantil do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito Rural de Maringá - SICREDI,
Cooperativa de Poupança e Crédito de Livre Admissão da Região de Maringá - SICOOB
METROPOLITANO, Uniprime - Norte do Paraná, PAC - Maringá, Cooperativa Económica
de Crédito Mútuo dos Comerciantes e Confeccionistas dg Região Metropolitana de Maringá,
Banco Cooperativo do Brasil S/A, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União -
SICREDI UNIÂO/PR, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão - SICREDI/MARINGÁ,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Paraná/ São Paulo - SICREDI UNIÃO
PR/SP, Sistema das Cooperativas Integrantes do BANCOOB, Cooperativas de Crédito
regidas pelo Banco Central; requisitar,,reconhecer e retirar saldos, extratos e talões de
cheques; emitir, assinar, aceitar, receber, resgatar, sacar, descontar, reformar, registrar e
protestar cheques, ordens de pagamento, letfas de cambio, duplicatas, faturas, borderôs,
notas promissórias e demais títulos de crédito; dar ordens e contra-ordens; fazer
cadastramentos ou recadastramentos; requerer a confecção ou cancelamento e ainda
autorizar a retirada de cartões magnéticoà ou de crédito, inclusive para movimentação
bancária; criar, modificar, impostar e bloquear senhas; fazer saques e retiradas, assinando o
respectivo comprovante ou recibo; autorizar débitos e créditos, manuais ou automáticos;
movimentar por qualquer.meio, inclusive por meio eletrônico, requerer e autorizar qualquer
modalidade de aplicação; retirar e reapresentar cheques devolvidos, por qualquer que seja o
motivo; receber correspondências bancárias; requerer, promover, alegar, juntar, apresentar,
desentranhar, protocolar e assinar documentos; prestar declarações e esclarecimentos;
promover provas e justificações; pagar as taxas devidas, mediante o competente
comprovante e quitação; preencher e assinar formula rios, guias, declarações, autorizações,
liberações, requerimentos e demais papéis; resolver quaisquer problemas de ordem
trabalhista, podendo contratar e demitir funcionários, estipular salários, quadros de horário e
demais condições; assinar carteiras, folha de pagamento, contratos de trabalho, bem como
rescindi-los, como parte empregada ou empregadora; nomear prepostos; retirar na Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, encomendas, volumes, mercadorias, telegramas,
impressos, cartas simples ou registrada, com ou sem valor declarado, vales postais,
reembolsos e demais correspondências em geral, e/ou encomendas endereçadas a
outorgante; representar perante quaisquer repartições públicas, órgãos, ou empresas
federais, estaduais, municipais, autárquicas, empresas públicas ou privadas, Justiça Federal
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do Imposto de Renda, Ministérios, Secretarias, Serasa Experian, Cerfiticadpras,
Companhias Telefónicas, de Energia Elétrica, de Água e Saneamento, públicas, privadas ou
autárquicas, concessionários de serviços públicos ou privados, Prefeituras, Cartório de
Registros de Imóveis, Civis, Protestos, Títulos e Documentos e Tabelionatos de Notas,
Institutos, Aeroportos, Portos, Rodoviárias, Ferroviárias, Caixa Económica Federal e
Estaduais, Consórcios e Administradoras de Consórcios de bens móveis, Concessionárias,
Financeiras, Leasings, Comissárias, Seguradoras, Imobiliárias, prestadoras de serviços,
Sindicatos de Empregados e Patronais, Previdências Privadas, Planos de Saúde,
Associações, Fundações, Federações, Despachante Oficiais, Companhias de Seguros,
Companhias Abertas e Mistas, Cooperativas, Condomínios, seus síndicos, sub-síndicos,
pessoas físicas, fornecedores, representantes, conselhos fiscais e consultivos, Associações,
Sociedades Cooperativas, Delegacias de Polícia Militar, Civil ou Federal, Corpo de
Bombeiros, Departamento de Trânsito - DETRAN de qualquer cidade, CONTRAN,
CIRETRAN, Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRÁS, TIM Telepar Celular S/A,
VIVO S/A, Bolsas de Valores, prestadoras de serviços, Conselhos Regionais, Estaduais ou
Federais que jurisdicionam atividades profissionais, estabelecimentos de ensino, públicos
ou privados, Universidades, em quaisquer repartições, seções, departamentos, e onde mais
for preciso, em tudo apresentar, juntar, promover, protocolar, requerer, retirar, promover a
confecção e a retirada de certificados digitais, desentranhar, alegar e assinar quaisquer
documentos, inclusive formulários, requerimentos, guias, declarações, autorizações,
liberações e demais papéis; requerer e/ou renovar alvarás, croquís, plantas,
desmembramentos, unificações, mapas, confecções e aprovações de projetos, certidões;
relatar ocorrências, queixas e dar seguimentos; pagar taxas, custas, impostos e demais
emolumentos devidos, mediante apresentação do competente comprovante e quitação;
solicitar parcelamentos, prorrogações e abatimentos junto aos órgãos públicos; fazer
ligações e/ou desligamentos; acompanhar processos; "cumprir exigências, assumir
compromissos e obrigações; prestar declarações e esclarecimentos; promover provas e
justificações; praticar enfim, todos os demais átos necessários e indispensáveis ao mais
amplo, cabal e fiel desempenho do presente mandato, podendo substabelecer. A
outorgante, na forma representada, declara ainda que conferiu e corrigiu os poderes.
qualificação do mandatário, obieto. prazo, possibilidade ou vedação de substabelecimento e
todas as demais cláusulas principais e adjacentes/ficando ciente da impossibilidade de
atteracâo/retificacão do presente ato por motivo de erro disso decorrente. E, de como assim
disse e pediu, lavrei o presente instrumento que, lido e achado em tudo conforme, aceita,
outorga e assina, dispensando a presença de testemunhas pelo que lhe faculta o artigo 684
do Códi|o de Normas da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, do que dou fé. Eu,

" ANTONIASSi SANCHES, AUXILIAR DE CARTÓRIO, que a digitei e conferi. Eu,
< • * (MARCELO DÊ AMORIM SALES) TABELIÃO, que fiz lavrar, subscrevo e

assino ern público e raso. Desta 394,62 VRC. (a.) DANILO GIAMPIETRO SERRANO

DOUG

Traslada a em seguida, confere em tudo cdm o original, ao qual me reporto e dou fé.

Em test° da verdade

MARCf LO DgAMpRIM SALES
TABELIÃO

FUNARPEN - SELO DIGITAL N° 8Vpxm . NO5QT . Y8PpE, Controle:uKnFV , 4QwYW
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ATOS DAS AUTARQUIAS MUNICIPAIS

XTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° 6/2018.
Processo n° 949/2017.
Pregão Presencial n° 32/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de embala-
gens e descartáveis.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Es-
loto de Ourinhos.
Empresa Detentora: Piovani & Marinho Ltda - ME.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2018.
Vigência: 12 meses.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

XTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° 7/2018.
Processo n° 949/2017.
Pregão Presencial n° 32/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de embala-
gens e descartáveis.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Es-
goto de Ourinhos.
impresa Detentora: N P da Silva Sene - Papelaria -
HE.

Data de Assinatura: 25 de janeiro de 2018.
Vigência: 12 meses.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

XTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços n° 8/2018.
Processo n° 969/2017.
Pregão Presencial n° 34/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de saco de

lixo.
Órgão Gerenciador: Superintendência de Água e Es-
goto de Ourinhos.
Empresa Detentora: Kid Lixo Indústria e Comércio de
Embalagens Plásticas Ltda - EPP.

Data de Assinatura: 26 de janeiro de 2018.
Vigência: 12 meses.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRAIO DE TERMO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 1/2014.
Processo n° 1.793/2013.
Tomada de Preços n° 1/2013.
Objeto: Contratação de empresa de agência de pro-
paganda para prestação de serviços de publicidade e
marketing.

Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Única Propaganda Ltda - EPP.
i - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo
de vigência contratual, compreendendo o período de 14
de janeiro de 2018 a 13 de janeiro de 2019.
II - Pelo presente aditamento a CONTRATANTE paga-
rá a CONTRATADA a importância total estimada de R$
323.545,93 (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e
quarenta e cinco reais e noventa e três centavos).
III - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas con-
tratuais.
Data da Assinatura: 12 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE TERMO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 19/2016.
Processo n° 784/2016.
Tomada de Preços n° 1/2016.
Objeto: Contratação de empresa para elaboração de
estudo ambiental para implantação da Central de Pro-
cessamento de Resíduos Sólidos Urbanos, Reciclagem
e Compostagem - CTR e Aterro Sanitário de Ourinhos,
bem como obtenção de licenças pertinentes junto a CE-
TESB.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: SRM Consultoria e Projetos Ltda - ME.
l - Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses o prazo de
vigência contratual, compreendendo o período de 03 de
outubro de 2017 a 02 de outubro de 2018, bem como o
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prazo de execução do objeto contrato, com vencimento
também em 02 de outubro de 2018.
II - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas con-
tratuais.
Data da Assinatura: 28 de dezembro de 2017.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE TERMO DE
ADITAMENTO DE CONTRATO

Contrato Administrativo n° 26/2017.
Processo n° 1.022/2017.
Dispensa de Licitação n° 8/2017.
Dbjeto: Contratação de empresa especializada para lo-

cação de uma motobomba destinada ao poço localizado
no Jardim São João.
Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de
Ourinhos.
Contratada: Hidrocoelho - Manutenção e Perfuração de
Poços Artesianos Ltda.
I - À vista do constante no Processo Administrativo n°
11.456/2017, fica prorrogado o prazo de vigência con-
tratual pelo período de 1° de janeiro de 2018 a 18 de
abril de 2018.
II - Pelo presente aditamento a CONTRATANTE paga-
rá a CONTRATADA a importância total estimada de R$
41.040,00 (quarenta e um mil e quarenta reais), corres-
pondente ao valor da diária de R$ 380,00 (trezentos e
oitenta reais) na quantidade total estimada de 108 (cento
"í oito) diárias.
II - Prevalecem inalteradas as demais cláusulas con-

.ratuais.
Data de assinatura: 29 de dezembro de 2017.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n° 995/2017.
Pregão Presencial n° 36/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de artigos e
utensílios de escritório.
O Superintendente da SAE no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no inciso VI, do artigo 43 da
Lei n° 8.666/93, HOMOLOGA a presente licitação.

Ourinhos, 29 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

EXTRAIO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n° 1.056/2017.
Pregão Presencial n° 37/2017.
Objeto: Registro de preços para aquisição de luva de
segurança.
O Superintendente da SAE no uso de suas atribuições
legais e com fundamento no inciso VI, do artigo 43 da
Lei n° 8.666/93, HOMOLOGA a presente licitação.

Ourinhos, 29 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo n° 33/2018.
Inexigibilidade de licitação n° 2/2018.
Objeto: Contratação de empresa especializada para
manutenção de 3 conjuntos motos bombas do tipo sub-
mersa, sendo uma pertinente ao poço tubular profundo
na sede desta Autarquia e outras duas pertencentes ao
poço da Vila São João.
Contratada: Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio
Ltda.
Valor Total: R$ 92.575,13 (noventa e dois mil, quinhen-
tos e setenta e cinco reais e treze centavos).
Fundamento: Lei Federal n° 8.666/1993, artigo 25, inciso
l. Nos termos do artigo 26 de Lei Federal n° 8.666/1993
e suas alterações, Ratifico a Inexigibilidade de Licitação.

Ourinhos, 29 de janeiro de 2018.

Marcelo Simoni Pires - Superintendente.

IPíVIQ - Instituto de Previdência
dos Servidores Públicos do

Município die Ourinhos

JULGAMENTO E LICITAÇÃO

Processo n° 325/2.017.
Pregão Presencial n°01/2018
Objeto: Locação de softwares nas áreas de


