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ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 2019/6-000437-9
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ E A ZC
SERVIÇOS DE INTERNET LTDA.

 
 
O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ , autarquia federal
dotada de personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal nº 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, com sede à Rua Dr. Zamenhof nº 35, Alto da Glória, nesta Capital, inscrito no CNPJ-MF
sob nº 76.639.384/0001-59, doravante denominado de CREA-PR, neste ato representado pelo seu
Presidente, Engenheiro Civil RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da cédula de
identidade nº 3.542.640-0 da SSP/PR e CPF 474.790.789-00, e a ZC SERVIÇOS DE INTERNET
LTDA, com sede à Rua Minas Gerais, 1932, Sala 505 - Centro, Cascavel / PR, inscrito no CNPJ-MF sob nº
24.757.040/0001-40, neste ato representado por seus Sócios, MARCO ANTONIO ZANATTA ,
brasileiro, portador da cédula de identidade nº 8.171.427-4 da SESP-PR e CPF nº 063.183.919-40 e LUIZ
FELIPE CERVI, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 8.016.100-0 da SESP-PR e CPF nº
043.350.809-48, resolvem de comum acordo firmar o presente Acordo de Cooperação, em consonância com
a Lei Federal n.º 8.666/1993, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
 
O Objeto do presente instrumento é desenvolver um projeto para um sistema informatizado de gestão
eletrônica de processos em nuvem, para apoio à fiscalização do Crea-PR.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 
Elaborar um projeto para gestão eletrônica de processos, buscando soluções para auxílio no planejamento e
execução da fiscalização, envolvendo integração e conexão da base de dados do Crea-PR de profissionais,
empresas, ARTs e fiscalizações.
Cabe ao Crea-PR:

Disponibilizar à ZC SERVIÇOS DE INTERNET LTDA espaços em suas sedes regionais para
realização de eventos alinhados ao objeto deste acordo de cooperação;
Disponibilizar à ZC SERVIÇOS DE INTERNET LTDA relatório das ARTs emitidas para atividades
renováveis,
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Disponibilizar à ZC SERVIÇOS DE INTERNET LTDA relatórios das atividades realizadas pelos
fiscais nos últimos anos referentes a atividades renováveis assim como os dados das fiscalizações
realizadas e, quando houver, a qual ART cada ação está vinculada;
Disponibilizar à ZC SERVIÇOS DE INTERNET LTDA dados georreferenciados das ARTs e
Fiscalizações das atividades renováveis.

Cabe a ZC SERVIÇOS DE INTERNET LTDA:

Executar o projeto piloto proposto, em consonância com os interesses do Crea-PR;
Deslocar-se até a Sede ou Inspetorias do Crea-PR para realização de reuniões;
Interagir com a equipe do Crea-PR para alinhamento do trabalho e esclarecimentos sobre o processo
de fiscalização;

Não utilizar os dados fornecidos pelo Crea-PR para qualquer atividade diferente do objeto deste Termo de
Cooperação.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
 
Os órgãos signatários deste instrumento serão responsáveis pelas despesas decorrentes de suas respectivas
atividades, não havendo repasse de recursos entre os convenentes.
 
CLÁUSULA QUARTA - DA GESTÃO
 
Os responsáveis pela operacionalização do presente instrumento serão: Leonardo de Freitas Galesky, pela ZC
Serviços de Internet Ltda; e a gerente do Departamento de Fiscalização, Mariana Alice de O. Maranhão, pelo
Crea-PR.
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS
 
Os órgãos signatários deste instrumento serão responsáveis pelas despesas decorrentes de suas respectivas
atividades, não havendo repasse de recursos entre os convenentes.
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS MODIFICAÇÕES
 
Eventuais modificações poderão ser feitas através de Termo Aditivo, de comum acordo entre as partes, desde
que não haja mudança do objeto, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA
 
O presente Termo de Cooperação Técnica terá duração até 12 meses e passará a gerar efeitos a partir da
publicação de seu extrato em Diário Oficial da União pelo Crea-PR.
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA
 
O presente instrumento poderá ser denunciado no caso de inadimplemento das obrigações assumidas, por
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conveniência entre as partes, ou por ato unilateral de qualquer das partes mediante notificação prévia, por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.
 
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO
 
As partes elegem como foro da Subseção Judiciária de Curitiba, Estado do Paraná, como competente para
dirimir quaisquer litígios decorrentes do presente ajuste.
E, por estarem de acordo com as cláusulas termos e condições aqui ajustadas, assinam o presente de forma
eletrônica através do sistema SEI, juntamente com as testemunhas abaixo qualificas, para que se produzam os
necessários efeitos jurídicos e legais.
                             
 

Curitiba, fevereiro de 2020.   
 
 

RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA MARCO ANTONIO ZANATTA

Presidente do Crea-PR Sócio da ZC Serviços de Internet

  

 LUIZ FELIPE CERVI

 Sócio da ZC Serviços de Internet

 

Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 05/02/2020, às 09:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Paula Franciele da Silva Simeão, Testemunha, em 05/02/2020, às
09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador Jurídico, em
11/02/2020, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Cervi, Usuário Externo, em 21/02/2020, às 10:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Zanatta, Usuário Externo, em 21/02/2020, às 10:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente, em 27/02/2020, às 16:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 0197123 e o código CRC 3D735B73.

Processo SEI! nº 2019/6-000437-9 Documento nº 0197123
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 2019/6-000437-9

PLANO DE TRABALHO
 

1. DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO: CNPJ:

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Paraná – Crea-PR 76.639.384/0001-59

NATUREZA JURÍDICA:

Autarquia Federal de Personalidade Jurídica de Direito Público

ENDEREÇO:

Rua Dr. Zamenhof, 35 – Alto da Glória

CIDADE: UF: CEP: DDD / TELEFONE:

Curitiba PR 80.030-320 (41) 3350-6700

NOME DO RESPONSÁVEL: CPF:

Ricardo Rocha de Oliveira 474.790.789-00

C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR: CARGO:

3.542.640-0 / SSP-PR Presidente
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ENTIDADE: CNPJ:

Zc Serviços de Internet Ltda 24.757.040/0001-40

ENDEREÇO:

Rua Minas Gerais, 1932, Sala 505

CIDADE: UF: CEP: DDD / TELEFONE:

Cascavel PR 85.812-101 (45) 3306-2500

NOME DO RESPONSÁVEL: CPF:

Marco Antonio Zanatta 063.183.919-40

C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR: CARGO:

8.171.427-4 / SESP-PR Sócio

NOME DO RESPONSÁVEL: CPF:

Luiz Felipe Cervi 043.350.809-48

C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR: CARGO:

8.016.100-0 / SESP-PR Sócio

 
2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Elaborar um projeto para gestão eletrônica de processos, buscando soluções para auxílio no planejamento e
execução da fiscalização, envolvendo integração e conexão da base de dados do Crea-PR de profissionais,
empresas, ARTs e fiscalizações.
 
3. OBJETO
O Objeto do presente instrumento é desenvolver um projeto para um sistema informatizado de gestão
eletrônica de processos em nuvem, para apoio à fiscalização do Crea-PR.
 
4. JUSTIFICATIVA
Desenvolvimento de parceria pra promoção de melhorias na fiscalização do Crea-PR, no que diz respeito a
atividades renováveis. Tal apoio permitira um planejamento mais eficiente e produtivo, aumentando a
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assertividade nas atividades.
 
5. METAS
Durante a execução do Acordo de Cooperação, buscar-se-á atingir as seguintes metas:

ZC SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

METAS ESPECIFICAÇÃO

Executar o projeto piloto de sistema
informatizado integrado para gestão
eletrônica de processos em nuvem,
voltado para atendimento das
demandas de fiscalização de
atividades renováveis do Crea-PR.

Executar o projeto piloto proposto,
em consonância com os interesses
do Crea-PR, para gerenciamento e
auxílio do planejamento da
fiscalização.

 
6. PERÍODO DE EXECUÇÃO
O período de execução será a partir da data de publicação em Diário Oficial do Acordo de Cooperação, com
duração de 12 meses
 
7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

CREA-PR

OBJETIVO ESPECIFICAÇÃO
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE INÍCIO TÉRMINO

Disponibilizar à
ZC SERVIÇOS
DE INTERNET
LTDA espaços
em suas sedes
regionais para
realização de
eventos alinhados
ao objeto deste
acordo de
cooperação.

Quando
necessário,
disponibilizar
espaços para
realização de
reuniões e
eventos.

Espaço
físico 01

A partir da
Publicação
em Diário
Oficial da

União

12 meses,
a partir da

data de
publicação
em Diário
Oficial da

União

Disponibilizar à
ZC SERVIÇOS
DE INTERNET
LTDA relatório
das ARTs
emitidas para

Sob demanda,
encaminhar
relatório com a
relação das ARTs
emitidas para

Relatório 01

A partir da
Publicação
em Diário
Oficial da

12 meses,
a partir da

data de
publicação
em Diário
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emitidas para
atividades
renováveis.

atividades
renováveis.

União Oficial da
União

Disponibilizar à
ZC SERVIÇOS
DE INTERNET
LTDA relatórios
das atividades
realizadas pelos
fiscais nos últimos
referentes a
atividades
renováveis assim
como os dados
das fiscalizações
realizadas e,
quando houver, a
qual ART cada
ação está
vinculada.

Sob demanda,
encaminhar
relatório com a
relação das
fiscalizações
realizadas
relacionadas à
atividades
renováveis.

Relatório 01

A partir da
Publicação
em Diário
Oficial da

União

12 meses,
a partir da

data de
publicação
em Diário
Oficial da

União

Disponibilizar à
ZC SERVIÇOS
DE INTERNET
LTDA dados
georreferenciados
das ARTs e
Fiscalizações das
atividades
renováveis.

Sob demanda,
encaminhar
relatório com a
relação dos dados
georreferenciados
de ARTs e
fiscalizações das
atividades
renováveis.

Relatório 01

A partir da
Publicação
em Diário
Oficial da

União

12 meses,
a partir da

data de
publicação
em Diário
Oficial da

União

 

ZC SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

OBJETIVO ESPECIFICAÇÃO
INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO

UNIDADE QUANTIDADE INÍCIO TÉRMINO

Interagir com a
equipe do Crea-
PR para
alinhamento do
trabalho e
esclarecimentos
sobre o
processo de
fiscalização,
realizando

Sob demanda,
realizar reuniões
com a equipe do
Crea-PR, nas
diversas fases do
projeto, para
alinhamento e
testes. A equipe
da ZC SERVIÇOS
DE INTERNET
LTDA deve
deslocar-se até as

Reunião 01

A partir da
Publicação
em Diário
Oficial da

União

12 meses,
a partir da

data de
publicação
em Diário
Oficial da

União
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reuniões
sempre que
necessário.

deslocar-se até as
instalações do
Crea-PR quando
das reuniões
presenciais.

Executar o
projeto piloto
proposto, em
consonância
com os
interesses do
Crea-PR

Desenvolver
projeto piloto de
sistema
informatizado para
apoio ao
planejamento da
fiscalização do
Crea-PR

Sistema 01

A partir da
Publicação
em Diário
Oficial da

União

12 meses,
a partir da

data de
publicação
em Diário
Oficial da

União

 
8. PLANO DE APLICAÇÃO
Para a execução deste Plano de Trabalho não há previsão de repasse de recursos financeiros, ou,
onerosidade, sendo cada partícipe responsável pelas despesas decorrentes do cumprimento do presente
instrumento.
 
9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Não há um cronograma de desembolso, visto que não há previsão de repasse de recursos financeiros.
 
10. VIGÊNCIA
O presente instrumento terá vigência de até 12 meses e passará a gerar efeitos a partir da publicação de seu
extrato em Diário Oficial da União pelo Crea-PR.
 
11. CONDIÇÃO
E, por estarem de acordo com as cláusulas termos e condições aqui ajustadas, assinam o presente de forma
eletrônica através do sistema SEI, juntamente com as testemunhas abaixo qualificas, para que se produzam os
necessários efeitos jurídicos e legais.
 
 

Curitiba, fevereiro de 2020.
 
 

RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA MARCO ANTONIO ZANATTA

Presidente do Crea-PR Sócio da ZC Serviços de Internet

  

 LUIZ FELIPE CERVI

 Sócio da ZC Serviços de Internet
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Augusto Doerl, Testemunha, em 05/02/2020, às 09:37,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Paula Franciele da Silva Simeão, Testemunha, em 05/02/2020, às
09:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Roberto Arbigaus Rothbarth, Procurador Jurídico, em
11/02/2020, às 08:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Felipe Cervi, Usuário Externo, em 21/02/2020, às 10:26,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antonio Zanatta, Usuário Externo, em 21/02/2020, às 10:27,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Rocha de Oliveira, Presidente, em 27/02/2020, às 16:49,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site www.crea-pr.org.br/sei-autentica, informando o
código verificador 0197124 e o código CRC 2664ACA5.

Processo SEI! nº 2019/6-000437-9 Documento nº 0197124
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