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Relatório de Viabilidade Econômica e Vocacional   

Terreno municipal de Pato Branco, PR  
 

 

Ao seu pedido: 

Prev Pato 

 

Prefeitura de Pato Branco 

CNPJ: 76.995.448/0001-54  

R. Caramuru 271  

CEP: 85.501-064 - centro pato branco PR 

 

OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho é identificar a “Viabilidade Econômica” e vocacio-

nal do lote em questão e suas vocações dentro da zona ZIS, como investimento a 

médio e longo prazo de propriedade do municipal de Pato Branco, PR  

 

 

 O investidor e o empreendedor no setor imobiliário 

 

Que o investidor está associado ao empreendedor, pois o inves-

tidor aplica recursos enquanto que o empreendedor “se encar-

rega de analisar, planejar, implantar e operar, ou gerenciar a o-

peração”.  
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Descrição de dimensionamento do lote   

 

 

 

Referido imóvel: LOTE 09 DA QUADRA 433, situado à BR 158, nesta cidade de Pato 

Branco-PR, com área de 19.555,50m2, e benfeitorias com 1.478,75m2, matricula do i-

móvel nº 17.272 -2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco PR 

Um investimento é uma aplicação de recursos financeiros em uma oportunidade de ne-

gócios. Interessa verificar se há lucro ou se determinada taxa de uma oportunidade alter-

nativa é atingida, propiciando retorno do investimento realizado. Sinteticamente, a aná-

lise de investimentos consiste em coletar as informações e aplicar as técnicas de enge-

nharia econômica, considerando as taxas de desconto, os prazos e os valores previstos 

em um fluxo de caixa descontado, e eventualmente completando com a análise dos riscos 

ou incertezas envolvidas no processo.  

 

Pato Branco é um município brasileiro localizado no sudoeste do Paraná. A cidade se 

destaca na microrregião como um centro de serviços com ênfase nos setores da saúde e 

da educação. A partir de 1996, Pato Branco diversificou sua economia através de incen-

tivos fiscais a empresas dos setores de informática e eletroeletrônico, o que resultou na 

criação de um pequeno centro tecnológico industrial. A agricultura também representa 

uma importante fatia na economia do município.  

. 
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Construções 

 

Constam no espelho cadastral do Municipal, averbação da área de construção 

1.741,00m2 a qual corresponde a 8,9% da área do terreno em questão, restando ainda 

uma área livre de 61,1% para destinação adversa, a partir deste momento, eu perito passo 

a considerar para efeito de cálculo e análise deste laudo como terreno.   

 

Vocação 

 

Área ZIS: por ser uma área de indústria e comercio, voltada para depósito, prestadora de 

serviços, transporte, atacadista, pátio de estacionamento de carretas, oficina de carros 

pesados, deposito de material de construção e plantas industriais, podendo por sua vez 

construir até 70% da área em 2 pavimentos 
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Vista “in Loco” 

 

 Eu técnico e perito em avaliações João Luiz R. Novaes, Creci 26.177 e CNAI 14.568, 

estive no local, no dia 24/08/2020, a qual fui recebido pelo gerente da unidade Sr. João, 

a qual me concedeu o acesso ao lote 09 da quadra 433, garagem municipal escolar e 

almoxarifados do município,  constatei ser um “Barracão” antigo, que tinha sua destina-

ção anterior com garagem de caminhões, conforme a classificação, sendo transformado 

em deposito “almoxarifado do município” e garagem de ônibus escolar, a qual foi cons-

truído por estrutura metálico e suas paredes laterais e de fundos, com fechamento de 

telhas metálicas, do piso até o limite do pé direito da obra sendo que na fachada principal, 

a paredes foram construídas de bloco cerâmico a vista, onde abriga escritórios refeitório 

e banheiros femininos e masculinos , o restante da área, boa parte de pátio e estaciona-

mento para visitante e colaboradores,  e na terceira parte matos e resíduo de demolição 

de obras no seu lado direito faz se divisa com o estádio municipal e no fundo com vários 

confrontantes, as divisas com terrenos confrontantes, contem pequenos arbustos e matos, 

o  terreno tem superfície muito plano, por ser de ser de esquina, faz frente para a marginal 

que rodeia a BR com testada  de 195,00 m² e também para a Rua Parigot de Souza com 

testada de 165,00 m². 

 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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Para a elaboração desse estudo serão consideradas: as Normas Brasileiras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas NBR 14653-1 – Avaliação de bens – Parte 1: Procedi-

mentos gerais, (b) NBR 14653-2 – Avaliação de bens – Parte 2: Imóveis Urbanos e (c) 

NBR 14.653-4 – Avaliação de bens – Parte 4 – Empreendimentos; Enquadra no Grau 

II de Fundamentação. Pela norma técnica brasileira (NBR 146536-4, 2002), empreen-

dimentos imobiliários podem ser classificados como: Imobiliários, ou com parcelamento 

do solo, ou com benfeitorias, ou ambos, que, quanto ao uso, podem ser: Residenciais; 

Comerciais; de serviços; industriais; rurais; mistos; etc. 

Para este projeto foi usado o grau II de fundamentação, foi acompanhado todos seus que-

sitos fielmente. 
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Indicadores de viabilidade 

 

Considerando a variação acumulada nos últimos 12 meses, o Índice FipeZap apresenta 

estabilidade (em termos nominais). Comparando esse resultado à inflação prevista de 

4,34% para o horizonte de 12 meses, segundo o IPCA (IBGE) *, o Índice FipeZap apre-

senta queda real de 4,13% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que, comparativamente, 

o comportamento do preço nas cidades foi marcado pela heterogeneidade: dentre as 16 

capitais monitoradas pelo Índice FipeZap, Vitória (+3,63%), Florianópolis (+3,12%) e 

Manaus (+2,35%) apresentaram as maiores elevações de preço no período analisado, en-

quanto Fortaleza é (-8,79%), Curitiba (-3,86%) e João Pessoa (-3,22%) se destacaram 

com os maiores recuos. Finalmente, entre as cidades de maior peso no cálculo do Índice 

FipeZap, São Paulo apresentou uma alta acumulada de 2,29% nos últimos 12 meses con-

trastando novamente com o comportamento nominal do preço médio no Rio de Janeiro, 

onde se registrou recuo de 2,13% no mesmo horizonte de análise. 

Referência: maio de 2020 

 

O que é o empreendimento imobiliário: 
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 O investidor e o empreendedor no setor imobiliá-

rio, segundo a definição de alguns dicionários, em-

preendimento é todo esforço aplicado para fazer ou 

conquistar. Empreender é investir em algo que traga 

benefícios. Empreendimentos imobiliários são in-

vestimentos feitos em patrimônios, como a criação 

de imóveis pela construção civil, permutas ou aqui-

sição de áreas, barracões, conjuntos de salas, pré-

dios comerciais ou residenciais etc. que o investi-

dor está associado ao empreendedor, pois o in-

vestidor aplica recursos enquanto que o empre-

endedor “se encarrega de analisar, planejar, im-

plantar e operar, ou gerenciar a operação”. 

 

 

 

 

 
Investimentos 

 

 Um investimento é uma aplicação de recursos financeiros em uma oportunidade 

de negócios. Interessa verificar se há lucro ou se determinada taxa de uma oportunidade 

alternativa é atingida, propiciando retorno do investimento realizado. Sinteticamente, a 

análise de investimentos consiste em coletar as informações e aplicar as técnicas de en-

genharia econômica, considerando as taxas de desconto, os prazos e os valores previstos 

em um fluxo de caixa descontado, e evento 

 

 

 Completando com a análise dos riscos ou incertezas envolvidas no processo. É 

importante ressaltar que os fatores apresentados devem ser analisados em conjunto e não 

cada um separadamente. 
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 Cidade: Pato Branco é um município brasileiro localizado no sudoeste do Paraná. 

A cidade se destaca na microrregião como um centro de serviços com ênfase nos setores 

da saúde e da educação. A partir de 1996, Pato 

Branco diversificou sua economia através de 

incentivos fiscais a empresas dos setores de in-

formática e eletroeletrônico, o que resultou na 

criação de 

um pequeno 

centro tecnológico industrial. A agricultura também re-

presenta uma importante fatia na economia do municí-

pio.  

 

 

Números da cidade 

 

Temperaturas médias: 

Mês mais quente: Janeiro 22,5 °C. 

Mês mais frio: julho 14,2 °C. 

Temperaturas extremas (dados registrados após 2001): 

-5,6 °C em julho de 2006. 

36,7 °C em fevereiro de 2005. 

 

 

Sudoeste do Paraná 

 



                             A. L. Dietrich Imobiliária LTDA, CNPJ: 11.632.818/0001-43 

                        
                                                                                                                                                                                                

 

Rua Iguaçu, 824 - sala 001 Ed. Osvaldo Bukovski – Centro – Pato Branco (46) 3025-4060. www.imobilli.imb.br                                            

e-mail contato@imobilli.imb.br 

  

  
  

CRECI:  J-04688 – 6º Região   

  

10 

A população do Sudoeste do Paraná cresceu 0,46% entre 2018 e 2019, chegando a 

625.378 habitantes, de acordo com estimativa divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística). Após registrar redução de habitantes entre 2017 e 2018, no  

último ano houve um acréscimo de 2.855 morado-

res na região. Francisco Beltrão segue com o maior 

contingente populacional, ultrapassando os 91 mil 

habitantes. Porém, Palmas segue como o município 

com a maior média de crescimento, com uma po-

pulação 1,57% maior que em 2018. Pato Branco, 

Tapejara D’Oeste e Dois Vizinhos também apresentaram crescimento superior a 1%. 

 

 Por outro lado, apesar do crescimento em nível regional, mais de metade dos municípios 

sudoeste nos sofreram redução no número de moradores. Em 

números absolutos, Coronel Vivida foi o que perdeu o maior 

contingente, menos 158 habitantes. Percentualmente, Salgado 

Filho foi o que apresentou a maior redução, com menos 2,69%. 

A média de crescimento da região ficou abaixo dos percentu-

ais de aumento populacional do país – que passou de 208,5 

milhões em 2018 para 210,1 milhões neste ano, crescimento de 0,79% – e do Paraná, 

cuja população aumentou 0,75% no último ano, passando de 11,34 milhões para 11,43 

milhões. As estimativas populacionais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal 

de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e 

são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos.   
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Mercado imobiliário 
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O mercado imobiliário é um dos mais importantes segmentos da economia nacional. A-

lém da complexidade inerente à realização dos projetos compostos por inúmeros elemen-

tos, a atividade carrega elevados riscos em conseqüência dos investimentos de porte que 

são exigidos antecipadamente a absorção do produto final pelo mercado. Investidores, 

sejam eles empreendedores, incorporadores, construtores ou particulares buscam atingir 

algum benefício com o empreendimento e antes de decidir, deve ser desenvolvida uma 

avaliação cuidadosa para assegurar que o projeto proposto pode efetivamente atingir seus 

objetivos. No caso da construção civil, quando uma nova construção é investigada, de-

nomina-se tradicionalmente de “análise de viabilidade”. Atualmente, com expansão da 

oferta do crédito disponibilizada pelos agentes financeiros para construtoras e incorpora-

doras, resultado da sinergia de alguns fatores, destacando-se: a consolidação do novo 

marco regulatório para o setor trazido pela Lei 10.931 de agosto de 2004, que contem-

plou regras sobre o patrimônio de afetação segregando a contabilidade de cada empreen-

dimento, estabeleceu a alienação fiduciária, agilizando o processo de cobrança via 

cartório de imóveis e garantindo ao credor a propriedade do bem em caso de não 

pagamento do valor principal da dívida, atrelada a estabilidade econômica alcançada 

pelo país, fez com que as empresas do setor desenvolvessem métodos diferenciados para 

os estudos de viabilidade de seus empreendimentos. Tais ferramentas surgiram na tenta-

tiva de aumentar a precisão na análise da lucratividade das empresas perante as taxas de 

juros empregadas pelos agentes credores, que diante do aquecimento do mercado imobi-

liário, viram a oportunidade de aumentar suas carteiras de crédito imobiliário disponibi-

lizando recursos para viabilização de novos empreendimentos. Algumas empresas, di-

ante do cenário promissor, abriram seu capital para captar recursos mais baratos 

em comparação aos ofertados pelos bancos com o objetivo de financiar seus projetos 

aumentando a lucratividade de seus empreendimentos. Porém, tal manobra exige 

uma razoável alocação de recursos para atender às exigências do mercado de capitais, 

restringindo tal ferramenta de captação para grandes empresas do setor imobiliário. 
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Investimento Pato Branco 

 

 

I. Nesse sentido, a atração de novos investimentos, como é o caso do shop-

ping, cujo projeto está em fase de execução, o próprio shopping já atraiu a rede “IBIS 

“ que já deu entrada no projeto de construção de uma torre ao lado do shopping de 23 

andares para atender as visitantes de feiras e congressos é outro avanço importante, 

que contribuirá significativamente na economia local, assim como na geração de em-

pregos e em alternativas de lazer para Pato Branco e região. 

 

II. Destaque ainda para o Contorno Norte, nova condição de acesso e trafegabilidade, que 

será um marco para a mobilidade urbana, bem como para o desenvolvimento da cidade. 

A obra é mais uma parceria com o Governo do Estado e será executada a partir de 2018 

– somente na primeira etapa, serão investidos mais de R$ 35 milhões, já neste momento 

em face final. 

 

III. Construção do contorno rodoviário de Pato Branco vai ligar o entroncamento da BR-158 

ao entroncamento da rodovia PRC-158 e desviar o tráfego pesado da área urbana do mu-

nicípio. A previsão de inauguração é entre setembro e outubro de 2020. 

 

IV. De acordo com o prefeito Augustinho Zucchi, a nova sede da prefeitura de pato branco 

também na zona norte, proporcionará mais desenvolvimento para a cidade, principal-

mente para a área norte de Pato Branco. “Vamos urbanizar a via e descentralizar as ações 

do município para que os bairros da área norte cresçam e se desenvolvam”, afirma. 

 

V. Existe projeto já na prefeitura de tornar o trecho da BR que corta a cidade, transformar 

em Avenida de mão dupla com amplos canteiros central e viaduto interligando as 

duas partes da cidade, revitalizando a região em uma urbanização moderna, eficiente 

para com a cidade, trazendo com isso valorização dos lotes que margeia a Br, e novas 
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destinações aos mesmo tempo, como é o caso da vila esperança, com a inauguração de 

uma grande rede de supermercado (superpão), já e visível o efeito preço por metro 

quadrado na região.  

 

 

Estudo de Vocação Imobiliária 

 
 

 

 

Estudo mercadológico 

 

TENDÊNCIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

Quando pensamos sobre 2020 no Brasil, podemos verificar dois opostos. Apesar da epi-

demia e dias bastante agitados na política, pouco se alterou na construção civil. Já a eco-

nomia de modo geral teve um pequeno retrocesso, no seu crescimento, está sendo um 

ano de pequenas evoluções, prometendo mais estabilidade e crescimento para o ano de 

2021. Assim, é possível que você esteja se perguntando quais as tendências da construção 
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civil em 2021, pois saiba que as perspectivas são positivas para este e os próximos anos. 

De acordo com especialistas, a tendência é, finalmente, a volta dos investimentos, espe-

cialmente na área de imóveis, os estoques das grandes construtoras estão em baixas, a-

gora elas já partiram para novos projetos, deixando o mercado de lotes e área urbanas 

aquecidas ficando o mercado comprador, com isso o valor por metro quadrado sofre va-

lorização bem acima dos ganhos financeiros e descontados a infração do período. Seria 

a tão aguardada retomada da construção civil!  

 

I. Sobratema – Para 2021, a sondagem junto às construtoras e locadoras aponta que 61% 

das empresas consultadas estão otimistas com a economia brasileira e 48% se mostram 

otimistas com o setor da construção. Os dados são do Estudo do Mercado Brasileiro de 

Equipamentos para Construção 2020/2021 da Sobratema (Associação Brasileira de Tec-

nologia para Construção e Mineração). 

 

 

II. Abramat – O faturamento da indústria de materiais de construção deve fechar 2020 

com uma expansão real de 1,5%. Trata-se do primeiro resultado positivo após três anos 

consecutivos de retração. Para os próximos quatro anos, a produção de materiais de cons-

trução deverá ter crescimento anual médio em torno de 5%, segundo o presidente da 

Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat), Rodrigo Na-

varro. 

 

 

III. Cyrela – A construtora e incorporadora acumula cerca de R$ 800 milhões em vendas 

de outubro a novembro de 2019. Esse montante equivale a 90% das vendas de todo o 

quarto trimestre de 2018. Assim, para 2020, a expectativa é de crescimento e diversifica-

ção das operações imobiliárias. 
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IV. Eztec – A construtora e incorporadora pretende elevar os lançamentos de R$ 1 

bilhão a R$ 3,5 bilhão em 2019/2020. Em 2018, a empresa aguardou o resultado das 

eleições presidenciais e lançou a maior parte dos empreendimentos após a definição do 

futuro governo. 

 

Estudo de Viabilidade Econômica 
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TÍTULO: TESOURO SELIC 2025 

Dias corridos entre a data do investimento e a de vencimento 1670 

Dias úteis entre a data de investimento e a data do resgate 1152 

Valor investido líquido R$ 7.000.000,00 

Rentabilidade bruta (a.a)  11,05% 

Valor investido bruto R$ 7.070.000,00 

Valor bruto dos cupons e do resgate R$ 11.417.291,18 

Valor da taxa de custódia do resgate R$ 105.268,70 

Valor da taxa de administração do resgate R$ 328.988,32 

Alíquota média de imposto de renda 15,00% 

Imposto de Renda R$ 662.593,68 

Valor líquido do resgate R$ 10.320.440,49 

Rentabilidade líquida após taxas e I.R. 8,63% 
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Com a taxa básica de juro (Selic) em valores historicamente baixos, cada vez mais pes-

soas buscam uma alternativa conservadora para a renda fixa ou imóveis. No ano passado, 

triplicou o número de investidores em Fundos de Investimento Imobiliário (FII). O pro-

blema é que FII não é renda fixa. No caso de uma crise econômica, financeira ou imobi-

liária, é melhor ter um imóvel físico no seu nome do que cotas de um fundo administrado 

por terceiros, momentos de baixa geram ótimas oportunidades de compra. Os lotes ou 

área são grandes geradores de riqueza. Pois além da valorização natural, tem também a 

valorização por melhoria no bairro na rua etc., o importante em futura compra, e de pes-

quisar e contratar profissionais de boa competência para a intermediação do negócio, 

Investir em terrenos no entorno de grandes capitais é valorização garantida no longo 

prazo. Isto ocorre porque as cidades brasileiras estão se expandindo horizontalmente em 

ritmo acelerado. Também existem diversas formas de se investir e lucrar com terrenos 

no curto e médio prazo. Muitos condomínios de luxo no Brasil são construídos em ver-

dadeiros brejos, terrenos alagados em volta de lagoas que não teria qualquer valor aos 

olhos de uma pessoa comum. 
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Rentabilidade: 

 

A poupança nova com aplicação em 1º de agosto de 2020 e vencimento em 1º de setem-

bro de 2020 terá rendimento de apenas 0,13%. CDI e Selic renderam 0,19% em julho, e 

devem render apenas 0,16% em agosto. A variação do IPCA de julho foi de 0,36%, o que 
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fez com que o IPCA dos últimos 12 meses atingisse 2,31%, abaixo do centro da meta de 

inflação (4,00% para 2020). Para agosto de 2020, a expectativa é que o IPCA (a ser di-

vulgado em 9 de setembro de 2020) fique em +0,12%, o que levaria a um acumulado em 

12 meses de 2,32% e +0,58% no acumulado de 2020 Realiza-se, então, a projeção de 

cenários de venda, os quais são classificados em otimista, realista e pessimista e esti-

pula-se a duração e velocidade de uma possível venda do empreendimento ao longo do 

tempo. Com o estudo de viabilidade econômico-financeira em mãos, é possível avaliar o 

real potencial de retorno sobre o investimento. 

 

 

 

 

 

Logo após, é elaborada a projeção de fluxos de caixa, considerando todas as despesas, 

tais como: Impostos; Taxas; Compra e construção da infraestrutura da área. 

O fluxo de caixa do projeto é formado por investimento inicial, entradas e saídas de caixa 

operacionais e fluxo de caixa terminal. Este deve contemplar todos os custos e insumos 

para a construção do projeto hipotético. Além disso, com relação à receita, deve ser con-

siderado o VGV (Valor Geral de Vendas) esperado pela venda das unidades no mercado. 

O VGV deve ser fundamentado em um fluxo de caixa projetado, ao longo de um deter-

minado período de tempo, trazido a valor presente por uma taxa de desconto. Desta 

forma, espelha-se a rentabilidade esperada pelo empreendedor e o risco do negócio é 

considerado. 
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 Considerações finais 

Por fim, apresenta-se as considerações finais, com base em toda a análise de viabilidade. 

Esta é dotada de indicadores financeiros, calculados através das estimativas de fluxo de 

caixa e então é tomada a decisão de investimento. Os indicadores mais importantes são: 

 Planejar os próximos passos para um município que é modelo para o Brasil demanda 

ousadia, visão e determinação. Nesse sentido, a atração de novos investimentos, como é 

o caso do shopping, contorno norte e a transformação e revitalização desta via se apro-

vado, cujo outros projetos estão em fase de execução, é outro avanço importante, que 

contribuirá significativamente na economia local, assim como na geração de empregos e 

em alternativas de lazer para Pato Branco e região. 

 

Tendências de mercado 

 

A performance foi a mais branda dos últimos três anos, mas o desempenho do segmento 

imobiliário se destacou na área de serviços. As atividades do setor estiveram entre as que 

mais se desenvolveram, com acréscimo de 2,3%.  Antes mesmo da divulgação dos dados 

pelo IBGE em março de 2020, as estimativas de aumento do PIB já traziam certo oti-

mismo entre compradores e investidores, o que influenciou diretamente nas captações 

imobiliárias do ano passado. O cenário da pandemia trouxe dificuldades principalmente 

para empresas mais tradicionais, que mantinham operação voltada para a interação pes-

soal com os clientes. O contexto de distanciamento social ampliou a necessidade de in-

vestir em novas tecnologias para superar esse obstáculo. Além disso, alguns especialistas 

acreditam que o setor imobiliário pode ser responsável por puxar a retomada da economia 

após a pandemia, já que o mercado é considerado seguro para investimento. Outro ponto 

relevante é que o segmento também apresentou recuperação nos contextos de crise apre-

sentados nos últimos anos na economia brasileira e mundial. 
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QUESITOS: 

Quesito 1: valor de uma possível compra 

Na aquisição deste imóvel seguir orientação este estudo de viabilidade econômica foi 

trabalhado com valor máximo de compra de R$ 330,00 / M², conforme apontamento 

através de pesquisas de mercado não aconselho valor superior, pois neste momento o 

mercado está para o comprador, com viés de Baixa. 

 

Quesito 2: valor de possível locação 

Locação valor de R$15,00 por metro², e o mais viável após a compras pois 

cai as despesas de manutenção e acelera o retorno de capital,  

 

Quesito 3: manutenção com imóvel desculpado 

Barracão vazio despesas de seguranças e manutenção e de R$ 22.995,00, mensais, orça-

mento em anexos. 

 

 

 

Quesito 4: vocacional 

Empreendimentos voltados a indústria e serviços, tipo Galpão, até 2 pavi-

mentos, com 70% da área de ocupação 
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Quesito 5: Liquides media, como se tratar de possível comprador especi-

fico e de grande volume monetário, estima em 12 meses a sua venda, por ter 

2 frente tem a possibilidade de fracionar em lotes de 2.000m² cada, com isso 

se torna mais fácil a venda como também sobe para no mínimo a R$ 800,00 

/ M². Trevo Guarany, com a planta da cidade voltada para a zona norte, tipo 

novo Fórum, rede Superpão, Havan, Aeroporto, grande crescimento dos 

bairros Fraron e aeroporto, nova sede da prefeitura haverás revitalização do 

trevo Guarany naturalmente, puxando para cima os preços por m² das áreas 

disponíveis a curto e médio prazos. 

 

Este Relatório de viabilidade econômica e vocacional contempla: a apuração 

da finalidade da avaliação pretendida; dos seus objetivos; a apuração completa 

pesquisa imobiliária na região em análise; os corretos e precisos cálculos avi-

atórios, com a aplicação da correta metodologia avaliaria, dentro do preconi-

zado pelas normas técnicas, o que irá resultar em um Laudo completo e fun-

damentado. Consequentemente, ter-se-á um relatório de viabilidade econô-

mica e vocacional dentro da boa técnica, do bom senso e da boa ética profis-

sional. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

Carta Proposta nº: 39/2020 

 

A: Prefeitura Municipal de Pato branco 

A/Joao Luiz (Pato prev) 

Atividade: Vigia Carga Horária: 168 Horas Mensais Dias trabalhados: Segunda a Domingo 

Local solicitado: Garagem escolar e almoxarifado municipal Lote n*09 Quadra N*433, ao 

lado do estádio municipal       

Nº de Profissionais: 04                                     

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

Profissionais devidamente treinados e capacitados para desempenhar a função de Vigia.  

Vigiando o estabelecimento, dentro e fora do horário do expediente, sendo de Segunda a 

domingo 24 horas. 

  

Segurança. R$ 19.845,00 

Jardinagem. R$ 2.500,00 

Agua R$ 150,00 

Luz R$ 500,00 

Total despesas mensal R$ 22.995,00 

 

Pato Branco, 04 de agosto de 2020. 

____________________________                             

    Ronaldo Veloso Santiago            

                Sócio Gerente 

            (46) 99115-5584                                                         
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