
MUNICIPIO DE MARMELnRoo?
EsrADo oo penaNÁ

Marmeleiro,06 de julho de2022

Protocolo n" 71648
Requerimento no 04512022

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

TERMo Pn nnrnnÊNclA

1 - EsPEcIuc¡.ÇÃo Do oBJETo:

O objeto do presente termo constitui a contratação de empresa para realizat a coleta porta a porta

dos resíduós sólidós urbanos - Classe II, em toda a área urbana do Município de Marmeleiro/PR, e

transporte até a Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação final

em aterro sanitário.

2 -JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista a eminência do contrato de prestação de serviços n" 09612027, vinculado ao Pregão

Eletrônico n" 03512021, o qual possui como objetó a contratação de empresa especializadapatarealizat a

coleta porta aporta de iesid.ros sOtidos urbanos Classe II no perímetro urbano de Marmeleiro'

iendo ém vista que o referido contrato se finda em25 de julho de 2022.

Tendo em vista que a empresa atualmente contratada não possui interesse na renovação do

contrato.
De acordo com a Lei 12.30512010, em seu A¡t. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza

urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela orgarnzaçáo e prestação direta ou indireta

desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei no

11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento'

Considerando q.rË a óoleta de resíduos nao pode ser paralisada, pois é um serviço o qual a

Administração públicå Municipal é integralmente reiponsável pelo gerenciamento dos resíduos sólidos

domiciliares, incluindo as atividades dè coleta, armazeîamento, transporte, transbordo, tratamento e

destinação ou disposição final desses. Estes resíduos, objeto desta licitação, são classificados como

Classe-il - nao peiigosos segundo a ABNT NBR 1000412004. Contudo, não poderá haver intemrpção da

coleta dos resíduos, ã q.r. torna, também, indispensável a presente contratação'

Justificativa da quilometragem: a quilometragem foi estimada com base no diario de bordo

elaborado pela empresa (ANEXO tt¡ qu" iealiza o serviço atualmente, a partir do qual a média da

quilometragem dos *.r"ò de fevereiro a maio foi de 3588,25 km. Para tanto, foi considerada uma

margem de 10% no valor da quilometragem, para possíveis- imprevistos que venham a ocorÏer e afetem o

trajio habitual da coleta, bem como AÀ possivet triaçao de novos bairros e loteamentos no município,

urri- totulirando o quantitativo de 3956,7 km mensais'

Janeirol}}Z2: 3533 km
Fevereiro/20 22: 3 53 6 km

Março12022: 3318 km
AbriV2022:3636 km
Maiol2022:3863 km

uÉnr¡,: 3597,0 km + lo% =3956,7 km/mês

2.1. DA CONTRATAÇÃO:

A especificação técnica dos serviços é: contratação de empresa esp-ecializada na execução de

serviços de coleta porta a porta e transporte de resíduos sólidos .tibuttot - Classe II, provenientes dos

geradores da áreaurbana ao Vunicipio de Marmeleiro/PR e transporte até ETR da empresa contratada

ctÞ¡: to.zos.eeslooo l -o I
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para a¡¡¡azenamento temporáLrio e destinação final (Pregão no 00412020, Contrato no 088/2020),

iocalizadana Rua Ivaí, no 3070, no município de Pato Branco/PR'

3 - QUA¡rrO À QUALIFICAçÃO tÉcNrc¡.:

3.1. Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica em nome da PROPONENTE, expedido por

pessoa jurídica de direito público ou privãdo, que comprove a aptidão da licitante em desempenhar as

àtiuiduã"t pertinentes e compatíveis com o objeto licitado'

3.1.1. O atestado e/ou declaração deverá ser comprovado através de Certidão de Acervo Técnico,

emitida pelo conselhã Regional de Éngenharia e Agron-omia - CREA, conselho Regional de Química -
CRQ ou Conselho Regional de Biologia- CRBio'

3.2. Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA'

conselho Regional de Química - cRQ ou Conselho Regional de Biologia - cRBio, da PRoPoNENTE'

3.3. Declaração de responsabilidade técnica (ANEXO VI), indicandg 9 r-eip-qnsável técnico pela

execução dos serviços, 
"orn 

o nome completo, númêro da carteira de identidade (RG), número do CPF e

número do registro no CREA, CRQ ou CRBio. O mesmo não poderá ser substituído sem expressa

autorização do Contratante. É íedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo técnico como

responsável técnico por mais de uma proponente'

3.4. Comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico e a proponente, mediante

registro em carteira åe Trabalho ou contrãto de Prestação ãe Serviços devidamente autenticado' Para

dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ala da assembleia de

sua investidura no cargo ou contrato social.

3.5. Certidão de Acervo Técnico emitido pelo conselho Regional de Engenharia e Agronomia -
CREA, Conselho Regional de Química - cRa ou conselho Regional de Biologia - cRBio' do

RESïôñõÀîEi in"óñico, d"- 
"*.",rção 

de, ào mínimo, de desempenho de atividade pertinente e

compatível ao objeto da presente licitação'

3.6. Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CRE+'

Conselho Regional de Química CRQ ou confultro Regional de Biologia CRBio' do

RESPONSÁÝBI- rÉcNrco.

3.7. 
^empresa 

vencedora deverá, em um prazo de05 (cinco) dias úteis após a realização da sessão

Pública, apresentar a seguinte documentação abaixo:

a. Apresentar em nome da proponente apólice de segwo de transporte dos resíduos contra eventuais

danos ambientais decorrentes da atividade de transporte e armazenamento durante o transporte'

garantindo assim a segurança ao Erário. A apólice cleve cotlteltrplar a listagenr rlos veículos

asscgurados;
b. Listagem dos empregados da empresa que irão desenvolver os serviços solicitados' com

indicaçãó de nome, dáta de admissão e função desempenhada;

c. comprov uieo âu realizaçäo de examás clínicoi e médicos periódicos para monitoramento

biológico dos trabalhadores que irão trabalhar na coleta dos resíduos - Atcstaclo clc Saúdc

Ocupacional (ASO);

d. comprovação da adoção de programa de vacinação dos trabalhadores que irão desenvolver os

serviços solicitados, visando proteçao de doenças tais como Tétano, Hepatite B (devidamente

atualizados), covlD-i 9, conforme indicações do Ministério da saúde;

e. Listagem de caminhõés utilizados na coieta e transporte e destinação final de lixo, com indicação

das resPectivas Placas;
f. Fotografias dos caminhões utilizados (em todos os ângulos);
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g. Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a proponente, sendo através

de registro em Carteira de trábaho e Previdência Social - CTPS ou Contrato de Prestação de

Serviços, sendo este último com firma reconhecida;

h. Declaração de que o proponente possui junto à empresa, pessoal treinado e com registro de

acordo com a legislação trabalhista vigente;

i. Declaração de que o proponente 
-possui 

dentro do prazo de validade PPRA - Programa de

prevenção de Riscos Ambientais, itCAt - Laudo Técnico das Condições Ambientais do

Trabalho, pCMSO - programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; e Cópia do "PCMS,O"

(plano de Controle Médico de Saúde ocupacional), "LTCAT' (Laudo Técnico das Condições

Ambientais do Trabalho) e "PPRA" (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) atualizados e

devidament" urrinudo, por Médico e 
-nttgetrt eiro e/ou Técnico de Segurança do Trabalho,

respectivamente;
j. Declaração de que o proponente dispõe de no mínimo 02 (dois) veículos em condições

äpropriadas putu i coletã dos resíduos, com apresentação de documento que comprove a

piopriedaae do veículo, caso o veículo seja alugado, apresentar contrato de locação;

i. ii."nçu Ambiental de Transporte de resíduos da Clãsse II em nome da proponente expedida pelo

lnstituto Agua e Tena (lAT), ou órgão equivalente da sede da proponente e se for de outro Estado,

apresentaçlo daquele Èrtuáo tamb?m. A li"",lçu de transpotle cleve cotttenrplar as Placas qttc

colrìprovern quul u f'rota clue possui liccuça par¿ì ¿ì cxecução clo scrviço de transporte cle resíduos;

l. A empresa vencedora do certame deverá apresentar a planilha de 
. 
custos (planilha e

demonstrátivos) em atendimento ao objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta

escrita de menor preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar.

3.8. Da justificativa para as exigências acima:

1) Exigências de licenças ambientais para fins de qualificação técnica: Dispõe a Lei 8'666193 em

seu art. 30 quanto aos limites à exigência då documentação relativa à qualificação técnica' O inciso IV

prevê a possibilidade da exigência ãe ate¡rdimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o

caso.Nocaso,oOrgaÀcomietenteéolnstitutoÁguaeTena(lAT)eanormaespecialéaResolução
CONAMA n.o Z37,de 19 de dezembro de \99l.Iáclusive, se encontra disposto neste Tribunal (Teses

Ambientais TCE/PR - N." 04/2019) matéria pertinente ao caso:

a) A exigência de regularidade ambiental como critério de qualificação técnica é legal, desde que

não represente discriminação injustificada entre os licitantes, vma vez que objetiva garantir o

cumprimento da obrigação contratual e é essencial para que o objeto da licitação seja executado

sem o comprometi**to do meio ambiente. RA 03t.31 ll2}ll-5 - Acórdão 604712015 - segunda

câmara - (Pedido de Reexame, Relator Ministro Raimundo carreiro)'"

b) Também já se manifestou o Tribunal de Contas da União acerca do tema: "Contratação de

serviços por meio de pregão: a Exigência , pafa fim de habilitação' da apresentação de licença

ambiental de operação". Encontra uÀ]uro áo norto ordenamento jurídico a inclusão, no edital, da

exigência de prévio licenciamento ambiental de operação, expedido pelo órgão estadual

competente, para as atividades sujeitas a esse procedimento'

c) Foi essa a corrctusao a que th"go' o reiator, ao apreciar representação formulada ao TCU

noticiando possíveis inegularidadãs no Pregão Elètrônico no 3312009, promovido pela

Universidade Federal do Pará (UFPÀ), cujo objJo era a "contratação de empresa especializada em

serviços de conservação, manute nçaâ' e ii^påru nas áreas externas da cidade universitária Prof'

José Silveira Netto e das unidad", ¿u u¡'pe na cidade de Belém", bem como em outras localidades

no interior do estado. Em consequência da aludida representação, os responsáveis foram instados a

apresentar esclarecimentos sobre ur rlg"i"t"r ocorrãncias: "a) inclusão, no edital do pregão' de

exigência de licenciamento ambientat õm qualquer referência ao órgão expedidor, e que' mesmo

assim, veio a motivar desclassificação de licitante por apresentaçjo de licença emitida por outro

estado da federação, configurando possível ofensa ao piincípio da não distinção de sede; b).tal

desclassific ação ienase fundado erimotivo irrelevante, '-u'u"" 
que a licença de operação exigida

poderia facilmente ser obtida após a celebração do contrato, em se tratando de serviços comuns e

necessários;". lJm dos argumentos upr"s"ntados pela unidade técnica para defender a invalidação
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do edital do pregão foi o de que a exigência de apresentação da referida licença seria indevida, por

ser desnecessárá na fase de þro""su-tn"nto do pregão e irrelevante em face de outras exigências

editalícias, relativas à experiéncia anterior mínima ìos participantes. A unidade instrutiva aduziu

também que seria exigênòia estranha ao rol exaustivo de documentos previstos na Lei n' 8.666193'

Em seu vòto, dissentiãdo da unidade técnica, o relator ressaltou entendimento consignado no voto

condutor do Acórdão n 24712009-Plenario, segundo o qual "A Lei de Licitações exige, em seu art'

30, inciso IV, prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, encontrando o

licenciamento dä empresa interessada junto ao órgão ambiental, para fins de funcionamento e

exercício das atividades requeridas ,ro 
"ãitul, 

fundamento também no disposto no art. 28, inciso V,

segunda parte, da referida lei. Há, portanto, necessidade de se incluir no edital, em razão dos

serviços que serão prestados, exigênôia que reflita a adequada observação da legislação específica

(amblentai), cuja cómprovação deverá sei apresentada pelas licitantes para habilitação'". De acordo

com o relator, o precådente mencionado ampara o procedimento da UFPA de fazer inserir, já no

edital, como exi!ência de habilitação, a nécessidáde de a empresa interessada possuir licença

ambiental de opeäção. A par de sua fundamentação legal e material, a exigência "coaduna-se com

a crescente preocupação com os aspectos ambientais que cercam as atividades potencialmente

poluentes,,. 
-O pt"na.io anuiu à cãnclusão do relator. Acórdão n.' 87012010-Plenário, TC-

OO2.32O12O10-0, rel' Min' Augusto Nardes, 28.04'2010" '

2) Exigência de seguro contra eventuais danos ambientais para armazenamento dos resíduos contra

eventuais danos ambienta-is: Aqui ressaltamos a necessidade de ò ente público resguardar o interesse da

coletividade, preservando e acautelando-se para que haja a restauração o mais rapirl¿¡¡¡st1t possível nos

casos de degradação do meio ambiente. Embora não haja norrna expressa que obrigue as empresas a

manterem um seguro ambiental, não há obstáculos para que o ente público cumpra com seu dever

constitucional de resguardar o interesse coletivo fazendo esta exigência que pode ser cumprida por

qualquer empresa interessada em contratar com a Administração.

3) Comprovação da adoção de programa de vacinação dos trabalhadores, visando proteção de

doenças tais como Tétano, Hepatite B, cãnforme indicações do Ministério da Saúde: A adoção de

progrurnu, de vacinação objetivä o contiole, eliminação e/ou erradicação das doenças imunopreveníveis

"onîid"rudus 
prioritária, uä irrt"r"sse da saúde pública brasileira e intemacional' Isto somente ser

alcançado mediante esforços coletivos " 
p.r-un.ntes, em todos os níveis. A Portaria do Ministério da

Saúde n.o 597, de 08 de abril de2004, considerando a necessidade de estabelecer nornas sobre o

programa Nacíonal de Imunizações, instituiu em todo o território nacional os calendarios de vacinação'

Considerando a responsabilidade solidária do ente contratante na fiscalização do contratado em relação à

saúde e às condições de trabalho do empregador, a exigência busca resguardar a saúde deste, combatendo

o adoecimento por doenças infecciósas- reduzindo os níveis de absenteísmo dos trabalhadores,

promovendo melhor qualidade de vida através da prevenção'

A apresentação da documentação acima é indispensável para homologação do certame para a

empresa vencedora.

A análise à adequação segundo as nonnas de segurança do trabalho será efetuada por Técnico em

SegUrança do Trabalho vinculadã ao município que deverá atestar via parecer que a empresa cumpre com

as respectivas norrnas.

A Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Marilete Chiarelotto,

juntamente com a Chefe åa Divisão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos Fernanda Barizon, irã'o ín

/r", .oof.ril. . "-iti, oarecer se o vqículo indicaqo 4a 4línea "e" para a. D{estaÇão dos serúÇos

atende as exigências editalícias, ante¡ ¿u@o o veículo ofertado não atenda

.t .-tgê*t^ será motivo de desclassif,rcação do certame'

4 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUçÃO:
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4.1. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados, de acordo com as solicitações do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em todo perímetro urbano do Município de

Marmeleiro, conforme o itinerário diário das coletas de resíduos sólidos urbanos - classe II.

4.2. Osserviços desta licitação deverão ser realizados semanalmente, em todas as: segundas, terças,

quartas, quintas e sextas-feir"r, 
" 

,ábudo com início às 06 horas da manhã, sem paralisação dos serviços

em feriados e datas festivas.

5 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA:

5.1. Os serviços deverão ser executados durante o prazo de 30 dias, e posteriormente entregar as

pesagens diárias para conferência e emissão da nota de empenho (realizar a entrega das pesagens sempre

no último dia de cada mês).

5.2. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações, pelo

período de 12 (doze) meses, conforme a vigência do contrato'

5.3. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e

fiscalização do contrato, para efeito de pósterior verificação de sua conformidade com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta.

5.4. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando "T 
desacordo com as

especifrcações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de

15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, ás suas custas, sem prejuízo da aplicação das

penalidades.

5.5. Os serviços serão fiscalizados pelo fiscal de contrato, se houver alguma inegularidade estes

serão notificados para adequação, 
"uro "orrtr-io 

será dado início a processo administrativo podendo vir a

acanetar a rescisão do contrato.

6 - OBRrG,LçÕEs:

6.1. Trata o presente procedimento de licitaçáo para a contratação de serviços de extrema

necessidade, de natureza contínua e essencial à comunidade, para tanto, a empresa contratada deverá

elaborar plano de Trabalho, contendo a metodologia de execução que pretende implantar para

atendimento dos itens dos serviços previstos em edital, considerando que a Contratada deverá considerar

as seguintes abrangências:

6.1.2. Durante a execução dos serviços, a Contratada deveró:

I - Realizar a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos - Classe II, de toda a âtea urbana do

Município de MarmeleiroiPR, até ETR da empresa contratada para disposição final (Pregão n" 00412020,

Contrato n. 088/2020), localizada na Rua Ivaí, n'3070, Bairro Pinheirinho, Pato Branco - Paraná'

a) Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

b) Efetuar em perfeitas condições, cónforme especificações, prazo e local constantes no Edital e

seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e

|7 a2i,do Código de befesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

d) Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência' o

objeto com avarias ou defeitos;

e) Realizar a pesagem diária dos resíduos ao final da coleta, em balança própria ou subcontratada'

e repassar copia dõ ficket depesagem ao Departamento Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos;

Ct ¡P¡: 26.20S.665/000 l -01
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f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

óúrega, os motivos q.t" i*pottibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;
g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

iódur 
"r 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) Atender as norïnas aplicáveis da ABNT, as condições estabelecidas pelo IAT (Instituto Agua e

iena), e respeitadas às demais nonnas legais vigentes na prestação dos serviços de coleta e

transporte de sólidos urbanos - Classe II;
i) Còmunicar ao Departamento de Meio Ambiente de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência

relacionada à execução dos serviços;
j) Fomecer, quando solicitado, os dados de pesagem dos resíduos ao Departamento de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos;
k) permitir a fiscalizaçáo dos serviços contratados, por servidor designado pelo Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, prestando todoJ os esclarecimentos solicitados e atendendo às

reclamações formuladas ;

l) Assumir u ,"rponrubilidade por todas as providências 
-e 

obrigações estabelecidas na legislação

específica quanto aos acidentés de trabalho em que forem vítimas os seus empregados no

desempenho dos serviços ou em conexão com eles;

m) Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da categoria, bem como adicionais

de insalubridade e adicional noturno dos seus empregados;

n) Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus empregados e da

"*pr"ru, 
como também, taxÃ, tarifas, contribuições ou emolumentos que incidam ou venham a

incidir sobre os serviços contratados uma vez que os seus empregados não manterão nenhum

vínculo empregatício com a Administração Municipal;

o) Comparecei em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória intentada por seus empregados

contra a Contratante, reconhecendo sua verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as

despesas decorrentes de eventual condenação;

p) òt veículos, além das placas regulamentares, devem conter as indicações necessárias ao

iáconhecimento da executorå, o telefone para reclamações e a identificação do tipo de coleta que

realiza,bem como a identificação de que estão "a serviço da Administração Municipal";

q) A contratada deverá possuii no mínimo 01 (um) veículo reserva para caso de intercorrências que

iäpeçam que o veículã principal realize o serviço de coleta, não paralisando a prestação de

serviços;
r) Operar o sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos - Classe II, independente e

sem vínculos com a Administração Municipal, executando o serviço com pessoal de seu quadro

funcional, em número suficiente, devidamente treinados e habilitados, com registro em Carteira de

Trabalho e Previdência Social;

s) Fornecer aos seus empreiados, uniformes completos e equipamentos de proteção individual

1ÊtI's¡, ambos adequados uJtipo de serviço executado, crachá de identificação' por ela subscrito,

onde constarão explicitamente, além de sua razão social, o nome do empregado e seu número de

registro na empresa;

t) Promover ä imediata substituição de seus empregados, em decorrência de férias, faltas ou

afastamento por outros de igUal habilitação, .o-o tu-b¿m qualquer elemento cuja permanência

seja considerãdu irr"orruenierite pela Administração Municipal, sem que isso acarrete qualquer ônus

à Administração MuriciPal;
u) Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo

pã, quåirq,rer danos, prejuízos comprovadamente pór eles causados aos servidores' ao patrimônio

institucional ou material da Administração Municìpal, ou de terceiros, em face da execução dos

serviços, objeto do contrato;
v¡ nåørçarou substituir o ,"u p"rroal e/ou equipamentos, se for constatada a sua insuficiência ou

inadequação para arealizaçáo d^os serviços, objeto deste contrato' sem quaisquer ônus adicionais a

Administração MuniciPal;
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w) Não permitir aos seus empregados, ca1ação ou triagem de resíduos, ingestão de bebidas

alcoólicas e fumar em serviço è pedidos de gratificação ou donativos de qualquer espécie para a

comunidade;
x) Completar todo o itinerário de coleta, de forma que todas as viagens se completem e não ocoffa

abandono sistemático de recipientes sem serem coletados ou que venham a cair durante o trajeto;

y) A equipe de coleta (motoiistas e coletores) deverá utilizar uniformes completos e padronizados,

rån¿o q". os coletores deverão ser equipados com luvas durante a coleta e capas adequadas para

proteçãà em dias de chuva, além de outrã eventual equipamento de segurança adequado, tal como,

colete refletivo, boné e calçado, EPI's estes devidamente certificados pelo Ministério do Trabalho e

Emprego. Caso a condição de serviço exija, deverão ser adotadas todas as medidas de segurança

necessarias para o desempenho da atividade' caso a caso;

z) A contratac{a clevcrli cr-rnr¡'rrir ¿ìs uormas rcgularnentacloras clo Ministério clo 'l'rabalho c

Lìmpr.cgç, quc gozatr cla ftlrça àa lei (al. 200 cla CL'l), iltclusivc c cspccialmctrtc a prcvisào dc:

a, ll expr.ess¿trnente proiiriclo transporte c1e tlabalhaclores etlr caçambas clos canlillh(")cs, cnl

eslr.ibgs clos camilllrr)es cclnrltacl¿xlores dc lixo otl tìas ¡ratlcs cxtcrnas dos meslnos vcícttlos c

clc clr"ralqucr outro veícr.rlo utilizaclo r-ra coleta clc lixo. cm clbcdiôncia ao quc clctcrminam o art'

235 clo Clócligo clc 'l'ransito lJrasilciro c/c itcnr 31 .12.4 cla Nlì-31 c itcrts I 8.25.1 c 18.25.2 da

NII-18 cio M'f ll;
b. l;orneccl' aos l.rabalhaclorcs, gratuitauicnl"e, cclr-ripanrcntos clc protcçzìo indivicil"ral atlcqua<1os

ao risco cla aliviclaclc, 
",,., 

1r",11'"ito cstaclo cle collscl'r,açãcl e firrtcionatnellto, higicrrizanclo-os'

orienlanckl c ttcinando os lr.abalhaclorcs sobl'c o scu Lìso aclcc¡uaclo, guarcla c, collsct'r'aÇ¿ìo,

bem cgrn<l suSstilui¡cftr-os, clna¡clg {arri[ìcaclos ou extr¿rvinclos, confÌltl]lc Íìl'1. 1-57, l, da Cll'l'

c/c itcm 6.6.l cla Nlì-ó;
c. proceclcr a liigicnizaçãro clillria d¿is vestinicntas c unitbnnes r-ltilizaclos clttratttc as clivcrsas

f¿rses e atividãcles clzr linipeza púrblica, proibinclo qlle os trab¿rlhadorcrs cleixetn o local cle

tral¡alho utilizanclo lais vcsl,ill'lcrìtas c unilbt'nrcs ou clLtc levc:tll l"ais vcstirllcutas c Ltttif'onllcs

para ¡igicnização ol'ì1 suas rcsiclônoias, visanclcl treìcl cxpor as cicluais pcsso¿ls clO scu ciolo clc

convívicl ¿ros agellles iusaluþres eucotllracl<ls na sua jornacla latloral;

cl. Possuir, ur, rãuu compactaclora clo cirlrinhão tlc lixo, sistctna dc scgurallça cluc cvitc cr

aocsso duranle o funcio¡arncnto clo cqr-ripantcnto, cle tlodo ¿i cvitar o oslllag¿ìmcuto dos

trallalhaclores ellt caso clc clrtecla ttcl ccltlpartilnetlto de carga do cotlpactaclilr;

e. A co'tratacl¿r clerrerh conlllt'ovar scuresträlnrente o atenclitnctrtc't as norln¿ls cle scgttrança clo

trat"rallto.

aa) A contratada deverá recolher os rejeitos provenientes da triagem de recicláveis todos os dias

de coleta;
bb) Elaborar diário de serviços mensal, contemplando anotações diarias e pertinentes à prestação

dos mesmos; a ser apresentado no primeiro dia útil subsequente a execução do objeto;

cc) A logística de àxecução dos serviços deverá ser aprovada previamente pelos responsáveis do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

¿¿j e periodicidade das coletas não poderá ser suprimida, em número de vezes por semana'

definida no Roteiro de Coleta constante no Anexo I, constituindo em parte integra¡te do Contrato;

ee) Manter controle estatístico dos dados referentes ao volume de material coletado, tipologia e

"rrtr"gul. 
mensalmente para o Departamento de Meio Ambiente esses dados.

6.1.3. Da coleta:

a) A proponente contratada deverá executar os serviços de coleta porta a pofa' transporte dos

resíduos sólidos urbanos - classe 1¿ sendo eles os resíduos produzidos no perímetro urbano do

Município de MarmeleiroÆR;
b) Seguir rigorosamente os itinerarios aprovados pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, constante no roteiro de coleta;

c) A coleta deverá ser realizada segUnda, terça, quarta, quinta e sexta-feira' c sátlatlo' irlici¿rlclo ¿\s

0(rh00 nr i rt, ctt n f brtllc r<¡f ci rci clc col c:ta :
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cì) Os vcículos clcvcm scr ciotaclos cle sistcrn¿t cle molritor¿rurcntcl elll tenlpo re¿tl, o clual clcvc t'cr

acesso disponibiliz¿tclo ao rcsponsávcl pclo acompanhamelrto do contrato;

e) A colela e o transporte de resíduos sólidos urbanos - Classe 11 deverão ser realizados com a

itllizaçáo de caminhåes dotados de equipamentos coletores e compactadores de resíduos' com

capacidade mínima de 19 m3. Estes equipamentos deverão ser estanques e ter compartimento para

armazeîamento dos líquidos gerados p"1u co-puctação. A quantidade mínima de 02 caminhões

com ano de fabricação a partir de 2014, lembrando que 01 veículo já é necessário para fazer a

coleta porta a porta, porém a contratada deverá possuir mais um veículo que seja reserva para que

se o veículo que estiver em funcionamento apresentar problemas terá outro para substituir;

t) A propo¡énte cJever:á cntlcgar cl<lcumento que colnprove a capacidade volutnótrioa dos vcículos;

ól Ná exlcução dos serviços ãe coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos circuitos em

äarcha reduzida (velocidade máxima de 20 km por hora durante a coleta) com sinais luminosos e

sonoros compatíveis com a segurança, realizando paradas, sempre que necessário, no sentido de

evitar correriãs que geram descuidos com a qualidade do serviço e com a segurança da equipe e de

terceiros;
h) Onde estiverem implantados os coletores móveis (contentores) os caminhões devem possuir

sístema hidráulico paia basculamento dos mesmos. Sendo necessário fazer a coleta desses

contentores no primeìro horário da manhã, para evitar problemas no trânsito;

i) Todos os veículos de coleta deverão ser equipados com suporte para ferramentas (pás e

vassouras), que constituem equipamentos obrigatórios, para que os resíduos porventura derramados

durante u'"ól"tu sejam varriãos e recolhidos; além de sistema de captação de chorume entre o

compartimento de carga e a tampa traseira, com capacidade suficiente para não haver o

derramamento de líquidos nas vias públicas;
j) Os caminhões coletores de resíduos deverão ser lavados diariamente;

ï¡ Or coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário para não

danificalos e evitar o derramamento de lixo nas vias públicas. Sendo expressamente proibida a

coleta na modalidade de "bandeiras", ou seja, "montinhos de sacos de lixo nas esquinas -

amontoados", exceto em local autorizado. Sendo que o caminhão deverá passar em todas as ruas;

t) As cquipcs para a cxecução cla colcta cle lìcsícluos Classc Il scrão constituíc1as clc no mínirno, 0l

(um) niotorista e 03 (trôs) colcLolcs;

à) óornpetirá ¿\ CONTR,A,TADA a aclmissão cle nrotoristas, ajudautes, funcionários e clernais

operários ¡ecessários ao clcscrmpenho cl<¡s serviços, corrcudo por sua cotrla. toclos os cl]cal'gos

trabalhistas, seguros, unilomrcs, EPI's e clemais exigências legais;

n) A quantidaãe média mensal estimada de resíduos coletados, segundo dados de pesagem

referentes ao ano de202l, é de 165 toneladas de resíduos/rejeitos;

o) A coleta clcve contemPlat':
l. Materiais orgânicos;
II. Gratn¿r e liolhas;

il1. Roupas e calçados;
lV. lis¡rumas;
V. Materiais recicláveis quanclo misturaclos coln nateriais orgârlicos.

p) Deverão ser excluídos da coleta de resíduos sólidos urbanos - Classe -Il os seguintes tipos de

resíduos:
I.

il.
m.
tv.

Resíduos de construção civil;
Resíduos líquidos de qualquer natweza;
Resíduos industriais;
Resíduos gerados em estabelecimentos de serviços de saúde de características

infectantes e perfuro cortantes;
Resíduos provenientes de abatedouros (porcos, bois e galinhas).

7 - DAS OBRTGAçÖEs oo CoNTRATANTE:

a) Receber o objeto îo pràzo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

V
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b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

"å- u, especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento

definitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas

no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Aóompanh ar e fticaliiar o ãumprimento dai obrigações da Contratada, através de comissão/

servidor especialmente designado;

e) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

fl A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

têrceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou

subordinados;
g) Fiscalizar o cumpri¡rento clas lìormas cle ltigiene, saúde e segurança do trabalho ¡ror patte das

õ*pr".o* terceirizacias contrat¿rcl¿rs para cl serviço cls limpeza púhrlica e coleta cle resíduos sirliclos,

especialmeute tro que se rclèrc aos ilens su¡rracitaclos;

h) Adotar o. proui.l",rcias cabíveis ¡rara que as imegularidaclcs cletectaclas pelos prolissionais

respo¡sáveis pela verilicação clo cunrprirnento clas norll'l¿ìs de higienc, s¿rúclc e segttrzruça clo

t raba Ihcl, cf'ctr¡anclcl

a. A renlessa dos rcsporrsáveis pcla vclificação do cumprinrento dos contratos de prcslação de

s(jrurços;
b. A¡rós apuração pelo setor colupetente, resultem em aplicação das penaliclades gracluais

(lotificação ou aclverLôncia, nrulta, rcscisão conlratual e emissão cle ccrtidão dc

inicloneiciacle) as ernpresas recalcitreurles, cle forma a inibir a reincidência clas irregulariclaclcs.

8 -ESPECTTTCAçÃO DOS SERVrÇOS:

Licitação do tipo menor preço unitório do item

Valor
máximo

anual

Valor
máximo
mensal

Valor do
km rodado

Unidade de
Medida

Quantidade
Máxima
Estimada
Mensal

DescriçãoItem Quantidade
de Meses

952.931,5279.410,9620,07Quilômetros
(Km)3.956,70

Contratação de empresa

especializada para a execução

de serviços de coleta Porta a

porta e transporte de resíduos

sólidos urbanos advindos da

coleta domiciliar e rejeito da

associação de catadores,
provenientes dos geradores da

ârea do MunicíPio de

Marmeleiro/PR, e transPorte

até ETR localizada na Rua

Ivaí, tlo 3070, Bairro
Pinheirinho, no municíPio de

Pato Branco/PR.

t2

952.931,52Valor Total

01

g.1 Valor anual máximo: R$ 952.931,52 (novecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e trinta

e um reais e cinquenta e dois centavos).
g.Z Aquäntidade mensal estimada de resíduos domiciliares - Classe II é de 165 toneladas'

8.3 A quilometragem total mensal é estimada em 3.956,70 km/mês.
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8.4 A quilometragem mensal aproximada de deslocamento de Marmeleiro até a ETR é de

aproximadamente 1 .704,0 Km/mês'

OBSERVAçÃO: Caso o município consiga recuperar a antiga ETR durante o período de vigência

do contrato com a empresa vencedora do certame, a distância de deslocamento até o município de Pato

Branco será suprimida da quilometragem total.

9 - RECURSOS PARA CONTRATAÇAO:

9.1. Os recursos financeiros para suportar a eftcâcia do presente objeto, serão atendidos por verbas

oriundas da receita de recursos livres.

10 - FISCALIZ,1|ç^o E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

10.1. O recebimento dos serviços, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato,

será efetuado pelos(as) servidores 
-Marilete 

Chiarelotto, Fernanda Barizon e Willian Bottin, do

Departamento dì Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Telefone (46) 3525-2086, a fim de verificar a

conformidade dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo,

item não exclui nem reduz a responsabilidade do fomecedor,

vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de

ica na responsabilidade da administração e de seus

agentes e prepostos.

Chiarelotto
6.39212021

Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

10.2. A fiscalização de que trata este

ainda que resultem de condições técnicas,
qualidade inferior, e, na ocorrência desta,
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ANEXO I

rrrNnnÁmo nrÁnro DAs coLETAs DE nnsÍuuos sÓuoos uRBANos - CLASSE II

I Centro: lnclui entorno da Sanepar e Atram, Loteamento Gaiovicz até a ponte grande
2 lpiranga: lnclui Loteamento Zeni,MataNativa e Loteamento Ferla.
3 Passarela: lnclui Trevo Cerealista Tomé.

¡ Distância de ida e volta de Marmeleiro até a ETR em Pato Branco: 85,2 Km/dia;

o Distancia mensal percorrida entre Marmeleiro e a ETR em Pato Branco: 1704,0 Km/mês;

¡ Distância total mensal para coleta porta a porta e transporte até a ETR: 3.956,70 Km/mês'

CNPJ: 76.205.665/0001 -0 I
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LOCALIDADEDIA DA SEMAI\A
Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, Centro, Santa Rita,

Bandeira II, Perin, Ipiranga (inclui Loteamento Zeru e Mata Nativa),
Passarela e Araucária.

SEGTINDA-FEIRA

Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, lndustrial, Vila Roma,

AIvorada, Coophamar Três Pinheiros, Cohapar ilI, km 04, Ágou
)

Branca (Inclul Loteamentos Pedra Branca e Vila Marini) t Jardim
Bandeira.

TERÇA-FEIRA

Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, Centro, Santa Rita,

Bandeira II, Perin, Ipiranga (inclui Loteamento zeni e Mata Nativa),
Passarela e Araucária.

QUARTA-FEIRA

Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, Industrial, V ila Roma,

AIvorada, Coophamar Três Pinheiros, Cohapar ilI, km 04, Ágou

Branca (Inclui Loteamentos Pedra Branca e Vila Marini) Jardim
Bandeira.

QUINTA-FEIRA

Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, Centro, Santa Rita,

Bandeira II, Perin, Ipiranga (inclui Loteamento Zeni e Mata Nativa),
Passarela e Araucária.

SEXTA-FEIRA

Alvorada, Coophamar Três Pinheiros, Jardim Bandeira, Cohapar n.
,sÁsADo
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ANEXO II

I - CONTROLE DE QUILOMETRAGEM - FEVEREIRO A MAIO D82022
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CNPJ: 76.205.6(15/000 I -0 I

Avcnida Macali, no 255, Contro - Cx. Postal 24 - CEP 85 6 15-000
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Prefeitura Municipal de Murmeleiro

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Nitmero da Casø:

Bøirro:

Cidade:

CEP:

Estado:

Assunto:

Prazo de Entrega:

Nome do Requerente:

Número do Protocolo:

Nome:

CNPJ(CPF):

Endereço:

Número da Casa:

Bairro:

Cídøde:

CEP:

Estado:

Assunto:

7L648 Data do Pedido: 0610712022

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hfdricos

Tipo de Pessoa: n
rt
Marmeleiro

8561 5-000

Paraná

Requer autorização para, contratação de empresa para
realizar a coleta porta a porta dos resfduos sólidos urbanos -
Classe ll, em toda a área urbana do Municfpio de
Marmeleiro/PR, e transporte até a Estação de Transbordo -
ETR da empresa Contratada responsável pela destinação
final em aterro sanitário.

Marilete Chiarelotto

Prefeituru Municipøl de Mørmeleíro

7!648 Data do Pedido: 0610712022

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hfdricos

Tipo de Pessoa: E

lVlarmeleiro

8561 5-000

Requer autor¡zação para, contratação de empresa para
realizar a coleta porta a porta dos resfduos sólidos urbanos -
Classe ll, em toda a área urbana do Municlpio de
Marmeleiro/PR, e transporte até a Estação de Transbordo -
ETR da empresa Contratada responsável pela destinação
final em aterro sanitário.

Fara'rá-l
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Prazo de Entrega:

Nome do Requerente: @rt"-qryqql
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CETruC
cENfÞaL ÞÈ faarÀÍEñTo þg ti€sfbtjog

jr.ii

Pato Branco-PR, 30 de junho de 2022

Tabela n.o 01: Proposta para a prestação dos serviços periódicos de CEDËNCIA DE EQUIPAMENTOS
PARA ARMAZENAGEM DE RESIDUOS (TAMBORES/CONTË|NERS), COLETA, TRANSPORTE,
TRATAMENTO E DESTIrueçÃO FINAL de resíduos sólidos e líquidos da(s)Classe(s) abaixo descrita(s):

PROPOSTA

CLIENTE PREFEITURA DE MARMELEIRO/PR
Cidade-Estado

Grupo CETRIC para a prestaçäo de serviço de coleta e transporte

'.¡

Unidade
de Medlda

Valor do
km rodado

Valor máxlmo
mensal

Item Descrlçäo

Quantldade
Máxlma
Estlmada
Mensal

01

Contratação de empresa
especializada para a execução
de serviços de coleta porta a
porta e transporte de resíduos
sólidos urbanos advindos da
coleta domiciliar e rejeito da
associação de catadores,
provenientes dos geradores da
área do Município de
Marmelei ro/PR, e transporte
até ETR localizada na Rua
lvaí, n"3070, Bairro
Pinheirinho, no município de
Pato Branco/PR.

3956,70 Quilômet
ros (Km)

R$ 23,00 R$ 91.004,10

49 3905.5100 I rvnvr.cetric.cc,ni.t¡r Âcessc ¡\n8elo 6¿lilisserr, Cll 2O Kr¡ OS s/r'\ì | Cä. Post¡rl 5ÚÈ I ¿:EP 3ÿ3Cl-'J7Ü I Chapecó - SC



DocuSign Envelope lD: 66530339-2D0C-4D99-BFCB-9CC15DC826D7 rå U I7x

cEírruË
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ì ll I

Figura 01 - Caminhäo Roll-On/Roll.0ff

aJ

Figura 02 - Caminhão Roll-On/Roll-Öff com julieta

Figura 03 * Caminhåo Foliguindaste

- 
clrì¡r'.

Figura 04 - Caminhão tanclue o com bombeamento a vácuo

- Frota caminhões Grupo CËïRlÇ Figura 6 - cäm rupo

Forma de Pagamento: mediante boleto bancário, com vencimento em 28 dias da emissão da
Nota Fiscal do serviço de cada coleta. Será emitido CDF de comprovação de destinação dos
resíduos, que estará disponibilizado no site da CETRIC após a baixa do boleto bancário

DS

\

'"' T:' .--:

{
Ii

It

I

ìri¡ F,r

-,Tl.-r.r

49 3905.3100 | r'vlu¿.cetric.r::¡jnr.t¡r rtrcessc Ánqelo E¡lrlir;er¡. Cl'l 2Ll Krn Q5;/ritt i Cri. Fost¡Jl 588 | {-[F) 39tC1"970 | t-happcÚ - 5C
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1. TRANSPoRTE Dos RESÍDUoS

Conforme supracitado, o transporte dos resíduos no Grupo CETRIC, desde a sua

coleta até a disposiçäo final no Aterro Baldissera Guarapuava ou aterro de Chapecó,

obedece às legislações vigentes, bem como as diretrizes emanadas pela ABNT NBRs

7500, 7501,7503, 9735 e 13221. Além disso, segue as seguintes diretrizes:

o Veículos devidamente licenciados e vistoriados;

. Veículos com manutenções rotineiras, preventivas e corretivas;

. Veículos providos de Kit de Emergência, com equipamentos de contenção,

segurança e sinalização;

o Veículos providos de Pasta Preta com todos os documentos pertinentes e

necessários ao transporte, inclusive o Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR

emitido pelo gerador;

. App CetriMob de otimização da frota e do transporte (É por meio do App CetriMob

que o Grupo CETRIC realiza o lançamento da Ordem de Serviço - OS ao motorista

responsável pela coleta. Após recebimento da OS, o motorista faz o checklist de

inspeção do veículo no aplicativo. A inspeção diária proporcionada pelo CetriMob

evita transtornos relacionados a ausência de manutenções mecânicas/elétricas,

extravio de documentos e desfalque nos kits ou itens de segurança do caminhão,

por exemplo. Os caminhöes que não atendem aos requisitos contidos no checklist

são bloqueados e não podem realizar coletas até a correção das não

conformidades);

. Contêineres com fechamento hermético para proteger os resíduos de intempéries e

evitar derrama mentosisi ni stros.

A CETRIC utiliza caminhões modernos e desenvolvidos especificamente para a coleta

e o transporte de resíduos, como por exemplo veículos Roll-On Roll-Off, poliguindastes,

tanques, bombas e equipamentos hidráulicos que possibilitam o levantamento e

descarregamento dos contêineres (Caçambas estacionárias) de 4 até 40 m3.

Para responder de forma eficiente, a CETRIC gerencia todas as etapas do transporte

e da destinação final dos resíduos coletados, fornecendo toda a documentação

necessária, atendendo as normas da ABNT e exigências dos Órgãos Ambientais de

Controle Ambiental. 

N
4939O5.3lOO lwww.cetric.r:onr.br AcrsscÀnqeloBalr:lisser.¡.Cll20Krn05s/rrq lCÀ-.F,ostðl 588 ICEF,'ß98O1-970 lChapecó-SC
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Validade da Proposta: 3O(trinta) dias.

Atenciosamente.

Representante Gomercial
Willian Mariani

CETRIC - Central de Reslduos Ltda.
Fone:

Watts: (49) I 89055690

ô

^

w

I;t 49g9OS,St00 | www.cetric.conr.b¡ AcessoÀngoloBah:ljsserð.CH20Kmo5s/nq I Cx.postål 5SS l.CEP8980l-97q I Chqpecú'SC



301061202216:49

Fwd: ËNC: Orçamento coleta de lixo
De

Para

Data

Departamento de Meio AmbÍente <meioambiente2@marmeleíro,pr. gov.br>

licitacao02 <licitacao02@marmeleiro,pr.gov.bn

30-06-2022 15:49

Webmail :: Fwd: ENC: Orçamento coleta de lixo $. U - 2W

{l{n
[l Pref*Marmeleiro.pdf (-658 KB)

Remover todos os anexos

Att. ,
Fennanda Banlzon

Chefe da Divisão de Mefo Amblente e ßecursos HÍdnfcos
Portarfa no 6.433/2Ø21

Departamento de Melo Amblente e Recursos HÍdnlcos
(46)3525-2ø86 Fixo e h,lhatsApp

Att. ,
hlll1ian Bottin
Chefe da Divfsão de Gestão de Resfduos

¡rr\Portarla no 6.668/2Ø22
Departamento de Melo Ambiente e Recunsos HÍdrlcos
(46)3525-2ø86 Fixo e hlhatsApp

-------- Mensagem oríginal ****

Assunto:ENC: Orçamento coleta de lixo

Data: 30-06-202214:00

De: "Willian-Cetrlc"<willian@cetric.com.br><iwillian@cetric.com,br>

Para: "'Departamento de Meio Ambíente"' <meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br></meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br>

^

https://webmall.marmelelro.pr.gov.br/roundcubemall/?_task=mall&_safe=1ß_uld=131E1&-mbox=INBOX&-aç1le¡=prlnt&-extwln=1 112



301061202216t49 Webmail :: Fwd: ENC: Orçamento coleta de lixo *' ii 2A

Boa tarde,

Segue em ânexo orçamento conforme solicitado,

Cordialmente,

WÏllian Mariani
Repÿesentiånta Cumerciå I

4S S2l5r5?lS | 49 S8930't6el
willlan@crtriè.com.br
PåtÖ Brùnco, FB

CETRIC..I
I
I atxtt^L ôt trÀ?{i{lxrä ât tllls0ûf

celrhêom,br

Et@S;*"*lx^xä;i1lfîî'äf:Iiì"ri.låiH.,13'*.,",,oüüodoÞ,ônêrô,

ñ

r\

De: Depârtamento de Meio Ambiente Imailto:meioaml¡iente2@marmeleiro.pr,gov.brl
Enviada em: 28 de junlr o de 2O22 IS:24

Para: Willian <willian@cetric.com.br>

Assunto: OrÇamento coleta de líxo

Boa tarde

Segue anexo sollcitação de orçamento para realização de serviços de coleta de lixo domiciliar no munícipio de Marmelelro, o t

objeto de pregão a ser realizadc; em breve.

AtÈ. ,

Ë'ernancla B¿lrizon

Chefe <Ja [)i.vi.:¡åo cJe Meio A¡rrbi.errte $ Iìe(:u.r-nori Hl.clr:icor';

PoÍLarí¿r n' 6. A'.3.3/2021.

Ðepartamento cle Meio Àrnbi.ente e Recursos llí.clri.cos
(46) 3525-20S6 fixo e Wh¿rcsÀpp

https;//webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?-task=mail&-safe=1&-uid-13181&-mbox=INBOX&-a61ie¡=print&-extwin=1 212



u,i-; 2?y
.,/

LIMPATUR LIM

rý ,

PROPOSTA ORçAMENT¡{nIA

RorpRÊwCIA: coLETA E TRANSpoRTE DE npsÍouos sór,roos uRBANos -
RSU

wúupno: oogl2o22
DATA: 3O o6 20.22

Prezado (af: Cliente
Através deste apresentamos nossa proposta para contrataçáo de serviços, conforme
solicitaçäo.

A empresa entende que o ideal seria o valor por equipe. caso o Municíþio necessite
þodemos enviar uma proposta nesses termos.

Emissão de nota fiscal eletrônica
A nota fiscal será emitida mensalmente após mediçã.o e empenho.

Forma de Pagamento
Pagamento eletrônico entre contas.

Rua Desembargador Costa carvalho, ne 1395 - Bairro 5ão Bernardo - União da V¡tória/PR - CEP 84.600-392

CNPJ 04.336,100/0007-44 www,limpatur.com.br E-mail: comercial@limpatur,com.br

Solicitante: PMUNICIPIO DE MARMELEIRO
CNPJ/CPF z 6.2O5.665 / 000 I -0 1

Endereco: AV MACALI, 255 Bairro: Centro
Cidade: Marmeleiro/PR CEP: 85.615-000
Telefone : &61 3 525 -2O 86 E-mail: meioambie nte2@marmeleiro. pr. gov.br

Item Descrlçôo

Quantidade
Má¡dma
Estlmada
Meneal

Unldade
de
Medlda

Valor do
k'lr
rodado

Valor
má¡dmo
mensal

o1

Contrataçäo de empresa especializada
para a execução de serviços de coleta
porta a porta e transporte de residuos
sólidos urbanos advindos da coleta
domiciliar e rejeito da associaçäo de
catadores, provenientes dos geradores
da área do Município de
Ma¡meleiro/PR, e transporte até ETR
locaJizada na Rua Ivai, n'3070, Bairro
Pinheirinho, no município de Pato
Branco/PR.

3956,70 Quilômetr
os (Km)

R 22.27 R$ 87.878,30



ih ir. 2?"1

Validade da Proposta
60 dias

Cordials Beudeções,

TIMPATUR IIMP

LIMPATUR

LIMPEZA

URBANA

LTDA:04336100
000144

Assinado de forma
dlgital por LIMPATUR

LIMPEZA URBANA
LTDA:043361 000001 44
Dados: 2022.06.30
'15:36:1 8 -03'00'

^

LIMPATUR LTMPEZA URBANA LTDA

Rua Desembargador Costa carvalho, no 1395 - Bairro São Bernardo - União da Vitória/PR - CEP 84.600-392

CNPJ 04.336.1O010O0L-44 www.limpatur.com.br E-mail: comercial@limpatur.com.br

(Ìxìlx{r ñ6r#rry\.iç6



301061202216:49 Webmail :: Fwd: Re: Orçamento coleta de lixo

Fwd: Re: Orçamento coleta de lixo
Departamento de Meio Ambiente <meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br>

licitacaoO2 <licitacao02@marmeleiro. pr. gov.br>

30-06-2022 15:49

2tfrr

De

Para

Data

þ Proposta-0 8-2022-Limpatur.pdf (-369 KB)

Rernover todos os ünexos

Atr. ,

Fennanda Barizon

Chefe da Divisão de Meio Ambiente e Recunsos HÍdnicos
Pontaria n" 6.433/2Ø21.

Depantamento de Meio Atnbiente e Recursos Hidri.ccrs
(46)3525-2ø86 Fixo e hlhatsApp

Att. ,

Willian Bottin
Chefe da ÐÍvisão de Gestão de Reslduos

ÂPortania no 6,668/2Ø22

Departamento de Melo Ambiente e Recursos HÍdri.cos
(46)3525-2ø86 FÌxo e WhatsApp

-------- Mensagem original -***
Assunto:Re: Orçamento coleta de lixo

Data: 30-06-202215:37

De: Limpatur Limpeza Urbana <comercial@limpatur.com.br></conrercial@limpatur.com.br>

Para: Departamento de Meio Ambiente <meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br></meioambiente2@marnteleiro.pr.gov.br>

Em 2022-06-28 t5:24, Deparlamento de Meio Ambiente escreveu:

Boa tarcfe

Segue anexo solicitaçáo de orçamento para realização de serviços de coleta de lixo domiciliar no municipio de Marnreleiro, o qual

será objeto de pregäo a ser realizado em breve.

Att. ,
Fennanda Barizon

Chefe da Divisão de Meio Amhiente e Recursos H:idricos
PontanÍa n" 6.433/2t¿27

Departamento de Meio AmbÍente e Recursos HÍdnicos
(46)3525-2ø86 Fixo e WhatsApp

Prezada Fernanda, Boa tarde

Em anexo proposta comercial para serviços contínuos, estamos a disposição

Atenc iosamente,
h,wr¡,.1.imÞatun.con,hr - 42 3522 3ø77

Rua Desenbangadon Costa Carva1ho, N 1395 - Bairno São Bernardo - União da Vitónia - Pananá

O pnesente e-maiI, contem informações de uso pessoal e profissional entre o nernetente e os destinatárÍos,
devendo ser resguandado o devido sigilo de seu total conteúdo, Caso receber indevidamente favon apague-o

imediatamente e comunique o remetente,

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1&_uid=13182&_mbox=INBOX&_"61ie¡=print&-extwin=1 't t1
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GËSTAO NË QUATIPAOË
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trUR CA r50 9007
l.lii¡ir',1Å

orlcrc 17s/2022
A qREFEITURA MuNIctpAL DE MARMELETRa- EsrADo oo pnnauÁ

NC de Fernanda Barizon

KIIElIfìÂ AMF¡IFNTAI S'À pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob no

07.706.588/0002-23, com sede na Rodovia Celso Garcia Cid, 12633 Gleba Cafezal, Londrina, Estado

do Paraná, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora, apresentar orçamentos nos

termos solicitados.

Coleta porta a porta e transporte de resíduos sólidos urbanos advindos da coleta

domiciliar e rejeito da associação de catadores, provenientes dos geradores da área do

Município de Marmeleiro/PR, e transporte até ETR localizada na Rua lvaí, n'3070, Bairro

Pinheirinho, no município de Pato Branco/PR.

O valor estimado para coleta porta a porta é de R$22,48 (vinte e dois reais e quarenta e oito

centavos) por quilômetro rodado.

O valor estimado mensal é de R$88.946,62 (oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e seis

reais e sessenta e dois centavos) para 3.956,70 Km/mês.

Validade do orçamento: 60 (sessenta) dias.

Nos colocamos a disposiçäo para eventuais esclarecimentos

E-mail para contato: elisanoela@kurica.com.br

Telefone: (43)33744400 ou (43) 99814-5171

Londrina, 29 de junho de 2022.

Atenciosamente,

a

;- 7 ,ì fitt"n, t ,;
KURICA AMBIENTAL S/A

ELISANGELA MARCELI AREANO ARDUIN
PROCURADORA

RG 50913015 CPF 016722989-38

KURJcA AMBIENTAL S/A ISETOR DE LICITAçÕES
Contato: (43) 33744400 | E-mail: elisangela@kuricaambiental.com.br



3010612022 16i49 Webmail :: Fwd: Orçamento - Coleta de Lixo

Fwd: Orçamento - Coleta de Lixo

De

Para

Data

Departamento de Meio Ambiente <meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br>

licitacao02 <licitacao02@marmeleiro, pr. gov. br>

30-06-2022 15:49

¡.d u - 26l

þ t za - 2022 - KURICA - orçamento Marmeleiro - Coleta.pdf (-212K8)

Rernover toclos os úrnexos

Att. ,

Fernanda Barizon

Chefe da Divfsão de Meio Ambiente e Recursos HÍdnicos
Portania no 6.433/2Ø27

Depantamento de Melo AmbÍente e lìecunsos HÍdnicos
(46)3525-2ø86 Fixo e hjhatsApp

Att.,
Willian Botrin
Chefe da DÍvfsão de Gestão de Resfduos

â Pontania n" 6.668/2Ø22

Departamento de Meio Ambiente e Recunsos HÍdrÍcos
(46)3525-2ø86 Flxo e hlhatsApp

-------- Mensagem original *-**

Assunto:Orçamento - Coleta de Lixo

Data: 29-06-202213:52

De: Orçamentos - Kurica Ambiental <orcamonto@kurica.com.br></orcamento@kurica.com.br>

Para: meioambiente2@marmeleiro.pr.gov.br

Gópia: Elisangela Marceli Areano Arduin <elisangela@kurica.com.br></elisangela@kurica.com.br>

Boa tardel

Segue orçamento conforme solicitado.

Qualquer dúvida, nos colocamos à disposição.

Â\tenciosamente,

Su R !cA
ìrÍr,,r'ri P;', l)r'11,.rl'.: I L ilt:':,.1r;:

j rr\r.{.r. r.:1,., ..ll l

l' fr¡trrri I l..,,rrJ.;'iLr /.li ,li,l',.
I ¡l) i_,1:i.r f tl:,.trrr.,
,/rt(l Ì ar l),il(ltjr)

https://webmail.marmeleiro.pr.gov.br/roundcubemail/?_task=mail&_safe=1&_uid=13183&_mbox=INBOX&-¿ç1ie¡=print&-extwin=1 1t1
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PA-R.AN,{

2.4 A quilometmgem mensal aprcximada de deslocamento de Mmeleiro até

aproimadamente 1.704,0 Km/mês (ANEXO.I - B do Edital);
ETR é de

ESTADO DO PAR.ANA

CoNTRÄTO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS N" 096/2021
(Pregáo Elctrônico N'0352021 - PMM)

O MUNICÍPIO DE IIIÂRMELEIRO, pæsoa jurídiø de direito público intemo irucrita no CNPJ^,IF
sob o n'?6.205.665/0001-01, com sede administrativa na Avenida Macali, n'255, centro, Mmeleiro,
Estado do Partrá, reprsentado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da ædula de identidade civil
(RG) n" 4.352.883-l SSP/PR e inscrito no CPF/ì4F sob o n' 524.704.239-53, de ora em dimte
denominado CONTRATÂNTE; e a empresa LIMPATIJR LÍMPEZ.A ITRBANA LTDA, pesoa
jurídiæ de diæito privado inscrita no CMJ/À4F sob o n" 04.336.100/0001-04, æm sede na Ru
Dsembagador Costa Caryalho, n" 1195, Baino São Bemardo, Cidade de União da Vitóri4 Estado do

Paraná, CEP E4600-392,Telefone (42) 3522-3077, e-mail: comcrcial@limpatur.com.br, ¡ePrsentada por

sua adminìsrador4 Sr. Luisiane Scelet da Maia, portadon da cedula de identidade civil (RG) n'
10.709.138-6 SSPÆR, e inscrita no CPF/MF sob o n" 06'1.721.919-94, de ora em dimte denominada

CONTRATADA, sujeitando-se às nomæ da Le¡ 10.520 de l7 de agosto de 2002 e à Lei 8.666193,

subsidiariamente, e obedecidas æ condiçõ* eslabeÌecidæ no Edital de Pregão Eletrônico N'035/202I,
resolveln celebrar o prsente instrumento, mediante tr cláusulas e tr condições seguintes:

CLÁUSULÁ PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Tern por objeto o pr*ente instrumento a contmteç.lo de cmprcsa pâm reâliur a colet¡ dos

rcsíduos sólidos urbânos - Clâsse II, em toda a área urbana do Município de Marmeleiro/PR" e

transportar até a Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada rsponsável pela

desfineção final em ateno sanitário, nos tennos dcscritos no item 2.1 da Cláusula Segunda deste

instrumento.

Prrágrafo Un¡co
lntegram e completam o prcente temo contrarual, pam todos os fins de dire¡to, obrigando às Parts em

todos os seus t€mos, æ ændições expressæ oo Edital de Pregão Eletrônico n'035/2021 e seus anexos,
juntamenle com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULÁ SEGI'NDA _ DO VÀLOR CONTRÁTUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto oË æntratado, o CONTRÁTÄNTE pagará a CONTR-A.TADA. o valor
global de Rl¡ 447.353,88 (quatrocenfos e qü¡renta e sete mil tr%utos e cinquenta e três rqis e

oiteotâ e oiao

2.2 A qumtidade mensal estimada de r*íduos domiciliæs - Clæse II é de t65 loneladæ;

2.3 A quilomctÉgem meNal de colet8 porta a porta é estimada cm 1.651,49 Km/mês (ANEXO I - A do
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2.5 A quilometragem total mensal é stimada em 3.355,49 lan/mês

2,6 No valor contratado já estão incluídæ todæ æ dæpesas ordináriæ diretas e indi¡eøs demnentæ da
execuÉo ænûatual, incluive tributos ey'ou impostos, enøgos sociais, tmbalhistas, previdenciários,

fisæis c comerciais incidentes, tua de administnção, materiais de consumo, seguro e outros neæssáric
ao cmprimento inteBËl do objeto contratado.

2.7 O valor contmtml pode¡á ser ¡evisdo næ hìpóteses do artigo 65, inciso [I, alínea "d" da Lei n"

8.666/93, desde que devidamente comprovado o dæequilibrio contratual por Parte dâ CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIR-A - DAS CONDIÇOES DE PAGÀMENTO
3.1 O CONTRATÂNTE efetuará o pagamento através de hansferênci4 depósito ou Ordem Bancá¡ia
Eletrônic4 afé o f!éqilqggtri!þijê subseqùenle ao do fomecimento do objeto, mmprovada a adequação

com o disposto no edital, mediante reæbimento da nota fisel.

3.2 A fatura deverá ær aprsentada no Setor de Compræ, com indicâção da modalidade e número da

licitação e Contrato de Fomec¡mento, e Nota Fiscal em¡fida em nome da

PREFEITURA MUNICTPAL DE MARMELEIRO
CNPJ n" 76.205.665/0001 -01

Avenida Maøli, n' 255 - Centro
Mameleiro - PR
CEP:85.615-000

CoNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVÍÇOS N'096/2021
(Pregão Eletrônico N'035¿021 - PMM)

3.3 Deverão acompanhar a nota fisÉl ærtidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do
FGTS, válidas para o período do pagamento.

3.4 Eur cæo de devolução da Nota Fisml ou Fatura para coneção, o pmæ pan o pagamento passará a

fluir após a sua reapEsentaøo.

3.5 A nota fisæl/fatum deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número
de imcriSo no CNPJÂvíF apresentâdo nos documentos de hab¡l¡tação e dæ propostæ de preços, não se

admirindo notæ fisøiýfaturas emitidas por outros CNPJs.

$l' Os pagamentos serão ¡etidos em cæo de não cumprimento pela CONTRATADA de disPosiçõs
conb-atuais, bem como em øo de nult4 até o recolhimento da mesma.

$2' O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corigido até a data do efetivo
pagmento pela vaiat'o do índice INPC omrrida no período, salvo a mrência do disposto no 0l'desta
Clá6ula.

CLÁUSULÄ QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1 Os ræmos destinados ao pagmento do objeto de que t¡ata o prsente edilal, são oriundos de

Recureos Ordiná¡ios (Livræ) e Tffi - Prestação de Seruiços. Os ræmos orçåmentários conerão Por

Edital); up^ruR4pu^

ç
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7óæ5.665itmt-0t

447.353,8837.279,49ll,ll(Kn)
Quilômet¡os3.355,49

Contralação de cmpßa æpecialiada
paE a execução de seryiços de colet¡
pola a poú e tmosporte dc æsíduos
sólidos urbanos adv¡ndos da @lcta
domiciliar e rejeito ds 6$ciaçlo de
qtadorcs, prcvcn¡entes dos gemdores

da árø do Município dc

MameleircÆR. c mpone aé ETR
localiæda na Rua Iwí, n'3070,
Baim Pinlcirinho, no município de
Pâtô gdnco/PR.

0l

Valor Totãl

0

5n
3.3.90.39.82.03.00
3.3.90.39.82.03-00

I 54r OOIß 2.057
I

12.01
5'17

1790

E-ruil:
M¡oli, n' 24 - CEP t5.6 I 5{XX)

Þ- TclctoÈ: (16) 3525-8r07/ 8t05

4 Æ ffiâF*ffiL*
AÝãid, Mãf i, n'255, C6tý. CLjPß6.124 -CFJ 8'615ñ
E{¡¡[ @-Têlcfdc: (46] 3525'E107/ tl05
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6.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor comspondeûte ao fomæimento do objeto, no p@ e

foma estabelecidos no Edital e seu anexos;
uMPAruR äjmijffi*
UMP€ZA URBANA uMpa^ l,ÉM

ESTADO DO PAR,AN,Á.

6.6 A Administação não responderá por quaisquer compromissos æsumidos pela Cont'atada com

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Temo de Contrato, bem como por qualquer dano

suado a terceiros em deconência de ato da Contralad4 de seus empregados, prePostos ou subordinados.

cr-Áusule sÉrnna - DAs coNDIÇoES DE REcEBIMENTo Do oBJETo E

OBRIGÄÇÓES DÄ CONTR.ATADA:
7.1 Tmta-se o presente Contrato pam a contatação de serviços de extrema necssidade, de naturea
contínua e essencial à comunidade, Pam tanto, a empres contmtada deverá elabomr Plano de Trabalho,

contendo a metodologia de execução que pretende implmtar Pæ atendimento dos item dos sewiços
previstos em edital, considcrando que a Conlratada devená considerar æ seguinles abrangênciæ;

7.1.1. Duranfe a erecução dos seruiços, a Contratada deverá:

7,l.l.l Realiar a coleta e tÉmporte dos resíduos sólidos urbanos - Clase If, de loda a área urbana do

Município de MarmeleiroÆR, até ETR da empresa contratada Para disposição final (Pregão n" 00412020,

Contrato no 088/2020), localiada na Rua Ivní. no 3070. Bairro Pinheirinho. Pato Branco - Paraná.

7.1,1.2 Cumprir todð as obrigaçõs constantes no F/ital, seN anexos e sua ProPosta' æsumindo como
exclusivamente seu os riscos e æ d*pesæ dæorentes da boa e perfeita execução do objeto;

7.1.1.3 Efetuar em perfeitæ condições, confome espccifìcaçõcs, pre e loæl constants no Edital e seu
anexos, acompanhado da respect¡va nota fiscal;

7.1-t-4 Responsabiliar-se pelos vícios e danos deco¡rcntcs do objeto, de acordo com os anigos 12, l3 e

l7 a2't, do Código de Defcsa do Consumidor (Lei n" 8.078, de I 990);

7-1.1.5 Subst¡lu¡r, reparar ou corrigir, às suas expensæ, no præo lìxado neste Temo de Referência, o

objeto com avariõ ou defeitos;

?.1.1.6 Realiar a p*agem diária dos rsíduos ao fìnal da colet4 ern balança própria ou subcontmtada" e

repæsü cópia do /icÈel dc pesagen ao Departamento Municipal de Meio Ambiente e Recumos Hídricos;

?-1.1.7 Comuniær à Contratilte, no præo máximo de 24 (viúe e quatro) horas que anlecede a data da

cntreg4 os motivos que impossibilitem o cumprimento do præo previsto, com a devida comprovação;

7.1.1.8 Manter, dumnte toda a exæução do contralo, em compatibilidade com as obrigaçõ* æsmidæ,
todæ æ condiçoes de habilitação e qualificação exigidæ na licitação;

7.1.1.9 Atender æ normas aplicáveis da ABNT, as condiçõ6 estabelecidæ pelo IAT (lNtituto Água e
Term), e respeitadæ às demais nomæ legais vigente na prslação dos sewiços de coleta e transPorte de

sólidos urbanos - Clæse II;

7,1.1.10 Comunic¿r ao Departmento de Meio Ambiente de foma detalhada, toda e qualquer oænência
relacionada à execução dos seryiços;

7.1.1.11 Fomecer, quudo solicitado, os dados de psagem dos rsíduos ao Departmento de Meio
Ambiente e Ræusos Hídricos;

7.1,1.12 Pemitù a fiselizção dos seruiços contÉtados, por sewidor designado pelo Departmento de

Meio Ambiente e Recußos Hidricos, prætmdo todos os $clilecimentos solicitados e atendendo às

reclmações fomulad¿si

ESTADO DO PARANA

CLÁUSULA QIJINTA - DOS PRAZOS, VIGÊNCIÁ, E CRITÉRIO DE REAJUSTE
5,1 Os serviços, objeto deste Contrato, deverão ser exæutados, de acordo com æ solicitaçôes do

Departamento de Meio Ambiente e Ræußos Hídricos, em todo perímetro urbano do Município de

Mameleiro, confome o itinerá¡io diárìo d¿s colel¿s de resíduos sólidos u¡buos -clas¡e 1L

5.2 Os seruiços dele Contrato deverão ser ralizados dimiamente, em todæ æ: sgundas, terças, quartas,

quintas e sexta-fe¡ræ, com início às 07 homs da manhã, sem pmlisação dos seruiços em feriados e datas

festivæ.

5.3 Os seruiços deverâo ser executados duranle o plØ de 30 diæ, e posteriomente entregar æ P6agens
diáriæ pua confeÉncia e emissão da nota de empenho (røl¡ar a entrega dæ pægem sempre no último
dia de øda mês).

5.4 Os serviços, objelo deste Contrato, deverão ser executados de acordo com æ solicitações, pelo

período de 12 (doæ) meses, confome a vigência do conlrato.

5.5 Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo (a) r$Pomável pelo acompanhamento e

fiscaliação do contmto, para efcito de posterior verificação de sua confomidade com æ esp€c¡ficaçõ6
constant6 n6te Temo de Referência e na proPosta.

5.6 Os seru¡ços poderão ser rejeitados, no todo ou em Parte, qumdo em desacordo com æ apecificações
constantes nste Temo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de l5 (quinæ)

dias, a contar da nol¡ficação da conlrarada, às suas custas, sem prcjuíæ da apliøção das penalidades.

5.? Os seruiços serão fisøliudos pelo fiscal de contrato, se ltouver alguma inegularidade esles serão

notilìÉdos para adequação, caso contrário será dado início a procso admiDistrativo podendo vir a

acaretar a rscisão do æntrato.

5.8 O contrato terá vigência de l2 (doze) meses, contados da data de sua æsinatur4 ou seja, até 25 de
julho de 2022, adnititrdo prcrrogação ùos lemos do art. 57 daLei 8666193.

5.9 Havendo pronogação, os valors poderão ser reajustado, após l2 (doæ) mæes, ut¡lizndo-se pùa lal

a variaçdo acumulada do INPC ou outro índice que o substitua, a partir da data da æsinatura do Presente
iNtrumento.

CLÁUSULA SEXTÄ - DAS OBRIGÁ,çôES DA CONTR.ATAI.ITE
Compete ao ContÉtarte:
6.1 Receber o objeto no przo e condições estabelæidas no Edital e seus anexos;

6.2 Verifiæ¡ minuciowente, no pmzo fixado, a confomidade dos bens recebidos Provisoriamente c¡m
as 6pecificações constants do Edital e da proposta, ptra fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.3 Comuiør à Contratada, por scrito, sobre imperfeições, falhas ou incguluidads verifimdas no

objeto fomecido, para que seja substituido, rcpùado ou ænigido;

6.4 Acompanhu e fiscalia o cumprimento da obrigaçõs da Contratad4 atravs de æmissão/servidor
apecialmente designado;
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CNPJ:
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E-mail:
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7.1.1,2ó A equipe de col€ta (motoristd e coletores) deverá utilia unifomes completos e padroniados,

sendo que os coletores deverão sr equipados com luvæ dumnte a colela e epæ adequadas pafa prcteção

em diæ de chuva, além de outro eventual equipmento de segurança adequado, tal æmo, ælete refletivo,

boné e calçado, EPt's ests devidamente ærtifiædos pelo Ministério do Tmbalho e Emprcgo. Caso a

condição de seruiço exija deverão ser adotadæ todæ as medidæ de segumça næesáriõ para o

desempenho da atividade, caso a mo;

1.1.7.21 A contmtada deverá recolher os rejeitos provenientes da triagem de recicláveis todos os diæ de

colet4

?.1.1.28 Elaborar diário de seryiços mensal, contemPlando anotaçõs diárias e pelinen(es à Prðtação dos

mesmos, a ser apresentado no primeiro dia útil subsequente a execução do objeto;

'l-L-1.29 .\ togistica de exccução dos seruiços deverá ser aprovada previamen(e pelos responsáveis do

Departamento de Meio Ambiente e Recunos Hídricos;

7.1.1.30 A periodicidade dæ coletas não poderá ser suprimida, em número de veæs por sernana, definida

no Roteiro de Coleta constante no Anexo I - A, constitu¡ndo em Parte integrante do Contrato;

7-l.t.3l Manter conlrole starístiø dos dados referentes ao volume de material coletado, tipologia e

entregar mensalmente para o DePartamenlo de Meio Arnbiente esses dados.

'l -L.2 D^ coleta:

.1.1.2.1 A proponente contratada deverá executar os seruiços de co¡eta pofta a porta. transporte dos

r*íduos sólidos urbanos - Classe II, sendo eles os resíduos pmduzidos no petímetro urbano do Município
de Mamele¡ro/PR:

?.1.2.2 Seguir rigorosamente os itinerários aprovados pelo Departamento de Meio Anbiente e Recursos

Hídricos, constante no roleirc de colela;

7-1.2.3 A coleta deveni ser realiæda segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, iniciando às 07h00min,

confome roteiro de æleta;

?.1.2,4 A coleta e o transporte de resíduos sólidos urbanos - Classe lJ deverão ser realiz¡dos com a

utiliação de caminhões dotados de equipamentos coletores e compactadores de resíduos, com capacidade

mínima de l9 mr. Estes equipmentos deverãO ser estanques e ter compartimento pæ armuenmento
dos líqu¡dos gerados pela compactação. A quantidade mínirna de 02 caminhôes com ano de fabr¡cação de

a partir de 2014, lernbrando que 0l veículo já é necesá¡io para faær a colela porta a pofla, porém a

conhatâda deverá posSuir mais um veículo que Seja resewa pam que se o veículo que estiver em

func¡onamento apHentil Problemæ terá outro Para subslituir;

?.1.2.5 Na execução dos seruiços de coleta, os veículos coletoræ deverão deslæu-se nos ci¡cuitos em

macha reduzida (velocidade máxima de 20 km por hom durante a coleta) com sinais luminosos e sono¡os

compativeis com a seguranç4 ræliado pmdæ, sempre que necssário, no Sentido de evitar coneriæ
que geram d*cuidos com a qualidade do seruiço e com a segumnça da equipe e de teræbos;

7.1.2.6 Onde stiverem ¡mplantados os coletors móvcis (contentor6) os caminhões devem possuir

silena hidráuliæ pæ bæculamento dos msmos. Sendo necessário fær a coleta dsses contento¡es no

primeiro horário da manhã, pæ evitil Problemæ no trânsito;

7.1.1.13 Assumir a responsbilidade por todæ as providênci6 e obrigaçõs estabelecidas na legislação

espæífica quanto aos acidentes de trabalho em que forem vítimæ os seus empregados no desempenho

dos seruiços ou em conexão æm eles;

7.1.1.14 Milter dumnte a execução do contrato o pagmento do piso da ategoria, bem como adicionais

de insalubridade e adicional notumo dos seu empregados;

7.1.1.15 Arør com todß æ obrigações, fisæis, sociais e previdenciárias dos seus empregados e da

empres4 como tmbém, tM, teifæ, contribuições ou emolumentos que incidam ou venhm a incidjr

Sobre os serviços contütados uma vez que os seuS empregados não manteáo nenhum vínculo

empregaticio com a Adminisnação Municipal;

7.1.1.16 Compuæer em juíæ, na hipótese de qualquer ação reclamatófia intentadâ Por seus emprcgados

contfa a contratante, reconhecendo sua verdadeim condição de empregadora, arqndo com lodæ æ

despesæ decoæntes de eventual ændenação;

7.1.I.17 Os veículos, além dæ placæ fegulamentares, devem co¡rter æ indicaçõs necessáriæ ao

reconlìecimento da executol4 o lelefone para reclamações e a idenl¡ficação dO tiPo de coletâ que rcalia,
bem co¡no a identificafro de que 6tão "a seryiço da Administração MunicjPal":

7.1.1,18 A contratada deverá possuir no nrínimo 0l (um) veiculo resewa para 60 de interÐnênciæ que

impeçam que o veículo principal realiæ o sewiço de colela, não paralisando a prestação de seruiços;

7.1.I.19 Operar o s¡stema de coleta e tÉnsporle de resíduos sólidos urbanos - Clæse I[, independente e

sem vínculos com a Administmção Municipal, executando o seruiço com pesoal de seu quadro

ñ¡ncional, em número suficiente, devidmente t¡einados e habililados, øm rcg¡stfo em carteim de

Trabalho e Pævidência Social;

?.1.1.20 Fornecer aos seus empregados, uniformes cornPletos e equiPamentos de proteøo individual

(EpI's), ærbos adequados ao tipo de scwiço executado, crachá de ident¡ficação, pol ela subscrilo, onde

consrarão explicitmerrte, além de sua mzão social, o nome do empregado e su número de registro na

emPresa;

7,1.1.21 P¡omover a imediata substituição de seus empregados, em decon€ncia de férias, faltas ou

afastamento por outos de igual habilitação, como também qualcluel elemento cuja pemanência seja

cOnsidemda inconveniente pela Administração Municipal, sem que isso acarete qualquer ônus à

Administração Municipal;

7.1.1.22 Responsabiliar-se pelo compoftamento moml e profìsional de sere empregados, respondendo

por quaisquer danos, prejuízos comprovadamente por eles cauados aos sewidorc, ao patrimônio

institucional ou material da Administração Mmicipal, ou de terce¡ros, em face da execução dos seruiços,

objeto do contrato;

7.1.1.æ Reforçil ou substituil o seu pssoal dou equ¡pamentos, se for constatada a sua insufìciência ou

inadequaÉo púa a talização dos seryiços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais a

Admiristmção Muicipal;

?.1.1.24 Não pemitir aos seus empregados, ætação ou triagem de resíduos, ingstão de bebidæ

alæóliø e fumu em sewiço e pedidos de gmtiñøção ou donat¡vos de qualquer espécie pam a

comunidade;

7.1.1,25 Complettr todo o itiner¡á¡io de colet4 de foma que todæ æ visgeß æ completem e não ocom
abandono sistemálico de Êipients sem serem coletados ou que venham a æi¡ dumte o trdjeto;
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7.L.2.7 Todos os veículos de coleta deverão ser equipados com suporte Para fenmentas (pás e

vassouræ), que co$tituem equipmentos obrigatórios, Pm que os resíduos poruennua denmados
dumote a coteta sejm vmidos e rçglbdes;-+þ1* 4e sistema dc captação de chorume entre o' 
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compartimento de cilga e a tmpa træeir4 com capacidade suficiente ptra não haver o denamamento de

líquidos næ viæ públiæ;

7.1.2.8 Os minhões coletores de resíduos deverão ser lavados diarimente;

7.L.2,9 Os colelores deverão apanhar e trmportil os ræipientes com o cuidado neæsário pm não

dmifica-los e evitar o denmamento de lixo nas vias públicæ. Sendo expressamente Proibida a coleta na

modalidade de "bandeims", ou seja, "montinhos de sacos de lixo næ qquinæ - amontoados", exceto em

loel autoriado. Sendo qùe o cminhão deverá pðsil em todæ æ ruæ;

7.1.2,10 As equips para ¿ execução da coleta de Resíduos Classe II se¡ão mnstituídæ de no mínimo, 0l
(um) motorista e 03 (três) mletors;

7.1.2.tI Competirá à CONTRATADA a admissão de motoristæ, ajudantes, funcionários e demais

operários necessários ao desempenho dos seruiços, mnendo por sua conla todos os encârgos trabalhistas,

seguros, unifomes, EPI's e demais exigências legais;

7.1.2.12 A quantidade média mensal estimada de ræíduos coletados, segundo dados de pesgem

referentæ ao ano de 2020, é de 165 toneladas de HíduoVrejeitos;

?.1.2.13 Deverão ser excluídos da coleta de resíduos sólidos urbanos - C1a.cs¿ // os seguints tipos de

rsíduos:
. Resíduos de construção civil;
. Residuos líquidos de qualquer natureæ;
. Rsíduos industriais;
. ResÍduos gerados em 6labelecimentos de serviços de saúde de camcterístim infectantes

c perfurc corlanles;
. Resíduos provenients de abatedouros (porcos, bois e galinhæ).

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇOES ADMINISTRJ.TÍV.A'S PARÂ O C.ASO DE
INADIMPLEMENTO CONTR,{TUÀL
8.1 Em caso de inadimplemento æn[-atual, a CONTRATÁDA sujeitar-se-á às seguintes sançõs,

isoladæ ou cmulativamente, sem prejuíæ das sançõc previstas nos arts. 86 a EE da Lei 8'666/93:

8.I.1 Advertência por faltas leves, æsim entendidæ como aquelæ que não acælarem prcjuízos

significativos ao objcto da contratação:

8.1.2 Multa:

a) moratória de 0,33% (F¡nta e três centésimos por ænto) Por dia de atræo na entrega do objeto
licitado, a ser calculado sobre o valor corespondente à parte inadimplida;

b) compensatória de alé l|yo (dez Por cento) do valor do contrato, Pelo descumprimento de

qualquer cláuula, exceto præ de entrega;

c) æmpeßatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do conlrato, em caso de inexecução

tolal da obrigação æsumid4 bem como na hipótee de rscisão do contrato prevista no ¡nc. I
do a¡. '19 da Lei n" 8.666193:

E.1.3 SEpeDsão temporária do dire¡to de licita ou contratar æn o Município de Mmeleiro pelo pø
de até 02 (dois) anos; uMPAruR ffi^iåä"r;r
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8.1.4 Declmção de inidoneidade para licitu e æntratar com a AdministÉção Pública enquanto

perduræm os motivos deteminantes da punição ou até que seja promovida a reabilitsção pemte a

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir
o CONTRATANTE pelos prejuízos causados e após deconido o prazo da sanção apliæda com base no

item ilterior.

8.2 Nenhuma sæção será aplicada sem o devido proæsso administrativo, com obseruância dos princípios

do conrraditório e ampla defesa e, aind4 no que couber, æ disposiçõs da Lei n" 8.666, de 1993-

8.3 Quando dâ aplicação de multa a CONTRATADA será notificada Par4 no Præ de l0 (dez) dias,

recolher à Tesouruia a imporfância coÍespondcnte, sob pena de dedução de seu valor das parcelæ a

receber ou cobrança administmtiva ou j udicial.

8-4 Da aplicação de multa caberá recurso ao CONTRANTE, no pn7¡ de 05 (cinco) dias úteis, a contar da

data do recebinìento da respec(iva notifiøção, med¡ante prévio reælhimento da multa. sem efeito
suspensivo- O recurso seni julgado no paæ máximo de 30 (trinta) diæ e, se proædente, a imPortância

recolhida pela CONTRATADA será devolvida no praæ de 03 (três) dias, contados da datâ do
julganrento.

8.5 As penalidadcs prev¡stæ somente serão relevadæ quando comprovada a ocorrência de situaçõcs que

se enquadrem no conce¡tojurídico de força maior ou øso fortuito.

8.6 As sanções ora previstæ são independentæ entre si, podendo ser aplicadas isoladæ ou, no øso das

nrultas, crrmulativamente, s€nr prejuízo dc outras medidas cabiveis.

CLÁUSULA NONÁ. - DA FISCALIZÄÇÃO
9.1 Ao CONTRATANTE, alravés de seus técnicos ou preposlos, é assegurado o direito de inspeciona, a
qualquer tempo, o fo¡necimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e

prestar todos os informes e esclarecim€ntos solicitados Pela fiscalizçâo.

9.2 O recebimento, a fiscalizção e o acompanhamento da execução do Contrato de Prætação de Sewiços

será de responsabilidade da Diretora do Departarìento de Meio Ambiente e Recunos Hidricos ou outro
se rvidor a ser indicado pela D¡retora

9.3 A fiscal¡æção de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fomecedor, ainda
que resultcm de condições técnicæ, vícios redibitórios ou emPrego de material inadequado ou de

qualidade inferior, e, m æon€ncia desfa, não irnplica na rsponsabilidade da administmção e de seu
agentes e prepostos.

9.4 A responsável pclo acompanharnento e fiscalizção da exæução do Contrato, citada acima, Proæderá
ao registro das oconências e adotando as providênciæ necæsá¡ias ao seu fiel cumprimento, tendo por
pilâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será fimado entre æ partes. Entre suas

atribuições stá a de apuar a æorrência de quaisquer circunstanciö que incidam especificâmente no art.

7E e 88 da Lei 8666193 que trata das Sanções Administrativæ pùa o cæo de ¡nadimplemento conhatual e

cometimento de outros atos ilícitos.

Parágrafo Único
A ação fìsÉliadon do Município será exercida em obsewância ao disposto na Lei Federal no 8.666193,

bem como em relação aos pruos, condiçõs e qualifìmçõcs Previstæ no Edital de Pregão Elehônico n"

0351202t.
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CLÁUSIJLÄ DÉCIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rscindido:
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a) A.dministrativamente, a qualquer tcmpo e por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos

casos dos incisos I a XII e XVll do art. 78 daLei 8.666193;

b) Amigavelmenlc, por acordo entre æ partes, rcduzidæ a temo no proc*so de licitação,
comprovada a conveniência para a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos lcmos da legislação.

gl" No cæo de rscisão por iniciativa dâ CONTRATADA, o CONTMTANTE deverá ser notifìcado por
scr¡to, com antecedência mínima de 30 (trinta) diö, com conleúdo fundamentado e comprovado,

$2'A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTR¿ITANTE, em cM de ¡scisão administrat¡va
prevista no art. 77 daLei n'8.666193.

53' A CONTRATADA indeniærá o CONTRATANTE po¡ todos os prejuíæs que este vier a sofrer em
decon€ncia da rescisão por inadinrplernento de suæ obrigações corìl.ralua¡s.

cLÁUsULA DÉCIM¡. PRIMEIR.A - DAs ALTERAçÕES CONTR,A,TUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Temo Aditivo, vedada a
modificação do objeto conù-atual.

S1'A CONTRATADA fica obrigada a aæitar, nas rn6mæ cond¡çõ6 øntratuais, os acréscimos ou
suprssões necessários, nos termos do artigo 65, $ l" da Lei n" 8.666/93.

$2' A alteração dc valor con(ratual, decorreilte do reajuste de preço, compensação ou penaliæção
finæceira p¡evista no Contrato, b€m como o cnpcnho de dolaçõ€s o¡çamentárias suplementares, até o
limite do respæt¡vo valor, dispensa a celebração de aditamenlo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO
As partes declaram conheær æ nomæ de prevenção à corrupção previstæ na legislação bræileire,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.' 8-42911992), a Lei Federal n.'
12.84612013 e seus regulamentos, sc comprometem que pm a execução deste contrato nenhuma dæ
partes poderá oferecer, da ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a

aceitar, de quern quer que seja, lmto por ønta própria quanto por intemédio de outrcm, qualquer
pagamento, doação, compensaçao, vantageß financeims ou beneficios indevidos de qualquer espécie, de
modo f¡audulento que comtitum prática ilegal ou de conupção, bem como de rnanipular ou fmuda¡ o
e4uilíbrio econômico financeiro do pEente conlrato, scja de foma direta ou indireta quanto ao objeto
dste æntrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, adminislrado¡es e colaboradores ajm da
mesma foma.

CLÁUSULA DÉCIMÂ TERCEIR.A - DA PUBLICAÇÃO E DO R.EGISTRO
Incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato dste Contrato, no Diário Ofic¡al do
Município, nos temos do Parágrafo Úni6, do an. 61, da Lei 8.666t93.

CLÁUSULA DÉCIM.A. QUARTÀ - DÁ. LEGISLAçÃO APLÍCÁVEL
O prsente instrumento contratual rege-se pelæ disposições expressas na Lei n" E.666193 de 2l dejunho
de 1993 e pelos preceitos de Direito Público, aplicmdo-selhe supletivmente os princípios da Teoria
Geml dos Contatos e æ disposiçõe de Di¡eito Privado.

CL(USUI"A DÉCIMÁ, QIJINTA - DA TR.ANSMISSÀO DE DOCI,JMENTOS
A lro€ de documenlos e infomações entre æ parts ænn"tants será efetuada ahavés de protocolo ou
outra foma de conspondência cujo reæbimento possa ser atestado.

@,,
MUNICíPIO DE MARMELEIRO

ÊSTADO DO PARANÁ

cLÁUsULÄ DÉCIMá, SEXTA - DOS CASOS OIì1trSSOS
Os øos omissos serão dec¡didos pelo CONTMTANTE segundo æ disposiçõs contidæ na Lei no

10-520, de 2002, no Dæreto Eladual no 24-649, de2003, na Lei n'E.078, de 1990 - Codigo de Defesa do
Consumidor, na Lei Complementar no 123, de 2006, e na Lei n" 8.666, de 1993, subsidiarimente, bem
como nos demâis regulmentos e nomas administrativæ, que fæm Parte integmnte deste Cont¡ato,
independenternente de sùæ transcriçõff .

cLÁusULA DÉCIMA SÉTIMÄ - SUCESSÃO E F.ORO
As parts fimam o prsenle instrumento em 02 (duæ) vias de igual leor e foma, obrigmdo-se, por si e
seus suæssores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Mameleiro,
Estado do Pæaná, paa dirimir toda e qualquer dúvida que possa surgir a rBpeito do prffente æntrato,
independente do domicílio da CONTRATADA.

Mameleiro,26 de julho de 2021..å

MARMELEIRO

LIMPATURLIMPEZA as¡nàdo&rorNd¡elt¡lpor

URBANA lsäT;å"Håî,Ïl**
1T04943361 000001 44 D¿doe 2o2t.07.26 r5:4qro {3w
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDÁ,

Luisiane Scarlet da Maia
Contratada

Paulo Jair Pilati
Contretaotc
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
coNTRATo DB pRESraÇÃo DE sERVrÇos N" 096/202r

(Pregão Eletrônico N" 035/2021 - pMM)

o MUNIcÍpro nn MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público interno inscrira no
CNPJ/N4F sob o no 76,205.665/0001-01, com secle ãdministrativa na Avénida Macali, nn 255,centro,
Marme leiro, Estado do Paraná, representado pelo Pref'eito, Sr. Paulo Jair pilati, portaáor da cédula de
identidade civil (RG) n" 4.352.883-l SSPÆR e inscrito no CPF/MF sob o no S)q.lOq,Zlg-53, de ora
em cliante denominado CONTRATANTE; e a empresa LIMPATUR LIMpEZA URBANA
LTDA, pessoa jrrrídica de.direito privado inscrita no i¡lp¡/Vf sob o no 04.336.100/0001-04, com
sede na Rua Desembargador Costa Carvalho, no 1395, Baírro São Bernardo, Cidade de União davitória, Estado do Paranër, cEp g4600-392, Telefone (42) 3522-3077, e-mail:
comercial@limpatt¡r,com.br', representada pol sua administradora, Sr. Luisiane Scarlet da Maia,
portadora da cédula de identidade civil(RG) n" 10.709.138-6 SSP/PR, e inscrita no CpF/MF sob o no
067'721,919-94, de ora em diante denominada CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Leil0'520 de l7 de agosto de 2002 e à Lei 8.666193, subsidiariamente, e obedecidas as condições
estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico N" 035/202I, resolvem celebrar o presente Termo
Aditivo, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA _ DO OBJETO
O presente termo aditivo 

_tem por objeto o acréscimo quantitativo de 4ll,0l2 quilômetros aquilometragem total mensal estimada, conforme motivação constante no processo Administrativo
relacionado,

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR
Pelo disposto na Clár¡sula primeira, fica crescido o valor mensal de R$ 4,566,34 (quatro mila

u inhe tosesessentaeseis reais e tri tae uatro centavos conforme descrito abaixo

Parágrafo único. Diante do acréscimo, o valor máximo mensal do Contrato passará de 37.279,49
(trinta e sete mil dtrzentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos) para R$ 4l.S4s;g3
(quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco ."àir r oitenta e três centaíos).

CLÁUSULA TERCEIRÂ. DAS DEMAIS CLÁSULAS E CONDIçOES
As demais cláust¡las e condições do contrato de que trata o prcsente áditiuo, permarlecem válidas e
inalteradas.

LIMPATUR
LIMPEZA
URBANA

Aslln¡do de formà
dlgltal por LIMPÀÌUR
I.IMPEZA UREANA

LIO^:04336 100000 I 4

LTDA:043361 0 åaclo¡: 2o2l.oe.z7
0000144 oe:tsr21.oJ,oo,

Avenida Macali,
E-¡nail: licitacno

,'ìi i ; it:

0l da coleta domiciliar e rejeito da associação de
catadores, provenientes dos geradorcs da área do
Municfpio de Marmeleiro/pR, e
ETR localizada na Rua lvaf, n

no municl de Pato BrancoÆR.

deConh'atação espccrempresa izada apara
deexecução deservtços portacoleta poÍa'ò e
de sóreslduos dosli advindosurbanostranspolte

transporte até
o3070, Bairro

4t1,012 Quilômetros
(Km) I l,1t 4.566,34

Valor Total Mensal Aditivado 4.56

9ç¡t'u Postal 24 - CEP 85.6 I 5-000

br - Telefone: (46) 3525-8107/st0s
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clÁusul,A eUARTA - Do FoRo
Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões
oriundas do presente Termo Aditivo. E por estarem justas e contrat;das, as partes assinam o presente
instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias de igual'teor e forma, e que serão
rubricadas e assinadas para todos os fins de direito.

Marmeleiro,24 de setembro de202l

15I5,;
MELEIRO

LIMPATUR LIMPEZA
URBANA

Asslnado de forma dlgltal por
I.IMPATUR LIMPEZA URSANA
LTDAr04336l 00000144

Paulo Jair Pilati
Contratante

LTDA:04336 1 00OOOtn+ liffi 202r'0e'27 0e¡r4;57

LIMPATUR LIMPEZA UR.BANA LTDA
Luisiane Scarlet da Maia

Contratada

^(

CNPJ: 76.205,665/000 l -0 I
Avenido Macoli, no 255, Centro - Cx. postal 24 - CEp 85,6 I 5-000
E-mail: licitocao@marmeleiro.pr.qov.br / licitacao02@nrnmreleiro.pr.eov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / g l0S
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MUNICIPIO DE ENTRE RIOS DO OESTE
Compras e Contratos

Requisição ao Compras - Requisição ao Compras (Listagem Recurso e ltens)
Código Cliente - Requisição ao Compras: 2889 Ano - Requisição ao Compras: 2021 Número -

Requisição ao Compras:914 Fornecedor: -1 Ordenação: 1

PáS 111

REQU|STçÃO AO COMPRAS No 914t2021

Justificativa de uso:
SOLICITAçÃO DE LICITAçÃO, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de mão de obra, equipamentos e

máquinas visando a execução de serviços de coleta, transporte e aferiçáo de peso dos resfduos sólidos, recicláveis na Unidade de
Valorizaçáo de Recicláveis do Município de Entre Rios do Oeste/PR e orgânicos e rejeitos no aterro sanitário licenciado da empresa Paraná
Ambiental da cidade de Cascavel/PR, em atend¡mento às necessidades da Secretaria de Saneamento Básico, Energias Renováveis e
lluminação Pública e em conformidade com a legislação ambiental vigente, para suprir as demandas operacionais e administrativas da
Administração Pública Municipal, conforme condições, quantitativos e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Memorial
Descritivo.

Justificativa de Saldo:
A Dotação 862 - 15.001.2316.3339039000000000000.00001505 pode ser utilizada nessa requisição pois refere-se aos Exercícios
Financeiros 2021 12022.

Recebido emi 02106 12021

Fornecedo¡: Não lnformado

Telefone:

Fax:

Centro de Custo: 15.001.001 - Secretaria de Saneamenlo
Básico, Energias Renováveis e lluminação
Pública

Responsavel: 161780 - CARLOS EDUARDO

Recursos Utilizados

Códlqo Reduzldo: 862

Órsåo: 15 - Secretaria de Saneamento Básico, Energias Renováveis e lluminação Pública

Unldade: 1 - Gabinete do Secretário

Ação: 2316 - MANUTENçÃO DA RECOLHA E DESTTNAÇAO DO L|XO URBANO

Vfnculo: 1505 - Royalties Tratado de ltaipu Binancional

Subelemento: 3339039820300000000 - Prestação de serviços de coleta de resfduos sólidos

CódlEo Reduzldo: 935

Órgão: 15 - Secretaria de Saneamento Básico, Energias Renováveis e lluminação Pública

Unldade: 1 - Gabinete do Secretário

Ação 2316 - MANUTENçÄO DA RECOLHA E DESTTNAÇÃO DO L|XO URBANO

Vlnculo: 3505 - Royalties Tratado de ltaipu Binancional

Subelemento 3339039820300000000 - Prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos

Item cód.ì Qtde. Unld. llarca Prcco Untt PrÊcoTot l
1 51 923 12 SERVICO R$39.823,08 R$477.876,96

PTOdUtO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE
E AFERTÇÃO DE PESO DOS RESIDUOS ORGÂN|COS E
REJEITOS ATÉ O ATERRO SANITARIO LICENCIADO DA
EMPRESA PARANA AMBIENTAL NA CIDADE DE CASCAVEL/PR,

2 51924 12 sERVtÇO R$19.331 ,04 R$231.972,48

Produro: PRESTAçAO DE SERVTçOS DE COLETA, TRANSPORTE
E AFERIÇÃO DE PESO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS ATÉ A
UNTDADE DE VALORTZAçÃO DE RECTCLÁVE|S NO MUNtcfpto DE
ENTRE RIOS DO OESTE/PR.

Valor Total: R$709.849,44

IPM Slst8msB Ltda
At€nde.Not - WCO v:20'15.04

ldentifædor: WCO731 1 02-534-JUDVXEYEPNRFZX-3 - Emltido por: VOLNEI ELISANDRO HEINZMANN 1 61 06 I 2021 1 0i 47 i28 -03i00
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Boné de Segurança Azul com Casquete - MAZOLA-901397t0
criD. 2455764 MAZOLA

,

,l
Ê

C

i i a'.'elÍ;c5e¡, PartÍcÉpeli

V¿ndiCo e Ènlr?gt;Ê por Loja do Mecânica

R $ 3 5.:,.¡ ::::r'.:: tõ"¡.rledcsconro

è visi¿ no ÿi¡. cu ec] ': :{ !-!ua ca;îåc de c¡Édita

Rs 3g,gg

r,.e¡- m¡is forr¡¿s ie ,lËSilr;.g-clo >

H

tfÍpo

Gonh(} ?â G-poíEts

;Íì,.:1.i,-': :.i::l:rll r¡t:r::

=t eno*re INTRTGÅ

(

Comprar

Consultär pråzo e valor do frete

\â!a !e Te! LÈ: E
f^)

-qt



)

31 Webmail ;:Bè1'\'ìr... @ FreíeituradeNlarm... - SiM:pÄR-Previsåo.,. FF PPI'JewsFBlNotÍci... $ Ccnveniar-D¿dos,.. i r.cacrl.ietFlus-h,ia... S ,¡.thð:s¡pp

éf,i ro¿as as Marc¡¡s $ outtet @ rire suas Dúvidas !fi compre na Loja ff; rrete Grát¡s para Todo Brasil

EPÌ Â
Quer ajuda?
ii tì 26?s ûß78

Escolha

P

GG

Quantidade:

a v¡5îi aC,llì 5:'o,iFf-

Rs 171.63
enl 3ä *( RS 57.? l s,¡,ur+5

Lï TaÞela de mediCas

g trOlá, Visitante
FaÇâ seü :âq[:ì

g ltens
Rs 0.00

Tod aa leia Oculos Luvas Compre em Atacado Proteção Respiratória Allura Bolas e Calçados Capacete de Segurança proletor Auditi.¡o Super tojas

F€r FRUrE cRÅTls PARA. ToDo BRAstL Fl{ st DE DEscoNTo No eAGAMENTo A vrsrA ffi¡ nerrnnoA ATE 24H EM Nosso DEpóstro ft rnrunnrvrENro ATÉ 90 DtAs pAR¡. EMtrRESAS

"fr'r::--::.: ¡ ll:'iír;;1 ¡-i ;; ':.: .:;:,'' ) CalcaÁzui ileã;ir:istaNRl0ATPVl-'i,0R¡sCo2ConìReí¡etiy*tl^4'l 147

, 
"''.,'.:,:'. 

: ..:,.:-' -.::, EPt
Calça Azul Eletricista NRl0

ATPV 11,0 Risco 2 Com
Refletivo CA41147

6 I
w

de Comprar

Modelo: SüPER-5åå52

Marca; SUPÊRÊF!

Disponibilidade: E¡:r esl+rt,¡s

Co*teúdo: I iri,r(isde

Referência: ì;€¿

i

.:Ì

lE

c:
c:

(¡.)
rg)

aìE

+ LËIA MAIS

G

+l

f,flrtrEcqr1ffi
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31 \"icbm¡il ::3êm'vin... $PrcíciturrJcl'l¡m.., .S:r,!!PÂî -P¡e,¡råc... PPPpNhletSll.icri(i .. ÇrConvcnrrr.D¿dc¡.., i i-oçrc:NetPlus-t,4a... gVjhàlsApp

lAtèrlìñ¿ôto Måi¡rÊrdìcói ec"ntr¡¿c*ø*423035774É-

)

l':i.' * Ð€):

PRÛfËË O rY\ç7 \-/ HBuscar

E Todas as catqorias X:ffi ütriffi'o;lt,,,'* n a ÎY oorl* [ carçados ] cao.."to
pfotetofes
auditivos

øoteção
res¡iratória

ir:¡':r;': r ì::.:: : ) : i'.i i-.Ji:).iî ) i1i.:. 1i\.:).\ > tlçIlNÂ VUI-CÃFLIX PVC CA 4337?

E2 BOTINA VULCAF¡_EX PVC CA43377
:L+:1-i r'5l.,lO1J--.Ji,: ¡ ¡ .A.JåÌ¡Ê a3orô

Jan¡anlro

R$ ó7,00 Quaniidade

-11 x RS ó7.00 sem juros

4-t
ä ';,: il: ì i.)i;'i-: ì-) r :.!i

(

'''c^)

ttr
a a;:(ì::ì "I i i:-'.ì,: CALCULAR

r\J:-\
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54Wcbnîôil;8emryin... QereieitundcM¡rm-..-SbIEPAR-Prwido.- PPPPNervsFB|Notki... $Corweoiar-DaAos.,. I LogosNetPtus-Ma... OirVl'ãt$pp

)

$ftmSUilG C melhor" cla Dia cjas Mães É cr¡m û Gâlaxy Tab SZ FE

: todos os tlepartamentos -

Na compra de um Galaxy Tab S7 FE
ganhe urn Galaxÿ Wateh4 ãT e um mundo de imersãoI q-ei:¡3å!f.

nierèado celulares eletrûdçnlés'rtcos Ínfcnnåtiie tv e honìe iheaie,' e;etroponáleãs mÕveis iiele¿a e perfutnaria dia das mäes

púgtna inic.ai > €spolle e fazer ¡ bie tclelas > con-lponenles e peçãs parå bictcletas > cåmaras

Ç í¡:v¡-iri:,1 d ccn;:¡¡Llie Rç;5¡-7+lt!,i|l

R$ 718,88
à vista no c6rtåo de crédito

Fl *g ¡s.r ¡; en ¿té sx Cô RS ?S.59

rÌ'ìais icrnias ije íjêgarlreniri

I h1:Eneíe¡ro - PR
filãi$ inlorma!ões

Par Cårnaras Se Ar 16/7t-2S Bicc Metal
Tr17$a Jff Hornslegado Bridgestone

'$ þça ¿ 1É p_ç¡*rrrìa

KtT Cût'trËr,l;õ2- cÄr'áARÂs 2$ 1â,.70-2Ð îRi I3A iFF
CAIJARF.S - fÇlliliCGADA 8Rl3G'rSîSNE C noss+ ImbãlhÕ na
¡in¡ia de ÿneuri;áiicos ío, desenvslviCG locènCo ñû meÍíãiÐ Ce
reposição Temcs i¡ma lÍnlìa csmileta de cå',naras ce ,tÍ ve¡crliaf,
nas ralego.-.

I'oÌËtia_dÈiioce€_e€!Êjsç ã o

f,b récebi até 1? d€ rxa¡ë

ffi retire Ea lÕJã a partìr dË 1 I
ie fi¿íc

gr*ti*

(

(.^)
(@'

c3a

busque aqu! seu prcduta q
g- empresas ba¡xe o app rêceb¡ hoje mitrcas próprlas produtos inlÊmac¡önais ve,¡rda fia americarins aræriülnas social ! oterta do dia

ameilcanas

Q t,tanneteuo - PR

@ ffiçÉr'o¡á, façn seu lq¡n
o{rc¡dasEe-se v

APP-IO

ganhe

10Y"$3*.o*o'oba, cuporn
o cupomcom

I
tO Í¿ìkat urara {yrilr¿¡s iÐrnìa

d¿ ÊS5,íJ. CÐrrsJlt 3-c req'¿rs

do o4Érit

{l
;,

*4
ç
a'

ftoMCrLOûÂBOja

ffais Íoimas de enÌrega
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O Prtfcih¡fdeMdrr¡- * StlifEPAR.P¡wbão.- PP PPH*: FÊ | HoSc¡* S Connenia --Dados- | togorNetPlus - Ma... g WlràtsÂpp

Utlt0RtESeEPls Ð qxe 
"îocê 

prÐeu.ê1r:þ q
'q'

Minha ccnla ftr

o!á, seja bem-v;nio{a)! 1ì Al3ndinìrnTc, ec .Ìi€nle, (I1) 2C34,tì9ó7 t Rasirear minha compra Í

Ho:ìe ) fann¡sas > Camisa Biím lJanga LoîSð Ccnì Reflelivo ünif o¡me Profrs¡io:'¡¡! Cinza

@tr
Camisa Brim Manga Longa Com Refletivo
Uniforme Profissional Cinza
2t3 *****oop¡r¡¡+Eçti-a-frr Escoiha Tamanho

R$ 49,9t
ou 5x ie RS 1*,58 comjuros

trHEEXGP

("

@
(¡.)

c(Ð<=q

LANçÂMENTO

ræs
b d

lfals rnformaçães
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91 Wcbm¡il::Eem-rin".. QPrciciturrd¿lvl¿nn.....S:¡'liPAR.Pre,rsåc-. PPPPNewsFâllioti(i... $Convcnier-Ð¡dos... i LoooE**aPlus-M¡... QVftatsApp

tåterdÌrrÉnto ¡/¿uiFegìçoå

PM¡ÍEE

O ce.tr¡ oc'aru * 42303577 4

gq2EBuscar

Ë Todasascategorias X:iffitr ü ffiffi"'o 3t ,,*", n a fÙ mll* l¡ cam¿* | can*"to
protetcr€á
auditirs

proteér
resçiratoria

i-'ij:::.'iìÍ:ì.:; .¡ îj\Â-ì?::.i,.:.i) > í.:*i.it5: ) COLI1t.É,M,A,REtOR[.FL[TIVOSTEILFLEXN8R15292:2ü13

Ç COLETE AMARETÛ REFLETIVO sTEËt FLEX NBR
L529222t73
.tóc-: Pl.i2é7-î-CLÌ SnÁU : Àvalie agora

Tamanhc:

iYi tô

QuanrídadeR$ 2ó,00
1x R$ 2ó.00sem juros 1

s

c:
cTì

À

'-'"'-ù
,a-,

'-Sq
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Síntese dos Preços Pr¿ticadog - CASCAVEL
Resumo t - OLEO DIESEL RÉ/l
Periodo : De fl51G6l?:E72 a LtlA6l2A22

ç¡zÄa srcr¿L

Auto Postù Lamborghini Ltda

-1. Mattos Distribuidora de Combustiveis
Ltde

Dal Vesco &. Grãp€giä Ltda

L Costa & Cia Ltd¿

Goncalves Tarres & Costa Ltda

ENDEÑEçO

Rua Ðomicitiano Teobaldo Bresofin,
655

Rua É:ropa, 15ð7

Rua Domiciano Theohaldo Bresolin,
982

Avenida dos Þpagaios, 1870

Rua Altemar Dutra, 1288

BAIRRü

5ão Cristóväo

Loteamento Carnpg
Belo

Brasilia

Clarits

ld Clarito

BRANCA 6,42t

ERANCA 6,690

BÂt'¡ÐEIR'å

IPIRANGA

RAIZEN

R,åIZEN

pRrçü
VEI'fDÁ

6,690

6,89ü

5,898

TÁTA
CGLFTÀ

Ð61#612ü22

06rO612022

r6/û6/2022

D6lO6lTBZZ

ü6iÐ6/ZrZZ

{

tr@
FREçÍ¡ t¡Et{trA

HÉur*
oEsv¡o p*cnÃo

vÁLGR t'ri¡rrno
vÃLoR mÁxrxo

6.ý7!6

orlg3
6.42t)

61890

nrlr J^ r-Ê--+^ . I ? ,lu tlcal

DE POSTOSPESGIflSAtx}S

l'océ está em .

Site melhsr vi-cueÞâCo corn r l¡iËrcsoñ lniemet fr-pk:rer
Em caso de dúwCãs na utilizar:ão dÐ Bistemå. ÈntrË em c cnlatc cg.fi o
Centro de Relações com ó Consumidor da A.HP - Telefone ÐS00 - g70 üã6I

.AììP -Agréncia l,tscrond Co Pebdeo. Gás ttatr¡rd e Fiolonbustíveis
Cligue aqui para aoessar a série histórica do Levant¿mento de Preços

*
C-:
(

¡.|-
.ê

{*
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6S rodas as Marcas $ outlet @ rire Suas Dúvidas fi compre na Loia S5 rrete Grális para Todo Brasil

O ltens
K5 Ü,tJU

loja Óculos Luväs compre em Atacado Proteção RespirõÎór¡a Allura Botas e Calçados capacete de Segurança prolelor Auditivo Super lojas

EPi Quer ajuda?
{ì 'ri 2ó2s ûsr8 I wOlá, Visilante

Fâçs Ê,eil :ogilì

Toda a

þ rnrrg 6RÁTts PARA ToDo BRASTL il!{ sx DE DEscouro No eAG,+MEMTo À vrsrÅ ffi nelnnoA ATÉ z4H EM Nosso DEpostro ¡ã rnruneuENTo ATÉ 90 DtAs pÀRA EMrRESAs

* , ,,,,, -. ) it¡-:r:,Ì: ¡r.li,.ri ) Conjunto lnt¡erineável em I'lylcn Anrar¿lç Limàc Carn Reielì'.'o ì.iÉri¡CÉ CA 28?4?

..-:;.'.- :' ::r:¡ :*(VPft¡te

Conjunto lmpermeável em
Nylon Amarelo Limão Com
Refletivo Vértice CA 287 42

Ël
,g

Agora escolha a 2" Opção:r;-lFl
'.1 r:

Quantidade:

â VISîâ CCI'iì )-¡ i-rFl-

úU

Rs22834
ein 3X cle .*S 7õ,lB srJur*$

fI] tabela de medidas

Fornìas de paganrento

Modelo: JCZú

Marcâ: váfi.e

Disponibilidade: E'.)ì ÉstÐ.qiÊ

Conteúdo: L,n.d:de

Referência: 2-:3t

ê
u

a;Ïþ

IE.?l

\ r'r-

'T

C:
{-

f\
<-t\)r_R

+'l

Cqsprcom I c*dr

f¡
g

a ¡
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fl C SA ' 
ltTr*^ *i LEVA!'rr¡1r.'1rN7o DE FÊ.Ços

Síntese dos Preços Praticados - CASCAVEL
Resurno I - OLEO DIESET SfO RSll
Periodo: Ðe 19/O6/?022 a Z5lA6f2gZ?.

tE FOSTOS P€SQASATÐS

l{ .¡{l/ì,.i l\Ji,li\t-

Â.rjts Prsir KenneriT Ltde

Áuto Pcsto Laraborqhini Ltda

Ccmercíc de Csmbusii.;eis e Lubi-ific¿ntes Per¡oio
Lti¿

GonceÊves Torres S. Costa Ltda

Bf Cor¡rerrio de Ccmbustìveís Ltda

Ê.utÐ Postú Parena Vip Eiseli.

J. Pegcrai-o Et Ci¿ LtCa

Postc Paravis l-tda

ËHr)årìEÇü

Rua Presidenle Kennedy. 211

Rua Domiciliano Tesbalde Bresolin.
655

Rua Iptnen-ra. 1.55

Rue Alt=mar Dutra, 1288

P+;a Far;na. 2121

Avenid+ Earao do Rio Brsncs. 14ii

Ävenida Srastl, 3i6D

Rua Parana, 1,59i Ésq R. V¡c
11¡rhacio

BAIFìRO

Centrû

5aÐ
Cristóvão

turiolo

ld Clarito

Centro

5ao
Cristovao

CÊntrü

Centre

tAl.i|]81tr{A

ERAI.¿CA

ERANCA

RATZEii

RATZET.¡

iPlKÀllitr;¡

BRANCA

RATZE!\

VIBRA
Êt\¿ËR.GtA

FREÇO
vFÑt]À

7,398

7,390

7,490

7,490

7,+90

7,550

; qçn

7"550

ÐATA
Cül-Flfr

73ifi6izttZ¿

731ûEl7Ð?'2

23i S612022

73ÌO€./2AZ2

231û6¡'2ir2?

23116/2ü22

zzirJ6í2trV2

731Ð6f2tt72

"{

FRfç$ VEilÞA
üÉD¡Á

DEgvro peaRÄo

v¡r-gn ruÍiltFro
v¡ton mÁxrr+o

7,37A

o,144

7r39O

7r98O

n-+- Á^ c-¡--:^ . lg rõÂ.¡añat

Erportar

Você está em "

S¡tè rfdhor vbudEãdû cÐrFi o tqcr€afr lr¡temet Elp.brer
Em caso de duv¡Jas na r¡titzggâo dc sbtems. entre em contdo som o
Centro de Relações com ô Consumidor d¿ AÞlP - Telelffie 0BO0 - 9?0 0?ûI
F.$fotrq¿u " {æroOuça9 toH cu pãcie! dæ dodm prôlbados nestÐ páginâ medisnte rrencêo obrigatórùa ds fonte (endseco eþbor¡ico e dst¡ de acesso) de fo{¡r6 clara e vÈivel.
Â¡lP - Ag€rub iiacnn¿l do Peffio. Gás Naüsel e Sixornbustiveis



))
ç
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no
s4

6F roOas ês Marcas $ outtet @ fire Suas Þúvidas fi comÞre ila Loja S6 rrete Grár¡s parâ Todo Ðrasil

Ý

EPT

Japona Térmica lmpermeável
-25o Azul

Õ/\
g otá,visiranre ef
å ,ttr 3¿i rrig;¡ì òd

Quer ãjudã?

il1) 2Ê2r 0û?â
0 ttèng
RS C,OC

ã lo¡a Oculos Luvas Compre €m ¡tacado Proteçâo Respiratória Aliura Botas e Calçðdos Capacele de Segurança protetor Audilivo Super lojas

F'ñor FREIE GRATls PARA ToDo BRASIL F-{ sx D€ DEscoNTo No pAGAMf Nio À vrsra ffi nerrnnoA ÁÍÉ 24H Ervt Nossû oEpostro ¡ft rnrunauENTo ATÉ 90 DrAs pARÁ. EMpREsAs

Toda

ñ r.:..,, ) i:ir)i.. ..: , ,.::, - > JâpÛnå TÈ{ntieê lrtrpernrå*',iel -?5q Â¡ul

EPî
€scolha o Tamânho

Quantidade:

à r¡sta cûnì 3:" *FF

ÕìJ

R$ 102,60
ell-l 3X df; ftS 14.2û sJjurùs

f]] Tabela de medjCas

fr!

GG

Consultar cA
(.

il\
..F

.:ìE

XG6

XG

P

+I

Cørpecom l di*

ü4.: 43758

EEzE¡
¡



CtNfffá TANTE e a Sra, Juliatr

13.672.513-0 SSPIPR, e inscritrr no
'J

FF{il'IF sob n no 105.036'56Y 09, re¡:resentante legal ela elnprÊsa:
Uu¡marâÈs, Püffia$ûrfl Lûiå (''

)
uur{I 1.Jç ¡LlL"¡'lLI\-tL¡t¡ìr v¡ ' ¡Â \' ùsl

ul

JULIÀNA GIjIÿIÀRÂES 1t503656ÿ09, pessoa juríclica ele d rrelto prtvado, inscritæ no CNP.TIMF sob

0 no 3?.128.S63/00t.t-59, cûm sede tr¿t Avenida Macal1.flG ó5 l Ceutro, Cidnde de Marmeleirei, Estado

do Faranáo CEP 85615-0ü0, Tslcfone (a6) 98823-3t03, e-mail: i.uguimar¿reçslÿ@9 . ¡rcste ato

clerr orn inada fO¡VTIt¡* TÅÐ.4, classifìcada para assinar a A't* cle Rcg istrr: cle Pl'eÇos, nüs I tens abaixa

rrspeci ficaclos, que tcm efcito cle conrpromisso l'tils tondições estip adas no Edital e I1å PrùPosta de

pÏ'Èçt5. refcrente âo Edital cle Pregãn Pre"çencit¡l II"" Ûüt]12t2 Í . ÇLtiuS.VL+ FRTMEIIIÅ - Ðt

:: ,", 
'aç¡¿i ,;,

ì 3. 197,0ü

54. l2 I ,60

2.41?,fit

5. Ì 75,fit

?.62t, l2

I .744,û0

5.35?,00

I I7.1,3fi,52 j

27,616,S0

1 ?2,50

211 ,61

218,00

??3 rûü

,Valor ,..",'

Unitárió

53,tt

tr 24,4ü

[ ü4,Û8

I i4,ûü

Ilescrição

E LIMIIEZA. TÜTAL ¿leSen'i_ços de LAVEtEht CO
veículos valns e ambulânc'ia'

IvII'l-E'l"A

Serviços de LÌ{VE{ìEIW
veículos canrinhõÈs ceçåm

.S*r*,i"",rt .le LA\¡I1ÜEM COh4llL[TA Il LÏhdP

ônibus.

EZ,4 ]-ÜTÂL rle

CL}MPLE'TA E LIMP
ba com dois ou tl'ðs eixos

e

Serviços de lavagcm Ê lirnPeza let* interna e externa)

ctador.uina rolo c,$mcle tn

(lavagettt Èo¡ttp

Servìços de Iavagenr

I-IMFEZA TOTAL de m
lirnpeza I"i\VECEMc COMPLE'I'A Ë

8irå.á carrcuirras

Serr.iços de Invagem impcza LAVEGEh4 C0
LTT\,{FEZA' TT}TAL dE

E

u

e 1

I

MFI-E'TA
ra c l'etrc¡escavadeira"nas e.scitvadei

ET"Aava
deira trid

MPLEC(folïfTÞI ede zaImpcI hrtGEVËL¡.Serviços
I¡áu IcaVAesna8 tä.IumâL deTOTAltv{FEZALUn.

Un.

Unid.
I\{êdida

LJn,

IJn.

Un.

Un.

LIll.

Un

Qtde,

520

t8

i0

36

I

74

?49

{}d

0ç

02

1"r103

r)4

,05

07

08

TSJE Aim lanta odeRe istro de F 0s ara ttÌltrata dts strvl os abaixo ts ecilicadtls:
i

a

i

Serviços de lavagem e limPe za LAVEGEI,Í COh.{PLETA

L$dPEZA TOTAI. de má r¡i na nrototr i velaclora'

Valor total estirnada

E
f\
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ê* u€):

6fr foOas as Marcas¡ $ outtet @ rire Suas Dúvidaa Ç compre na Loia S¡ rrete Grális para Todo Brasil

EPT Quer ajuda?
i¡1) 2628 0+78

Tamanho:

P

GG

A\7 trolá, Visitante
:aç3 se'.1 ìoÐiiì

O ltens
RS 0,00

Toda a loja Öculos Luvas Conìpre etn Atacado Proteção Respiralória Altura BoÌas e Calçados Capacete de Segurança prote{or Auditivo Super lojas

ëlå FRFrE cRÁTls PARA rooo BRASIL Fl{ st DE DEscoNTo No pAcÅMENro å usra tÉì nsr¡neoA ATÉ 24H EM Nossû DEpóstro ft nnrumuENTo ATÉ 90 DtAs FA.RA. EMpREsAs

i Lu"ja c'e Prr,iÈçá,1 aÐ Ccílr e Feríißacão Lalân Cui N5 RC TÊc;rJo Antlc;¡rte e Palræa em Crurô CA 44544

fiiRLl';
M

Lwa de Proteção ao Corte e
Perfuração Lalan Cut N5 RC

Tecido Anticorte e Palma em
Couro CA4454l.

t

I

Quantidade:

à',.ist< îÒtn 31cúFF

+U

R$69,79
em 3X.Je ÊS 2-Ì,fg ¡;¡¡u¡ç;s

f-""-Ì T¿bela de rredidas $ rictra Tecnicè

Modelo: iüt t'l5 ÎC
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Caminhão
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DIARIO OFTCIAT ELETRONTICO
MUNICÍTTO ÐE MÁ.RNÄELEIRO - PARÄNÁ

QTIAII:TA:FEIRÁ.J 1.1. DË AGOSTCI DE 2T2I I .ANO: TTI 
¡

À.TOS DO POÐER EXECUTIVO

4

PRAZO DË ËXECU OEVIG NCIA: da assinatura da ata de registro de preços attå 09 de agosto de 2022.
DATA DE ASS¡NATURA DA ATA: 10 de agosto de 2û21

s
CJI

.'ç

,Valor Total

10.230,00

30.772,0G

8"340,00

2.700,00

40.680,00

20.340, û0

0Ð113.062

Valor ' 'j': .''

Unitário

1.023,0û

1.099,û0

1.390,00

27û,00

33S,00

339,t0

Marca

BOREX

BOREX

BCIREX

BTREX

BOREX

BOREX

Descrição

Recapagem de pneu 14û0x24 XGLAZ au GZÍLZ radial
borrachudo, a quente com profundidade de 23mm no
mínimo na espessura ilã banda de rodagem.
Recapagern de pneu 17.5R25 radial XHA 831L3 a
quente Çom profundidade de Z3mrrr no mínimo de
espessura na banda de rodagem
Recapagem de pneu 19,5R24 radial a quente com
profundidade de 23mm;
Recapagem de Pneu 215x75R, 17.5 de Espessura,
radial Borrachudo, banda rodagem borracha de alta
resisiência^
Recapagem de pne{.r 275x8tR22.5 radia[ borrachudo,
com profundidade de 1Smm no rnírrimo na banda de
rodagem;
Recapagem de pneu 275x80R22.5 radial liss misto com
profundidade de l8nrm no mfnimo na banda de
rodagem;

;Unid,,',
edida

Un

Un

Un

Un

Un

Un"

Gtde

0
,1

28

6

t1

12û

60

Item'

OB

09

0
.l
l

21

51

Valor Total Esiimado

Marmeleiro, 10 de agosto de 2021



RECIBO DE PAGAMENTO DE SA rÁnro

Empresðr 0142 CETRICCENT'TR.RES.SOLID,IND'COM'CXnp¡Có

CNPJ: 04.647'090/0005-91

PATO ERANCO

Nome do Colaborador

FABIO JUNIOR ÞO5 sANTOs

Cargo

SËLECiONADOR DË MAT.RECTCI,AVEL

Março / 2022

Datð Admìssão

22t0912021

202,82

2s,63

700,00

Total Descontos

928,4e
'fotalLiquido

3.091,00

cadðstro

190

0,03

002

003

005

045

046

077

114

347

382

383

492

521

HORAS EXTRAS C/50ÿo

l-lolìAs EXTRAS C/ I00%

HORAS NORMAIS

1.N,S.5.

T.R.R.F,

INSALUBRIDADE

RSR HS/EXTRAS OU NOTURNAS

DIÁRIAS/VlAGEM

TROCO DO MÊS

TROCO DO MÊ5 ANTERIOR

DÉSCTO,AD.D IÁRIAS MÊS ANT

ADIANT.DIARIA DE VIAGEM

BasE lNSS
2,448,53

Base IR
2.448,53

14,56

7,04

¿20,00

12,00

1,00

220,00

5,37

209,22

132,01

1.570,00

484,80

s2,50

870,65

0,30

700,00

'Iotal Proventos

4.019,48
I

I
I

i
I

Salári<¡ Base
1.570,00

Depend, IR
000

Base FG-IS

2.448,53

FGTS Mê5
195,88

Datð Ass.

,^
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coHveNçÃo c.QLErtv¡ oe TRnsauHo zoetlzozz

sr^rDrCArO DAS EMPRESAS oeVfíCUtOS DE TRAilSPORTE DE CARGA

E tCIc,SÏ CA DE fAUi e, neamO, inscrita no CNPJ no 84.307'339/0001-25'

com sede randa Lins, coniunto 100U1002A, centra, com Regrstro n9 CNES -
Cadastro Nacional de Eniidade.s Srndicars, assenfada no Livro 020, Folha 013,

ano 1g50, no MTps g45640/50, nesfe ato representado,porseu Presidente, sr.

Paulo Afonso Espíndola, poñador do CPF no 415.287'949-15, devidamente

assisfido por seu 
"r"ersór 

iurídico, Dr. Cássio Vieceli e SINDICATO DOS

CONDUT'ORES DE VeiCUtOS E DE TRABALHADORES NAS EMPRESAS

óË'iõciõñcÁl E DE rRA^rsPoRrEs DE cARcA E PAssAcE'Ros DE

lfiliÃle RtEGtÃO, inscrito no CNPJ no 83.824.797/0001-79, com sede em

ttajaí, SC, na Rua Läuro Muller, no 194, centro, com Registro no MTb n" 321782'

neste ato representado por seu Presidente, Sr' João José de Borba, poftador

do CpF no Zi g.zO'..SAg-i S, devidamenfe asslsfrdo por seu assessoriurldico, Dr.

Ricardo cordova Diniz, no âmbito de suas respectivas bases territoriais,

abrangendo os municípios de ttaiaí, Navegantes, Penha, l1Çanas, Luiz.Alves,

tthotai Balneário Camboriú, Cimboriu, ltaperya. lgP Belo e Bombinhas,

cetebiram a presente CONVENçÃO COLETTVA DE TRABALHO, estipulando as

condições de trabalho previstas nas cláusulas seguinfes;

DAS CLÁUSULAS E CONDIçÕEs necoclADAs.

CLAUSULA PRIMEIRA . VIGÊNCIA E DATA.BASE

As entidades signatárias firmam a presente Convençäo Coletiva de Trabalho,

com vigência ndperíodo de 01o de maio de 2021 a 30 de abrilde 2A22, e a data-

base da categoria profissionalem 1o de Maio.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

A presente convenção coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s)

Profissional dos 
"oñdutot"s 

de veículos automotores, trabalhadores em

empresas de transportes rodoviários de cargas secas, inflamáveis,liquidas e

gáròr.r; derivadoå de petróleo, produtos quimicos, .inflamáveis tóxicos ou

fiðrigosos, gás liquefe¡toé de petrÓleo incluindo álcool de qualquer espécie' na

ïorrîa líquiða o, gàror", cot abrangência na base territorial dos sindicatos

firmatários.

Salários, Reajustes e Pagamento

1
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01 - Motorista de Bi-Trem e Demais CombinaçÕes
02 - Motorista de Carreta e Semirreboque
03 - Motorista de Transporte Rodoviário, (acima de 50 Km)

04 - Motorista de Coleta/Entrega (até 50 Km)

05 - Motorista Manobrista
06 - Operadores de Máquinas Automotivas
07 - Demais EmPregados

Piso Salarial

CLÁUSULA TERCEIRA . DO SALARIO NORMATIVO

A partir de 1o DE MAIO DE 2021, o piso da categoria econômica está fixado nos

seguintes valores:

R$ 1.930,00
R$ 1.930,00
R$ 1.707,00
R$ 1.600,00
R$ 1.600,00
R$ 1.640,00
R$ 1.450,00

retroativas.

pARÁGRAFO PRlniElRO: MOTORISTAS DE BI-TRENS: Os motoristas de Bi

Trens e demais combinações, terão uma gratificaçäo de função no valor de R$

225,00 (duzentos e vinte 
"e 

cinco reais) enquanto exercerem a funçäo'

pARÁGRAFO SEGUNDO: MOTORISTAS DE TRANSPORTES DE cARGA

PERIGOSA: Os motoristas de transportes de cargas perigosas enquanto

exercerem efetivamente funçäo perigosa, receberäo o adicional de

periculosidade de 30% (trinta por cento) sobç o salário base do trabalhador,

fom exclusåo de participàçao no" lucros, gratificaçÕes, prêmios e outras verbas

excluídas por lei.

Reaj ustes/Correçöes Salariais

cLAusuLA QUARTA - DA NEGOCIAçÃO SALARIAL

A partir de 10 de maio de 2021, as empresas que compõem a categoria

ecònômica repassaräo, aos salários de seus empregados, o índice negociado

de 7,5 % (sete e mteio por cento), referente ao perlodo 01 de maio de 2019 å 30

de 30 de abril de 202i, sobre á tot¡,a de maio de 2019, em parcela única' Em

razão disso, aS empresas ficam desobrigadas de pagar o abono previsto no

aditivo convencional firmado em 26.11,20. Não há efeito retroativo ou

necessidade de as empresas pagarem eventuais diferenças salariais

PARAGRAFO PRIMEIRO: As empresas que concederam antecipaçÕes

salariais espontåneas no periodo de apuração da inflaçäo que gerou os indices

acima, poderao compensar do índice negoc.iado tais adiantamentos, com

exceçåo dos aumentos concedidos em razáo de fatos geradores diversos dos

que justificam os reajustes desta convenção'

pARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas poderão conceder adiantamentos

Salariais .o, 
"rprãgados 

que desejarem, no dia 20 de cada mês no valor

máximo de 40% (quarenta por cento) do salário nominal percebido, para

desconto no mesmo mês da concessão do adiantamento.

2
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PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados admitidos âpós 01 de maio de 2020

receberão o reajuste de que trata o caput desta cláusula proporc¡onalmente aos

meses de contrato à razäo de 1/12 avos por mês trabalhado, cujo valor nåo

poderá ser inferior ao piso da categoria fixado nesta CCT.

Pagamento de Salário'Formas e Prazos

cLÁusuLA QUINTA - DA REMUNERAçÃO POR COMISSÃO

As empresas que optarem por remunerar seus empregados mediante o sistema
de comissöes ou através de salário misto, compreendendo parte fixa e pafte

variåvel, poderão ajustar a forma de pagamento, os percentuais e as
periodicidade das respectivas comissoes, garantindo-se como salário fixo o piso

mínimo da categoria previsto nesta Convenção Coletiva.

pARÁGRAFO PRIMEIRO: Surgindo qualquer conflito sobre a aplicaçäo correta

desta cláusula, deveräo as partes buscar a intervenção dos Sindicatos Laboral
e Patronal subscritores, visandoa conciliaçäo dos interesses em conflito.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Optando ã empresa por salário por comissáo ou

misto, deverá pagar também juntamente com a remuneraçäo, o descanso
semanal remunerado sobre as comissões aferidas no mês.

cLÁusuLA sExTA - DISGRIMINAçAO DAS PARCELAS

As empresas serão obrigadas a fornecer, no ato dO pagamento, envelope ou

documentos discriminatórios dos valores que o empregado receber, inclusive o

valor dos depósitos do FGTS.

cLÁusuLA sÉnMA - OUIrAçÃO DAS VERBAS

O pagamento dos salários, do valor das rescisórias e dos demais valores

decorientes do contrato de trabalho, deveräo ser realizados no domicílio da

prestaçåo de serviço do empregado, ou no local onde ele presta seus serviços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os pagamentos das rescisöes de contrato de

trabalho, independente do perÍodo laborado, deverão ser quitados através de

depósito bancário ou cheques nominais.

pARÁGRAFO SEGUNDO: Compromete-se o sindicato laborale seu respectivo

homologador, quando da eventual análise do respectiva rescisåo contratual

ffRCT¡lem havendo dúvidas sobre a aplicabilidade da Leie/ou dos dispositivos

COnStanteS na presente Convençäo, em manter contato com a empresa ou o
sindicato patronal antes de adotar qualquer medida judicial, tendo como Prazo
máximo o período de 10 dias a contar do contato para que haja a soluçäo

3
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extrajudicial, sob pena de ai sim adotar as medidas que entender pertinentes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Em havendo o ajuste entre as partes, proceder-se-á

a homologação prevista no artigo 855 - B, da CLT".

DESCONTOS SAIAT¡A¡S CLÁUSULA OITAVA - MENSALIDADES DO
SINDICATO

As empresas procederão o desconto em folha de pagamento das
mensalidades do Sindicato, dos Empregados associados, recolhendo-as à
Entidade Profissional até o 50 (quinto) dia útil do mês subsequente, desde que
forneça o Sindicato Profissional as guias próprias em tempo hábil,
relacionando nominalmente os seus filiados respectivos e encaminhando a
cópia das respectivas autorizaçÕes ou fichas de filiação.

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios
para cálculo

cLÁusuLA NoNA - sALÄRro suBslrutçÃo

Ênquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual,
os Empregadossubstitutos farão jus ao salário contratual dos substitufdos
(Súmula 159 do TST), sem considerar vantagens pessoais.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outrosl3o Salário

cLÁusuLA DÉctMA - DAs ANTEctpAçOEs Do 130 sALÁRlo

As empresas obrigam-se a pagar o décimo terceiro salário a todos os seus
empregados até o dia 15 de dezembro de cada ano.

PARAGRAFO UNICO: As empresas anteciparão 50% (cinquenta por cento) do
valor do décimo terceiro salário do empregadCI por ocasiäo de suas férias
anuais, desde que o requeira, por escrito, no mês de janeiro do ano em que as
gozarâ.

Gratificação de Função

CLÁUSULA DÉCIMA pRtMEtRA - DOS MoToRtSTAS DE TRANSPoRTES
DE BEBIDAS

Os motoristas de veículos de transportes de bebidas, nas viagens para
reposiçåo de estoque do depÓsito da empresa ou por ocasião da alta de preços,
cuja viagem se realize em caráter de urgência, receberåo um adicional
equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo nacional em percurso
superior a 200 km, só de ida, sem prejulzo da diária fixada nesta Convençåo.

4
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Adicional de Hora Extra

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOIS MOTORISTAS EM UM SÓ VE|CULO

As empresas que adotarem a modalidade de dois (2) motoristas em um só
veículo, no sistema de revezamento, pagará a ambos as horas extras prestadas
independente do salário contratual.

PARAGRAFO ÚNICO: Na hipótese de revezamento de dois motoristas em um
só veículo, o repouso diário poderá ser feito com o velculo em movimento,
ficando assegurado, contudo, o repouso minimo de seis horas consecutivas fora
do velculo em alojamento externo ou na cabine-leito, com o veículo estacionado,
a cada 72 (setenta e duas) horas, conforme disposto nos $ 6oe $ 50 do art. 235-
D da Lei 13.103/2015.

Adicional Noturno

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - JORNADA NOTURNA

Os empregados que trabalharem em horário noturno, segundo definido na CLT,
perceberão as horas trabalhadas com o adicional de 20o/o (vinte por cento) de
acréscimo sobre a hora normal.

Adicional de Periculosidade

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA . ABASTECIMENTO
VEICULO/PERICULOSIDADE

Em conformídade com o disposto no item 16.6.1 da NR16, não será devido o
adicional de periculosidade nos casos em que o veículo possuir tanque de
combustfvel (original ou suplementar) com capacidade iguaf ou superior a 200L
(duzentos litros), uma vez que as quantidades contidas nos mesmos se destina
a consumo próprio do veículo,

Parágrafo Único - Fica estabelecido também que os motoristas que
abastecerem o próprio caminhão nas dependências da empresa, não farão ju
ao adicional de periculosidade pelo exíguo tempo de exposição e pela
eventualidade que envolvem a hipótese aventada.

OUtTOS AdiCiONAiS GLÁUSULA DÉCIMA QUINTA . DOS TRANSPORTES
DE PESCADOS

Os motoristas que transportam peixes e outros frutos do mar in natura,
destinados à praça ou ao mercado consumidor, receberão um adicionalde 30%
(trinta por cento) do salário mfnimo nacional por viagem realizada a uma
distância mínima de 200 Km, só de ida, estando excluídos deste adicional os
produtos congelados.

s7n
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para o transporte de pescados congelados, o

adicional de que trata o caput desta cláusula será de 10% (dez por cento) sobre

o valOr do salário mfnimo nacional, excluindo-se os enlatados'

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os motoristas de veículos de transporte de pescado

in natura destinados a filiais ou empresas do mesmo grupo, receberão também

um adic¡onal equivalentea 15% (quinze por cento) do salário minimo nac¡onal,

por viagem com percursos superiores a 200 krn, só de ida, estando excluídos os

produtos congelados.

cLÁUSULA OÉclrvle SExTA - DAS D¡ÁRIAS DE PERNOITE E

ALOJAMENTO

As empresas pagarão aos seus motoristas, quando em viagem de seruiço, a

titulo de pernoite-, o valor correspondente a 10o/o (dez por cento) do salário

mínimo nacional, para cada período de24 horas que o empregado permanecer

fora de seu domicílio.

pARÁGRAFO úNICO - Ficam isentas do pagamento das diárias de pernoite, as

empresas cujos veículos possuam camas ou em caso de hospedagem em hotel

pago pelas empresas, cabendo aos motoristas os demais pertences, ficando

ieçonsável pela conservaçäo e guarda dos pertences da empresa.

Prêmios

cLÁusuLA DÉclMA sÉrlun - PREMIAçÖEs

As empresas poderão desenvolver sistemas de premiaçöes que fomentem.a \
regurançr e o bem estar de seus colaboradores, bem como efetuar ajuda de ,V'
custo nos termos da lei, cientes que estes nåo integram a remuneração e não +
se incorporam ao contrato de trabalho, eis que possuem caráter indenizatório. I

Auxilio Alimentação

cLÁUSULA DËCIMA otTAVA - Do RESSARCIMENTO DAS DËSPESAS D

ALiliTENTAçÃO

A partir de 1o de maio de 2021, aS empresas abrangidas pela presente

Cohvenção Coletiva deTrabalho, se obrigam a ressarcir as despesas com

alimentãção de seus motoristas e eventuais ajudantes quando em viagem a

Serv¡ço, com afastamentos Superiores de 12 horas at'é24 horas, cujo o valor e

hora'fixado em de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) por dia, observada a

proporcional idade prevista no pa ragrafo terceiro.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas de obrigam a antecipar numerário, em

espécie ou através de depósito bancário, cartåo eletrônico (débito/crédito/cartäo
alimentaçäo ou similar) suficiente aos motoristas no início de cada viagem.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando a viagem lor realizada em dupla, a ajuda
de custo de que trata a presente cláusula, será paga para cada um dos
motoristas e ajudante do velculo, se houver.

PARÁGRAFO TERGEIRO: Em virtude do pactuado no caput desta cláusula,
fica ajustado que a diária divide-se da seguinte forma:

Café - R$ 15,00 (quinze reais);
Almoço - R$ 25,00 (vinte e cinco reais);
Janta - R$ 25,00 (vinte e cinco reais).

PARÁGRAFO TERCEIRO: Considera-se para o café da manhã o período

laborado a partir da 08:30h da manhâ; para almoço o período de labor entre
11:00h e 14:00h; e para o jantar a partir da 20:00h,

CLÁUSULA DÉctMA NONA - DO RESSARCIMÉNTO DE DESPESAS DE
VIAGENS INTERNACIONAIS

Os motoristas de linha internacional terão também ressarcidas suas despesas
de alimentaçåo no valor correspondente a US$ 20 (vinte dÓlares norte-
americanos), que seräo devidos a partir da data que cruzarem a fronteira do

Brasíl com os países estrangeiros a que se destinam e perdurarå até o retorno
à referida fronteira, passando a ter ressarcidas suas despesas de alimentaçåo,
durante a viagem em território brasileiro, no valor måximo correspondente ao
previsto na nesta Convençåo.

Auxílio Morte/Funeral

cLÁUSULA VIGÉSIMA - AUX|LIO FUNERAL

As empresas pagarão, em caso de falecimento do empregado, o valor
equivalente a 02 (dois) salários-base percebidos pelo mesmo å época do Óbito

a seus dependentes legais, juntamente com a rescisåo do Contrato de Trabalho.

PARÁGRAFO ÚNIGO: Ficaräo isentas do respectivo pagamento, a empresa
que comprovar, no ato da homologaçåo, ou quando solicitado, existência desta
previsão na apólice de seguro.

Seguro de Vida

cLÁUSULA VtGÉstMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA EM GRUPo

Todas as empresas que compõem a categoria econômica e dentro da base
territorial respectiva, ficam obrigadas a contratar seguro de vida destinado a
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cobertura de morte natural, morte por acidente, invalidez total ou parcial,

traslado e auxílio para funeral referente às suas atividades, no valor mfnimo
correspondente a 60 (sessenta) vezes o salário minimo, em atendimento às
disposiçôes do art. 20, inciso V, letra "C" da Lei 13.10312015.

PARAGRAFO ÚNICO: As Empresas poderão escolher livremente qualquer
Seguradora idönea pa.a a contratação do seguro previsto no caput desta
cláusula.

Outros Auxílios

cLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA . AUX|LIO PREVIDENCIÁRIO

O empregado que contar com, pelo menos, 1 (um) ano ininterrupto na mesma
empresa e estiver sob auxílio previdenciário por Acidente de Trabalho, receberá
eventuais diferenças que se constatar entre seu salårio e o auxílio pago pela

Previdência,

Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, ModalidadesNormas para
Admissão/Gontrataçäo

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERGEIRA - REGISTRO DE EMPREGADO

Fica vedada anotação na CTPS do empregado motorista qualquer outro título
ou adjetivo acompanhando a palavra motorista, evitando-se assim, prejudicar

o trabalhador na obtençäo de sua aposentadoria.

Desl i gamentolDem issão

CLÁUSULA VtcÉStMA QUARTA - MoTlvO PARA JUSTA DISPENSA

No caso de rescisão de Contrato de Trabalho por justa causa, deverá a empresa
indicar, por escrito, a falta cometida e que deu origem à rescisäo.

Aviso Prévio

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA . DISPENSA DO AVISO PRÉVIO

O empregado demitido por iniciativa do empregador, fica dispensado do

cumprimento do Aviso Prévio integral no caso de obter novo emprego antes do

respectivo término, sendo-lhe devida, em tal hipótese, a remuneração
proporcional da verba aos dias efetivamente trabalhados.

Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de Peseoal e

EstabilidadesAtribuições da Funçäo/Desvio de Função

CLÁUSULA VtGÉstMA SEXTA - RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA

Os empregados que nåo cumprirem fielmente as normas internas da empresa,
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ficarão sujeitos a dispensa por justa causa, desde que as mesmas nåo sejam
illcitas, contrárias as disposiçöes deste contrato, ou estranhas a funçäo do
empregado, sendo que tais normas devem ser apresentadas por escrito para
ciência dos empregados, os quais deveräo assinar uma via, para os arquivos da
empresa.

PARÄGRAFO PRIMEIRO: Aos motoristas, caberåo a responsabilidade por toda
e qualquer lnfração de Trânsito, por ele cometida, e imposta ao seu veículo,
desde que apurada sua culpa, bem como por danos causados ao patrimônio
particular ou público.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Responderá, ainda, o motorista, por qualquer dano
ao veículo, aos acessórios e ferramentas, e pelo extravio das mercadorias sob
sua guarda, na vigência desta CCT.

PARÁGRAFO TERCEIRO: São deveres do motorista (Art. 235-8 da Lei
13.103/2015):

a) - Estar atento às condiçÕes de segurança do veículo;

b) - Conduzir o veículo com pericia, prudência, zelo
observância aos princípios da direção defensiva;

e com

c) - Respeitar a legislação de trånsito e, em especial, as normas relatÍvas
ao tempo de direção e de descanso; controlado e registrado na forma do
previsto no art, 67-E da Lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro);

d) - Zelar pela carga transportada e pelo veículo;

e) - Colocar-se à disposiçäo dos órgãos públicos de fiscalização na via
pública;

fl - Submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecçäo de
mínima de 90 dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida
alcóolica, Çaso solicitado pela empregadora, com ampla ciência do
empregado, pelo menos uma vez a cada dois anos e seís meses, podendo
ser utilizado para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei 9.503/97,
desde que realizado nos últimos sessenta dias, assegurado o sigilo da
informaçåo.

PARÁGRAFO QUARTO: A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou
ao programa decontrole de uso de droga e de bebida alcóolica previstos acima,
será considerada infraçäo disciplinar de natureza grave, sujeitando o infrator à
rescisâo de seu contrato de trabalho por justa causa.

PARÁGRAFO QUINTO: Ajustam ainda que o condutor de veículo da empresa,
contratado especificamente para a função de motorista, que no decorrer no
período de validade do presente instrumento coletivo, tiver sua Carteira Nacional
de Habilitação suspensa, apreendida ou cassada pelas autoridades de trånsito,
seja proibido de obter a respectiva habilitação para conduçäo de veículo para o
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qual foi contratado, poderá a empresa rescindir o contrato de trabalho do
empregado, nos termos da Lei.

Outras normas referentes a condiçöes para o exercício do trabalho

cuÁusur-r vrcÉsruA sÉlun - pRotBtçÃo DE TRANSeoRTE DE
PESSOAS (GARONAS)

Ajustam ainda as partes de que constituirá também falta grave, com as puniçoes
na forma da lei, o motorista que oferecer carona a terceiros (inclusive familiares)
nos velculos de sua empregadora, sendo ainda, vedada a permanência no
interior destes, de qualquer pessoa que näo esteja diretamente ligada à
prestação dos serviços de transporte, excetuando-se os casos em que forem
expressamente autorizados, por escrito, pelo empregador, obrigando-se a
entrega ao condutor de uma via da autorizaçäo respectiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMA oITAvA - DA RESPONSABILIDADE DO
MOTORISTA SOBRE A CARGATRANSPORTADA

Os motoristas, quando em viagem, näo responderão por prejuízo material
decorrente de furto ou roubo praticados por terceiros, ressalvando-se a dolo ou
culpa do motorista, desde que comprovados, através de inquérito administrativo
com a participaçäo da Entidade Sindical Laboral, no cumprimento de suas
funçöes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA . ASSISTÊUCIA JUR|DICA AOS
EMPREGADOS

As Empresas prestaråo assistência jurídica aos seus empregados, ATÉ O
TÉRMINO DO CoNTRATo DE TRABALHO, quando forem indiciados em
inquérito policial ou demandas judiciais de natureza cfvel, decorrentes de
envolvimento em infraçÕes de trânsito no exercÍcio regular de suas funções,
para os quais näo tenham concorrido com dolo ou culpa.

PARÁGRAFO ÚNICO: Caso o empregado opte por buscar auxílio por sua
livre iniciativa, a empresa fica desobrigada deste encargo.

Outras estabilidades

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. GARANTIAS ESPECIAIS DE EMPREGO

a) - Os empregados que contarem cam mais de 10 (dez) anos de seruiço na
mesma empresa, de forma ininterrupta, teräo direito a Aviso Prévio de sessenla
(60) dias, em Çaso de dispensa sem justa 6ausa, nos termos do $ (tnico do art.

1o da Lei 12,506/2011;

b) - Serâ nula a dþensa, sem justa cagsa, da empregada gestante, a paftir da
efetiva apresentação do atestado médico ou do teste laboratorial comprobatÓrio
da gravidez, até 150 (cento e cinquenta) dias apÓs o parto;
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c) - Terá garantia de emprego o empregado, alistado para o Seruiço Militar nos

termos do art. 472 da CLT., excotuando-se a fusta causa Ôu o pedido de

drspensa;

d) - Fica garantido o emprego, por 12 (doze) ¡neses, ao empregado que contar
com 5 (cinco) anos de atividade inínterrupta na mesma empresa e necessifar
desse tempo final de seruiço para a aposentadoria plena ou por idade, mesmo
que optante pelo FGTS, salvo os casos de demnsão poriusta causa ou pedido

de d,spensa;

PARÁGRAFO PRIMEIRO; Para fins da garantia de que trata a letra "d" desfa
cláusula, é imprescindlvelque o empregado apresente ceñidão de contagem de
tempo de seruiço do órgão previdenciárío até 10 (dez) dias após o aviso prévio
dado pela empresa, sob pena de perder a garantía de emprego.

PARÁGRAFO SEGUNDO.' Estabetece/n as paftes que uma vez atingido o

direito, extingue-se a garantia.

qARÁGRAFO TERCEI,RO: O empregado afastado por Acidente de Trabalho,
gozará de garantia de emprego e salário nos termos do art. 118 da Lei 823/91.

PARÁGRAFO QUARTO: Em qualquer das hþófeses contempladas nas
garantias acima, ficam ressalvadas as dþensas poriusfa causa.

Jornada de Trabalho - Duração, Distribuiçåo, Gontrole, FaltasDuração e
Horário

cLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMËIRA - JORNADA DE TRABALHo E

DESCANSO ENTRE JORNADAS

A jornada normal de trabalho de todos os integrantes da categoria será de I
(oito) horas diárias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, e suas eventuais

alteraçöes e repousos, se regeräo pela Lei 13.103/2015'

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas poderão optar pelo pagamento de 60

(sessenta horas) com o acréscimo legal de 50% (cinquenta por cento) sobre a
ñora normal, sem que isso implique, poranalogia, naorienta$o contida na Súmula 199

doTST.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas que optarem pelo pagamento das 60

(sessenta)horas pré-fixadas previstas acima näo estaråo isentas do controle de

irabalho áe jornada de seus motoristas, nos termos do art. 235-C da Lei

13.103/2015.

pARÁGRAFO TERCEIRO: O empregado motorista é responsável pela guarda

e preservaçäo durante a viagem, dos equipamentos e acessórios regularmente

existentes no veículo, bem óomo pela exatidäo das informaçÕes contidas nos

controles de jornada, manual, mecånico ou eletrÖnico, regr.¡larmente ínstalados

nos veículos sob sua condução e normatizados pelo CoNTRAN.
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penÁOnnFo QUARTO: O motorista, na condiçäo de condutor, é responsåvel
por controlar e anotar nos instrumentos fornecidos pelo empregador, o tempo de

conduçäo e oS intervalos para refeiçäo e repouso durante as viagens,
preenóhendo os documentos de controle que lhe forem fornecidos pela

empresa.

PARÁGRAFO QUINTO: As horas relativas ao tempo considerado de espera

serâo indenizadas à razão de 30% (trinta por cento), da hora normal. Em
nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado prejudicará o
direito ao recebimento da remuneraçäo correspondente ao salário-base diário.

PARÁGRAFO SEXTO: Para os motoristas, os limites minimos e máximos dos
intervalos para refeiçöes, descanso intrajornada e prorrogação de jornada,

serão aqueles definidos pelos artigos 235-C e seus parágrafos, art. 235-D e

seus parágrafos da CLT, com a redaçäo dada pela Lei 13.10312015, no que for

aplicåvel.

PARÁGRAFO SÉflMO: Sendo facultados o seu fracionamento e a coincidência
com os períodos de paradas obrigatória na condução do veículo estabelecida
pela Lei no 9.503. de setembro de 1997 - Código de Trånsito Brasileiro,
garantidos o minimo de I (oito) horas ininterruptas no primeiro peridodo e o
gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas seguintes ao fim do
primeiro período.

Prorrogaçåo/Redução de Jornada

cLÁUsULA TRIGÉS¡MA SEGUNDA - DAS HORAS EXTRAORDIN.ÁRIAS E

GoMPENSAçÃO DEJORNADA

As empresas deveråo controlar o horário de trabalho de seus motoristas e

ajudantes através do Diário de Bordo, Papeleta ou Ficha de Trabalho, ou nos

câsos em que for possível, por Cartäo de Ponto Manual, Mecånico ou

Eletrônico, ou outra forma fidedigna de controle de jornada, pagando-lhes as

horas extraordinárias efetivamente laboradas tom o acréscimo de 50o/o

(cinquenta por cento) sobre a hora normal, nåo podendo as horas

suplementares exceder a duas horas diárias, nos termos do art' 235-C, "ca

e seus parágrafos d
Trabalho.

a Lei 13.10312015, salvo previsäo em Acordo Coletivo

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A compensação de jornada extraordinária para

motorista e ajudantes só será válida mediante acordo coletivo celebrado entre

as empresas interessadas, o Sindicato Laboral e o Sindicato Patronal, sendo

vedado os acordos individuais para esse fim, expresso ou tácito, tendo em

vista as disposiçöes do inciso Xlll do art. 70 da constituiçäo Federal, que

exige a intervenção sindical para a sua eficácia, salvo se ocorrer previsão

em Acordo Coletivo ou Convençåo Coletiva de Trabalho'

PARÁGRAFO SEGUNDO: A ausência de ACORDO COLETIVO parc a
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prorrogação e compensaçäo de jornadas, ensejará a descaracterização do

sistema de compensaçåo, näo produzindo qualquer efeito ou eficácia.

PARAGRAFO TERCEIRO - As empresas poderão compensar as horas extras

laboradas nos limites da lei, com igualperíodo de descanso em até 6 meses da

sua prestaçäo, por acordo escrito, conforme estabelece o S 5o art. 59 da CLT,

para os ¿emais trabalhadores, excluindo-se os profissionais motoristas e

ajudantes.

PARAGRAFO QUARTO - Ocorrendo a rescisão do contrato de trabalho do

empregado por qualquer motivo, as horas extras näo compensadas deveräo ser
pagas no ato rescisório juntamente com as demais verbas, com o acréscimo de

50% sobre a hora normal, nos termos da Lei.

CLÁUSULA TRtcÉStMA TERCEIRA - DA sUPRESSAO DE HORAS EXTRAS
HABITUAIS

A eventualsupressäo de horas extras habitualmente prestadas pelo empregado
há mais de um ano, Só será possível através do pagamento de indenização
correspondente a média anual daquelas horas, multiplicado pelos últimos cinco
anos, de acordo com a regra estabelecida pela SÚmula 291 do TST.

cLÁUsULA TRtcÉstMA QUARTA - DA JORNADA EXTRAoRDINÁRIA DE 4

HORAS

Somente através de acordo coletivo celebrado entre as empresas interessadas,
o Sindicato Laboral e Sindicato Patronal, poderá a jornada de trabalho ser
prorrogada em mais duas (2) horas além das duas previstas em lei, perfazendo

4 horaé diárias, conforme disciplina o citado artigo 235-C da CLT com a redaçäo

dada pela Lei 13.103/2015.

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - HORAS EXTRAS EM AMBIENTES
INSALUBRES

As empresas poderåo convocar seus empregados, nos limites da Lei, Para
jornada extraordinária em ambiente S insalubres, sem prévia autorização do

Ministério do Trabalho e E
do empregado, havendo
laboral, quando solicitado

mprego, desde que tenham, por escrito, concordânci a

ainda o compromisso de aP resentar ao sindicato

CLÁUSULA TRtcÉStMA SEXTA - DOS DOMINGOS E FERIADoS

os domingos e feriados quando trabalhados, desde que não compensados,

serão pagót em dobro pelas empresas, conforme determina a lei, sem prejuízo

do salário mensal percebido pelo trabalhador.

Faltas

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA . ABONO DE FALTA AO EMPREGADO

ESTUDANTE
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O empregado regularmente inscrito em curso oficial e que necessite se

submeterã provaeperiódicas, terá sua falta abonada, desde que e mencionada
prova seja realizada no horário de trabalho e que tenha avisado a empresa 48
(quarenta e oito) horas antes, devendo o empregado apresentar certidão ou

þiova válida das provas realizadas no dia imediatamente posterior à realizaçáo

do exame.

cLÁUsULA TRtGÉstMA otTAVA . AUSÊNclns JUSTIFIcADAS

Os Empregados poderão deixar de comparecer ao serviço, Sem prejuízo da

remuneraçäo:

a) * até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge,

ascendente, descenãente, irmäo ou pessoa que, declarada em sua Carteira de

Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econÔmica;

b) - até 3 (três) dias consecutivos, em viftude de casamento,

c) - por 5 (cinco) dias, em caso de nascimento de filho, no decorrer da

primeira semana;

d) - pelo perlodo de 150 (cento e cinquenta) dias de licença-maternidade;

e) - por 2 (duas) semanas em caso de aborto näo criminoso;

f) - pelo período de 15 (quinze) dias no caso de afastamento por motivo

áe Coença ou acidente de trabalho, mediante atestado médico e observada a

legislação previdenciåria;

g) - por 1 (um) dia, em cada 12 (dOze) meses de trabalho, em caso de

ðoaçao voluntária de sangue devidamente comprovada;

h) - ate 2 (dois) dias consecutivos ou nåo, para o fim de se alistar eleitor,

nos termos da lei respectiva;

i) ale 2 (dois) dias para acompanhar consulta S médicas e exames

complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou compan

j) - por 1 (um) dia por ano para acompanhar filho de até 6 (seis) anos em

consulta médica.

Outras disPosiçöes sobre jornada

CLÁUSULA TRIcÉSIMA NONA - TRABALHO EM DIAS DE FERIADo

AS empresaS somente pOderão convocar SeuS empregados para trabalho em

feriados, mediante ACORDO COLETIVO DE TRABALHO celebrado entre as

empresas interessadas, o Síndicato Profissional e o Sindicato Patronal'

60t
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pagamento das horas laboradas com o acréscimo legal ou com a compensâçåo
em outro dia, nos termos e nos limites da Lei.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - REPOUSO FAMILIAR

O empregado que se ausentar, por mais de 12 (doze) dias consecutivos de seu
domicílio, a serviço da empresa, terá direito à 24 (vinte e quatro) horas de
repouso familiar, que ocorrerá no decorrer da primeira semana apÖs o seu
retorno.

CLÄUSULA oUADRAGÉSIMA pRtMEtRA - TRocA DO DIA DE FERIADO

As empresas poderäo trocar o dia do feriado por outro imediatamente posterior,
visando proporcionar aos empregados um per[odo maior de descanso contínuo,
desde que tenham, por escrito, concordåncia do empregado, havendo ainda o
compromisso de apresentar ao sindicato laboral, quando solicitado,

Férias e Licenças Duração e Goncessão de Férias

cLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - FRACIONAMENTO DAS FÉRIAS

As empresas poderão fracionar as férias de seus empregados em até três
vezes, sendo que um perlodo nåo poderá ser inferior a 14 dias ininterruptos e

os demais não poderão ser inferiores a cinco dias corridos, nos termos do $ I
art. 134 da CLT, desde que tenham' por escrito, concordäncia do empregado,
havendo ainda o compromisso de apresentar ao sindicato laboral, quando

solicitado.

Saúde e Segurança do TrabalhadorUniforme

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - UNIFORMES

Quando exigido pela empresa ou autoridade competente, o uso de uniforme
completo pelo trabalhador, inclusive calçado e equipamento de segurançâ, EPl,

a empresa fornecerá, anual e gratuitamente, dois jogos para os motoristas e um

macacão para os trabalhadores de oficinas mecånicas. No caso de rescisåo de
contrato de trabalho, o empregado beneficiado restituirá os uniformes e

equipamentOs que recebeu, Sob pena de ser descontado de seus haveres
valor correspondente aos mesmos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na mesma pena incorrerá o empregado que,

durante a vigência do contrato de trabalho, extraviar ou danificar, os uniformes
e equipaméntos efetivamente recebidos, oS quais deverão ser repostos

imediatamente às expensas do funcionário infrator, autorizando desde logo o

desconto em seu salårio do valor respectivo'

PARÁGRAFO SEGUNDO: Será permitido o uso da logomarca da empresa

empregadora ou de terceiros nos uniformes, desde que não se constitua em

constrãngimento pessoal, ou que contrarie os bons costumes e o bom senso,

15
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cuja inserçäo não gerará quaisquer direitos ao empregado a titulo de

ressarcimento ou indenização pelo uso de imagem.

Aceitação de Atestados Médicos

cLÁuSULA eUADRAGÉSl¡nn QUARTA - ATESTADOS MÉDICOS
oDoNTOLÓe ICOS

Os atestados fornecidos por Médicos e Dentistas do INSS ou do Sindicato da

categoria profissional ou mesmo particular serão plenamente aceitos pelas

empresas, após o visto do Departamento Médico da firma, se houver.

Disposições Gerais Mecanismos de solução de conflitos

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA . FORO

As controvérsias oriundas da presente convençäo serão dirimidas pela Justiça

do Trabalho. Antes, porém, de qualquer medida judicial, as partes obrigam-se a

denunciar, uma a outra, eventuais controvérsias e descumprimentos, e aguardar

o prazo de 10 dias para a sua soluçåo extrajudicial.

cLÁUSULA eUADRAcÉslme SEXTA - cOMlssÃO oE coNClLlAçAo
PRÉVIA

Fica convencionado entre os signatários da presente Convençäo Coletiva de

Trabalho, que osconflitos por ventura surgidos da aplicação dos dispositivos da
presente ionvençäo Coletiva de Trabalho, ressalvado o cumprimentos do

àisposto da clauéula anterior, seråo dirimidos pelo JUIZO TRABALHISTA

competente da Comarca de qualquer jurisdiçäo atingida por este lnstrumento

até a implantação da COMISSÃO'Of bO¡¡CtlnçAO PRÉVIA, que tem como

integranies as 
-entidades 

aqui convenentes, podendo ampliar a participação de

entidades de outras categorias, econômicas e profissionais.

CLÁUSULA QUADRAGÉSlnne SÉflUn Contribuição Assistencial
Patronal

As empresas representad as pela Entidade Sindical Patronal, sindicalizadas,

benefìciárias desta Convençäo Coletiva de Trabalho, estabelecidas na

territorial da Entidade com matriz ou filial, recolheräo ao SINDICATO
EMPRESAS DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE CARGA E LOGISTICA D
ITAJAI E REG IAO - SEVEICULOS, com sede na cidade de ltajaí, na Rua Joåo

E

Honório de Miranda , no 74, Bairro Barra do Rio, uma Contribuiçãa Assistencial
Patronal no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em duas parcelas de R$

200,00 (duzentos reais) cada uma, sendo a primeira em 10 de iulho de 2021 e a

segundà em 10 agosto de 2021, que deverá.ser. recolhida no Banco 085

Trãnspocred, ContJJurídica no 1gg6, Agencia de ltajl no 0108, conforme boletos

da Trånspocred fornecidos antecipadãmente pelo SEVEÍCULOS, a título de

contrapartida pecuniária pelos servlços prestados . no presente processo

negocial, bem como parã manutençáo de suas atividades assistenciais e

suñriço. gerais que prbsta à categoria, conforme deliberaçåo da Assembléia

to
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Geral Extraordinária realizada em 11 de maio de 2A21, e de conformidade corn

os incisos lV e V, do artigo 8o, do capítulo ll da Constituiçåo Federal.

CLÁUSULA QUADRAGÉS¡MA OITAVA - Descumprimento do lnstrumento
Coletivo - MULTA

Por qualquer infração das cláusulas desta Convenção Coletiva de trabalho,
ficaräo as empresas sujeitas a uma multa de 01 (um) salårio mínimo nacional,
por infração, por empregado, que se reverterá em favor dos obreiros envolvídos.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA . NORMAS CONVENCIONAIS

Nenhum dispositivo do Contrato lndividual de Trabalho que contrarie normas
desta Convençäo Coletiva de Trabalho poderá prevalecer, e será considerado
nulo de pleno direito.

GLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA * adequação da base de calculo
utilizada para definicåo de vagas de emprego por reserya legal.

Entendem os Sindicatos anuentes que a função de motorista profissional
demanda formaçåo técnica, havendo, portanto, clara incompatibilidade do
jovem aprendiz para a ocupação desta atividade. Por consequência, ajustam
que não há como se considerar o número de empregados motoristas no total de
empregados da empresa para cálculo da quota legal de aprendizes.

Os Sindicatos anuentes buscando defender a própria higidez física e mental de
trabalhadores portadores de necessidades especiais, que por questöes
segurança, requerem plena atenção, uso integral dos sentidos e perfeita
condiçÕes ffsicas, como é o caso, dos motoristas, ou qualquer de outra atividade
não compatível com a adaptação técnica e ambiental para deficientes fisicos,
entendem que o exercicio da função de motorista profissional exige habilitação
profissionalespecifica, uma vez que é necessária a aprovação em curso técnico
e em curso de treinamento em prática veicular e em situaçäo de risco, conforme
legislação em vigor, motivo pelo qual ajustam que estes, ficam excluldos da base
de cálculo do número total de empregados da empresa para o cálculo da
respectiva quota.
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Itajaí (SC), 25 de maio de 2022.

Paulo

Dr. Cassìo
Ass

S'TRA

Dr. Ricardo Cordova Dinìz
Ass. Jurídico do SITRAROIT

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

^
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Contratação de empresa especializada para a

execução de serviços de coleta porta a porta e
transporte de resíduos sólidos urbanos -

Classe II, provenientes dos geradores da área

urbana do Município de Marmeleiro/?R, e

transporte até ETR no município de Pato

Branco.

Unidade

I

I
3

44

6,50o/o

Coleta

Motorisø

Coletores

Horas Trabalhadas

Taxa de remuneração

PLAI\TILHA-DE COMPOSIçÃO DE CUSTOS DE COLETA REGULARDOS RESÍDUOS SóIidOS UTbANOS _ CIASSC II -A
Descrição

Média dos dias de trabalho

Resíduos a coletar

Quilometragem mensal dos roteiros de coleta

))

média krr
jan/22

fev/22

mar/22

abrl22
mail22

3533
3635

3318

3636

3863

10% média + tO%

359,7 3956,73597,0

\¡
¿f\)S\
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1.286.15

428,85

u332,00

Custo proporciond 26 dias

3.8s3.69

Cuto enu¡l proporcion¡l (26 dies menseis)

46.244.23

4.794,80

1.917.92

958,96

719,22

215,77

239.74

791,t4

248,96

276,62

9t2.86

1.929,23

643.27

51.15230

Creto Memal
4.446.56

Custo Anuel

37.736.18

5.532,46

2.212,98

1.106.49

829,87

3.144,68

461,M

t84,42

92,2t

69.16

20,75

23,05

76,07

t60,77

214.42

l.301.88

Vdor Total
1.930.00

263,r8

440,00

5l I,50

Ouantidade

l

20

30

Valor Unitário

1.930.00

l 3,16

17.05

59,640/o

44

50%

40%

1,00

20%

8%

4%

3%

090%
1.00%

330%

8.33o/"

tl,1t%

FGTS

FGTSÆrovisão de multa rescisão

SAT/R q,T até

Benefi cio Assistencia Médica

Sindicato

INCRA,/S EST/S EBRÁ.BS ENAT

Trabelhistes

Décimo Tercei¡o

Férias

Total do Efetivo

CUSTODA DE OBRA DO MOTORISTA

Dccrição
Motorista

Salá¡io Normal

Homs Exfr-a

Adicional de lrnalubridade (40%)

Auílio Vale Alimentação

Total

Sæiais

INSS

Total coletores (3)

9.866,04

Cúto memel proporcional (26 d¡s)
3.28t.68

Custo anuål proporc¡onsl

39.4ó4.1 8

900.10

675,07

202,52

225.02

742.58

1.569.37

523.28

43.96s,7s

Cuto Memal
3.794.63

Cuto Anual

32.827,09

4.500,50

1.800,20

5l 1,50

2.73s,59

375,M

150,02

75,01

56.26

16,88

18,75

61.88

130,78

t74.43

1.059,M

Valor Total
1.570,00

214,09

440,00

30

Ou¡ntidade

I

20

Vdor Unitário

t.570.00

10.70

17,05

4%

3%

0,90%

r.00%

3.30%

8.33o/o

1r.11%

s9,64%

44

50%

40%

I,00

20%

8%

Trab¡lhictrg

Décimo Te¡cei¡o

Férias

Total do Efetivo

coletores necessários é nm total de 03 coletoresdoa

Hor¿s Extras

Adicional de Imlubridade (40%)

Auílio Vale Alimentacão

Totd
Sæieis

INSS

FGTS

FGTSÆmvisão de mulø rescisão

SAT/RAT até

Benefi cio Assistencia Médica

Sindicato

INCRA/S EST/S EBRAUSENAT

CUSTO DA DE OBRA COLETORES

Dscricio
Coletores

Salá¡io Normal

É¡
a C.^,)
õ.le
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Valor Mensal

73,10

163,05

17,9s

49,90

19,50

l14,l2
8,t2

67,00

165,75

8.141,91

Valor Total
877,23

1.9s6,60

215,40

598,80

234,00

t.369,44

97,44

804,00

1.989,00

35,90

49,90

26,00

228,24

16,24

67,00

66,30

Valor Unitário
97,47

163,05

6

l2
9

6

6

t2

30

Total
9

t2

Total de coletores

3

5

J

3

3

J

5

J

5

Quantidade Anual Cada

J

4

2

4

3

2

2

4

10

Ri$

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Pares

Conjunto Impermeável

Protetor sola¡ FPS 60

Calçado

Luva

Total do Custo

I.JNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PARA MOTORISTA E COLETORES

COLETORES

Jaqueta

Calça com Faixa Reflexiva

Boné

Cami5sta

Colete Reflexivo

Valor Mensal

8,32

2,68

6,77

ll,l7
28,93

Valor Total

99,8

32,1

81,2

134

347,1149,19

Valor Unitário
49,90

16,05

16,24

67,00

Total
2

2

5

2

Total Motorista

1

1

I

I

Quantidade Anual

4

4

5

2

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade

Rl$

Calçado

Total do Custo

MOTORISTA

Camiseta

Calça com Faixa Reflexiva

Protetor solar

\¡
.rt\.--\
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21,67

350,00

713,73

1.902,07

18.235,40

Valor mensal

8r.666,67

0,00

16.333,33

816,67

Valor total anual

980.000,00

0,00

196.000,00

9.800,00

260

4.200,00

8.564,80

0,20

t%

I

I

Quantidade/valores

I
1

I

unidade

unidade

unidade

mes

Unidade/mês

Caminhão

lnidade

unidade

Yoao anO

Impostos e segr¡ros mensats

Total de Impostos e Seguros

Total Custo mensal com veículo

EQTIIPAMENTOS

Descrição

VEICULOS COLETORES

Custo aquisição chassis coletor/ compactador

Valor Residual (vida útil 5 anos)

Depreciação anual dos Veic.coletores

Impostos e Seguro

rPVA (l%)
Seguro Obrigatório-DPvAT e br de exp

Seguro Total

.G
c'
I

\¡
(91
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57,63

599,07

249,92

R$ 1.289,10

Valor Mensal

5990,44

Valor mensal

R$ 356,13

R$ 356,13

Ri$ 6.346,58

Valor

382,48

Valor Diario

0,02

0,02

t2,00

12,00

Valor Diario

299,52

2.999,00

39,57

valor total

4.273,60

22.499,00

3.390,00

7.188,80

MédiaKM

718,88

299,90

Valor

854,72

Valor

2.24990
339,00

Valor

7,57

Quantidade

10,00

10,00

10,00

10,00

Quantidade/valores

3.956,70

Quantidade

5 troca de oleo
anuais, considerando

rrm mâlia anual de

47480,4ts

rnidades

unidade

Km/jogo

Unidade

20 litros

Unidade

unidade

unidade

Unidade

Kmil
Km

recapagem do pneu

Custo jogo câmaras aro 20

Custo jogo protetor pneus

Custo total,/Km rodado

Consumos

Descrição

Custo óleo dieseVKm rodado

Custo mensal c/óleo diesel

Descrição

Consumo óleo motor/I0.000 Km

Custo c/óleo do motor

Valor Total Oleo diesel e oleo motor

PNEUS E CAIVI{R,A'S

Descrição

Custo do pneus 275

))

Média de 5 km/L

Rr$ 13.626,12
Consumo

combustivel, oleo
motor e nneus

1G
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69,33

t.993,33
1) ))

36,1 I

577,78

525,20

6.818,64

Valor Mensal

476,67

2.600,00

433,33

34,67

8.000,00

7.272,00

Valor Anual

6.600,00

36.000,00

6.000,00

480,00

960,00

27.600,00

1.000,00

500,00

Valor

550,00

3.000,00

500,00

40,00

80,00

2.300,00

1.000,00

500,00

8.000,00

7.272,00

I
0,20yo

I

t
I

0,3

0,3

I

I

0,33

Mês

Mês

Mês

Mês

posto

posto

Mês

posto

Unidade

Mês

Mês

Administradores

Engenheiro da Segurança do Trabalho

Médico do Trabalho

Apólice de Seguro

Engenheiro Ambiental

Valor Total Com despesas Administrativas

I)espesas Administrativas

Descrição

Material de uso e consumo

Contabilidade

Energia Eletrica

Telefone

Agua

valores estes baseados em orçamento
passado por empresa juridica pertinente ao

ramo da atividade

\¡
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*Valor unit¡irio estimado com base

em orçamento repassado por
empresa pertinente ao ramo.

R$ 4.680,00R$ 390,0026R$ 1s,00

I
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Valor baseado na licitação vigente da
prefeitura

R$ 38.812,80R$ 3.234,4026R$ 124,40
Þ.à:€L@.ril-ftHffiffi
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R$ 10,00

valor obtido por pesquisa por
telefone com a empresa

Lavanderia Bolha Azul de

Francisco Beltrao

R$ 1.000,00

com base em valor médio de

locação de sala comercial em
marmeleiro

RS 1.212,00

R$ 3.120,00 R$ 37.440,00

I R$ 1.000,00 R$ 12.000,00

I RS 1.212,00 R$ 14.544,00

@
cOcx

Total anualTotal mensalQuantidade mensal

312

Total anual

no funcionários
4

Total mensalQuantidade meqsal

Deçar¡ por fimcionário
3

Valorunitiirio

Valor por peça

anualTotal mensalmeirsalunitarioValor

R$ 5.332,00

R$ 63.984,00
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R579.429,14

'Rs:707A2

ns re,2rslo
R$ 13.626,12

R$,5.332,00

R$

R:$

R$'6.818,64

R$ 62.063,71

R$ 66.1 5

R$ 13.238,19

Valor Total

R.t$ 13119,73

20%Lucro proposto pelo Municipio

Total

Total Custo mensal com veículo

oleo motor eConsumo

Lavagem dos uniformes

do caminhão

Administrativas

Soma Total Sem Lucro
VALORFINAL

CUSTO TOTAL

COMPOSIçÃO NO PREçO FINAL

Custo Total Mensal Mão de Obra Motorista + Coletor Mensal

Custo Total mensal para aquisição de uniformes motorista +coletgq

1r

79429,L3603

953149,6324

oo
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MUNICIPIO
u,i-,- 8W

DE MARMELEIRO 
.

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro,06 de julho de2022

De: Prefeito
Para: - Divisão de Contabilidade

- Departamento de Finanças
- Controle lnterno
- Procuradoria Jurídica
- Pregoeiro(a)

Preliminarmente à autorização solicitada mediante ao requerimento que consta nos autos,

expedido pela Diretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o presente processo

deverá tramitar pelos setores competentes com vistas a:

1 - Indicação de recurso de ordem orçamentáriaparafazer emface de despesa.

2 - A elaboração da minuta do instrumento convocatório da licitação e respectivo instrumento

contratual.

3 - A elaboração de parecer jurídico acerca da escolha da modalidade e do tipo de licitação

adotados, bem como análise do instrumento convocatório e do instrumento contratual do presente

certame.

4 - Ao exame e manifestação acerca do objeto solicitado e da formação de preço nos termos das

recomendações do TCE - PR por parte do controle intemo.

Cordialmente,

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Maoali, no 255, Centro - Cx' Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacao(ârnannelçl[Q¡ugoy.bl/lisil.lcaQ_02(d¡:ilï:slçlromgov.br'- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



MUNtcípto DE MARMELEIROgSI
ESTADo oopRnRNÁ

Marmeleiro,06 de julho de2022

PARECER coNrÁnrr,

Em atenção a solicitação expedida por Vossa Excelência, em data de 06 de julho de 2022, para

verificar a existência de recursos orçàmentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes

do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotações especificadas

abaixo;

I - DADOS DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

II - Plano Plurianual -2.73412021

III - Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2.73612027

IV - Lei Orçamentária Anual -2.75212021

V - Recursos Orçamentários

Obs.: Saldo orçamentário em: 06/0712022.

VI - Origem dos Recursos Financeiros

14212022Número do so/Ano:
0610712022Data do Processo:

Eletrônico n'08512022Modalidade:
Contratação de empresa para realizat a
sólidos urbanos - Classe II, em toda

coleta porta a porta dos resíduos
a ërea urbana do Município de

Marmeleiro/PR, e transporte até a Estação de Transbordo - ETR da

empresa Contratada responsável pela destinação final em aterro

sanitário

Objeto do processo:

R$ 952.931 2Valor Máximo

Fonte
Saldo

OrçamentárioElemento de DespesaConta
Orgãol

Unidade
Funcional Programática

0 15.522,613.3.90.39.82.03.0018.541.0018 2.057463
892.715113.3.90.39.82.03.00r8.541.0018 2.057464

1 2.0 1

0 - Recursos Ordinários (Liwes)
511 -Taxas- deS

Respeitosamente, -At
*^rKi"?*\ÅMu"hunior

Contador
CRC/PR 07tt52lo-8

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000

E-mail: !icf¡cao@uarl-ncle!¡Ipl.Ctu¡r:¿-lic-t¡açao0?(d$all¡9loþ.p¡:gçv.12¡ - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNICíPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,06 de julho de2022.

Exmo. Sr. Prefeito,

Em atenção ao documento expedido por Vossa Excelência, em data de 06 de julho de 2022,

informamos a existência de recursos ftnanceiros para as pagamento das obrigações decorrentes

da contratação solicitada pelo Departamento de e Recursos Hídricos, conforme

requerimento que consta nos autos, sendo que o será efetuado através das Dotações

Orçamentárias indicadas pela Divisão de

Respeitosamente,

V
de Finanças

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000

E-mail: Licjlacoo(funmnsleila,p¿gQ-Y.br/.lic-leqaag2ú.¿i¡:lai:lrcb¡rLp¡1ge¡{¡r - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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MUNtcíplo DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

Marmeleiro,06 de julho de2022

De: Pregoeira(o)
Para: Controle lnterno

Procuradoria Jurídica

Prezados,

Pelo presente encaminho a Vossa Senhoria, minuta do Edital de Licitação na modalidade Pregão

Eletrônico n.'OBS12OZ2, o Requerimento do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos com

as devidas justificativas e Minuta do lnstrumento Contratual, para que esta Controladoria e Procurador

Jurídico, se manifestem expressamente sobre toda a documentação anexada ao processo, desde o pedido

do editai, para os fins previstos na Lei no 10.520, de l7 de julho de 2002; do Decreto no 10'024, de 20 de

setembro àe 2019; do becreto no 7.746,de 05 de junho de2012; da Instrução Normativa SLTÿMP no 01,

de 19 de janeiro de 2010; da Instrução Normativa SEGES/I\4P no 03, de 26 de abril de 2018; da Lei

Compleméntar n" 123, de 14 de dezembro de 2006 e alterações; da Lei no 11.488, de 15 de junho de

200i; do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de

21 de junho de 1993; Decreto Municipal n'7.51912006, de 26 de outubro de 2006, bem como as nonnas

vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação'

Respeitosamente,

de

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avonida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000

E-mail: !icilqçíEø¡aurelcinl-Ë..gtu.t2r-l-lisilaç-¿le0?lr¿.r'!-ì-iu:$c!-çir-q'nl:.gQr-b-r:- Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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ESTADO DO PARANA

EDITAL nn pnrcÃo Br,nrnôNlco N" 085/2022 - pMM
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 14212022

DATA DA REALIztçÃo: z4rolrzoz2
nonÁnro nn rNÍcIo DA DISpurA: às 09:00 horas

LOCAL: Prefeitura do Município de Marmeleiro- Paraná
www.com rrrasgovernamcntais. gov.br "Acesso Identificado"

O MTINICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ, por intermédio do Excelentíssimo Prefeito, torna público
para conhecimento dos interessados que na data e local abaixo indicados realizarâ licitação sob modalidade
PREGÃO ELETRONICO, do tipo MENOR PREÇO EM REGIME DE VALOR GLOBAL DO ITEM,
objetivando a contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos -
Classe II, em toda a área urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a Estação de Transbordo

- ETR da empresa Contratada responsável pela destinação final em aterro sanitário, conforme as descrições
dispostas no Anexo I do presente Edital.

O presente procedimento licitatório obedecerá, integralmente, nos termos da Lei no 10.520, de l7 de julho
de2002, do Decreto n" 10.024, de 20 de setembro de2019, do Decreto no 7.746, de 05 de junho de2012,
da Instrução Normativa SLTVMP no 01, de l9 de janeiro de 2010, da lnstrução Normativa SEGES/MP n"
03, de 26 de abnl de 2018, da Lei Complementar no 123 , de I 4 de dezembro de 2006, da Lei no I 1 .48 8, de
l5 de junho de2007, do Decreto no 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei
no 8.666, de 21 de junho de 1993, Decreto Municipal n' 1.51912006, de26 de outubro de 2006, bem como
as norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto da presente licitação,

São Pregoeiros, deste Município, Franciéli de Oliveira Mainardi e Everton Leandro Camargo Mendes,
designados pela Portari a n" 6.685/2022 de 2 I de j aneiro de 2022, publicada no Diário Oficial Eletrônico -
E-Atos, Município de Marmeleiro - PR.

DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA E DA SESSÃO PÚBLICA DE PREGÃO
ELETRÔNICO

1.1 O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio
eletrônico, no endereço www.comprasqovernamentais.qov.br.

t.2 A abertura da sessão pública do PREGÃO ELETRONICO ocorrerá dìa24 de agosto de2022
às 09h00min, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condições
descritas neste Edital.

2 DO OBJETO

2.1 Constitui objeto deste PREGÃO a contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos
resíduos sólidos urbanos - Classe II, em toda a área urbana do Município de Marmeleiro/PR, e

transporte até a Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação
final em aterro sanitário.

)) Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Intemet pelos endereços eletrônicos:
www.comDrasqovernamentais.gov.br e http://www.marmeleiro.pr.gov.br/licitacoes.php.

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avonida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.ó I 5-000
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DATA E HORA DA ABERTI]RA DA SESS,ÄO PÚBLTCA:

UASG: 454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO/PR

24 de agosto de 2022 às 09h00min

Local da Sessão Pública: www br
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2.3

2.5

2.6

4.2

4.3

ESTADO DO PARANA

A licitação será dividida em itens, conforme tabela no ANEXO I do edital, facultando-se ao licitante

a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descrito nas Compras

Governamentais e as especificações constantes neste Edital, prevalecerão as últimas.

As informações administrativas relativas a este Edital poderão ser obtidas junto ao Setor de

Licitações pelo telefone n'(46) 3525-8105 I 3525-8107.

As questões estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serão prestadas pelo

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, telefone n" (46) 3525-2086.

DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

4.1.3 O(A) Pregoeiro(a) deverá decidir sobre a impugnação antes da abertura do certame.

4.1.4 Quando o acolhimento da impugnação implicar alteração do Edital capaz de afetar a

fòrmulação das propostas, será-designada noia datapara arealização deste PREGÄO.

A impugnação deverá, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de

p"rsoã fisica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou cópia

ãutenticada), bem como do respectivo ato constitutivo e procuração, na hipótese de procurador, que

comprove que o signatário, efetivamente, representa e possui poderes de representação da

impugnante.

Os esclarecimentos sobre o conteúdo do Edital e seus Anexos somente serão prestados e

considerados quando solicitados por escrito ao(a) Pregoeiro(a) ou Equipe de Apoio, até 03 (três)

dias úteis unt"r da data fixada para a abertura da licitação, endereçados ao e-mail:

lÍcitacaoØmarmeleiro.pr.sov.br

3.1 O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL DO ITEM, observadas as

especificações técnicas constantes no Anexo I e demais condições definidas neste Edital.

3.2 Será utilizado o modo de disputa *ABERTO E FECIIADO", em que se inicia com a apresentação

de lances sucessivos (fase aberta), com envio final de um lance fechado pelos detentores das

melhores propostas da fase aberta (fase fechada).

4 DA TMPUGNAçÃO E ESCLARECIMENTO DO ATO CONVOCATÓRrO

4.1 Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legítimapara solicitar esclarecimentos ou providências

em relação ao presente PREGÃO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faça com

antecedênci a de até 03 (três) dias úteis, da data fixada para a abertura da sessão pública do certame.

4.t.t As impugnações ao Edital deverão ser dirigidas ao(a) Pregoeiro(a) e protocolizadas em dias

úteis, das 08h30min às 17h00min, na Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro - PR,

Setor de Protocolo, ou encaminhadas através de e-mail no endereço eletrônico:

licitacao@marmeleiro.pr.qov.br.

4.1.2 Caberâ ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da

data de recebimento da impugnação.

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: liqilacqr.¡A)-man¡:cþil!).ptgtìy:bCl!-crtirs¡q0-2(.¿)llut¡¡çlsil-q-p-LgQv..br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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4.4

5.1

5.6
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b)
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d)

e)
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ESTADO DO PARANA

4.3.1 O(A) Pregoeiro(a) responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis,

contados da data de iecebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

4.4,1 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser

motivada pelo(a) Pregoeiro(a), nos autos do processo de licitação.

4.4.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os

participantes e a administração.

DAS CONDIçÖES PARA PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto

desta liciiação, è que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento Unificado

de Fomecedores - SICAF, conforme disposto na lnstrução Normativa SLTVMPOG no 3, de 26 de

abril de 2018.

Pessoa fisica;
Empresas estrangeiras que não funcionem no País;

Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;

lnteressados qn" ra encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução e

liquidação, de consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;

Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, direta ou

indireta, Federal, Estadual ou Municipal;

Que mantém, direta ou indiretamente, sociedade ou participação com servidor ou dirigente ligado

uà go¡r"*o municipal, ou qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, financeira ou trabalhista,

o,rãirrdu, parentesõo em linha direta ou colateral, até terceiro grau, com agente público que exerça

cargo em-comissão, ou membros da comissão licitante, ou pregoeiro(a) ou servidor lotado nos

órgãos encarregados da contratação.

Como requisito para participação neste Pregão, o licitante assinalará "sim" ou "náo", em campo

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

5.6.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3o da Lei Complementar n.o 123, de2006,

estando ipta a.rsuf.uir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49.

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85'6 I 5-000
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5.2 O presente edital concede tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

port",paraas sociedadescooperativasmencionadasno afügo34 daLeino 11.488, de2007, parao

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n" 123, de 2006,

alterada pela Lei Complementar n' 14712014, de 07 de agosto de2014.

5.3 As empresas não cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do presente PREGÃO,

deverão providenciar o seu cadastramento e sua habilitação de acordo com as orientações que

seguem no link: br até o terceiro dia

útil a data do recebimento das propostas.

5.4 A regularidade do cadastramento do licitante será confirmada por meio de consulta ao Portal

COMPRASNET, no ato da abertura do Pregão.

5.5 Será vedada a participação de empresas:
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5.7

5.6.2 Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos' bem como

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos neste Edital.

5.6.3 que inéxistem fatos impeditivos para sua habilitação no cefame, ciente da obrigatoriedade

de declarar ocorrências posteriores.

5.6.4 Que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre

e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7o, inciso XXXIIL da Constituição Federal.

5.6.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente.

5.6.6 Qrre ttáo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou

forçado, òbr"*u.tdo o disposto nos incisos III e IV do artigo 1o e no inciso III do artigo 5o da

Constituição Federal.

A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções

previstas em lei e neste Edital.

6 DO CREDENCIAMENTO

6.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação dos

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

6.2 O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio

www.comprasqovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela

lnfraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil'

6.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realizaçáo das transações inerentes

a este Pregão.

6.4 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome'

assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do

órgão ou entidade pro-oiora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das

credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

6.5 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e

mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,

imediatamente, à correçáo o.r à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles

se tornem desatualizados.

6.6 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação.

7 D^ApRESENTAÇÃ.O DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO

7.l Os licitantes encaminh¿¡¿s, exclusivamente por meio do sistema. concomitantemente col4 os

documentos de habilitacão exieidos no iiem 10 do edital, proposta com a descrição do objeto

lecidos para abertura da sessão pública, quando,

então, enceffar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

7.Z O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos no item 10 deste Edital,

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

CNPJ: 76.205.665/000 l -01

Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85.615-000
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7.3 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF,
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas.

7.4 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

7.5 Os preços e os produtos/serviços propostos são de exclusiva responsabilidade da licitante,
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7.6 Ao oferecer sua proposta no sistema eletrônico, o licitante deverá observar rigorosamente a

descrição dos itens e considerar as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, descrevendo
detalhadamente as características do objeto cotado, informando marca/fabricante (se for o caso) em
campo próprio do sistema, preço unitário por item, com até duas casas decimais após a vírgula.

7.7 Nos valores propostos deverão estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fomecimento dos bens ou da prestação de
serviços, de forma que o objeto do certame não tenha ônus para o Município de Marmeleiro.

7.8 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, frcando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

7.9 Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e
julgamento da proposta.

7.10 Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente
serão disponibilizados para avaliação do(a) Pregoeiro(a) e para acesso público após o encerramento
do envio de lances.

7.tl As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, $ l" da LC no 123, de 2006.

DA ABERTIIRA DA SESSÃO PÚBLICA, CLASSIFICAÇÃ,O DAS PROPOSTAS E
FORMULAçÃ,O DE LANCES

8.1 No dia 24 de agosto de 2022 às 09h00min, horário de Brasília-DF, a sessão pública na intemet
será aberta por comando do(a) Pregoeiro(a), com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas
e início da etapa de lances.

8.2 O(A) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2 Adesclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento
em tempo real por todos os participantes.

8.2.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido

CNPJ: 76.205.665/0001 -01

Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas

participarão da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o(a) Pregoeiro(a) e os

licitantes.

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Iniciada a etapacompetitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do

sistema eletrônico, sèndo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no

registro.

8.5.1 A disputa se dará pelo valor global do item, sendo que se consagrará vencedor o

licitante cujo valor GLOBAL DO ITEM for menor.

O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances

intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 10'00 (dez

reais).

Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da

sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8.7.1 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20)

segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem

automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances'

Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO E
FECHADO,', em que os licitantes apresentarão Iances públicos e sucessivos, com

prorrogações.

A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse prazo,

o sistèma encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período

de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente

encerrada a recepção de lances.

Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abnrâ oportunidade para que o autor da

oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superior àquela possam

ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste

ptazo.

8.11.1 Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os

autores dos melhores lances, na ordem de classificaçáo, até o máximo de três, oferecer

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento

deste prazo.

Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances segundo

a ordem crescente de valores'

8.12.1 Não havendo lance final e fechado classifrcado na forma estabelecida nos itens anteriores,

haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três,

CNPJ: 7ó.205.665/000 l -01
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8.14
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na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos,

o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

poderá o(a) Pregoeiro(a), auxiliado(a) pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da

etapa feciradu, *.o tt"nho- licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências

de habilitação.

Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser

desconsiderados pelo(a) Pregoeiro(a), devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à

Secretaria de Gestão do Ministério da Economia.

Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo próprio do sistema'

Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e

registrado em primeiro lugar.

Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante'

No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o

sistema eletrônico poderá pennanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances'

Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro

horas da comunicação ão fato pelo(a) Pregoeiro(a) aos participantes, no sítio eletrônico utilizado

para divulgação.

Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de

maneira q.r" ró poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto

no art.3o, $ 2o, da Leino 8.666, de 1993, assegurando-se apreferência, sucessivamente, aos bens

produzidos:

8,22.1No país.

8.22.2 Por empresas brasileiras.

8.22.3 Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

B.Zz.4por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa

com deficiên"lu o,, para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade

previstas na legislação.

persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as

propostas empatadas.

Encerrada aelapade envio de lances da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) deverá encaminhar, pelo

sistema eletrôniio, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço' para que seja

obtida melhor proposta, uè¿uãu a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.
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A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais

licitantes.

O(A) Pregoeiro(a) solicitará ao licitante melhor classificado que, no prîzo de 02 (duas) horas,

enviê a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se

for o caio, àos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos

neste Edital ejá apresentados.

Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

Encerrada a etapade negociação, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta classificada em primeiro

lugar quanto à adequaçãã ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado

para contratação néste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art.7o

e no $ 9o do art. 26 do Decreto n." 10.02412019.

Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço

máximo fixado (Acórdão n' 145512018 - TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente

inexequível.

9.2.1 Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos,

irrisórios ou de valoi zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha

estabelecido limitès mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da

remuneração.

Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências pata afent a exequibilidade e a

lègafiàade das proposias, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a rcalização de diligências, com

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso

prévio no sistema "o-, 
ro mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será

registrada emata.

O(A) Pregoeiro(a) poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por

meio de funcionalidade disponível no sistema, îo prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não

aceitação daproposta.

9.5.1 O prazo estabelecido poderá ser proffogado pelo(a) Pregoeiro(a) por solicitação escrita e

jusìificada do licitanté, formuladã antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a)

Pregoeiro(a).

9.5.2 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo(a) Pregoeiro(a), destacam-se os que

contenham as caracterísficas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e

procedência, além de outras informações pertinentes, a-exemplo de catálogos, folhetos ou

propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo

indicados pelo(a) pregoeirb(a), sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico,

sob pena de não aceitação da proposta'

será adjudicado o ITEM para a licitante que ofertar o menor preço' salvo quando,
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justificadamente, ficar demonstrado que é inexequível ou inviável o lance ofertado.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta ou lance

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem declassificação.

Havendo necessidade, o(a) Pregoeiro(a) suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e

horário paru a sua continuidade.

Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o(a) Pregoeiro(a) verificará a habilitação do

licitante, observado o disposto neste Edital'

DA HABILITAçÃO

Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificará o eventual descumprimento das

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

10.1.1 SICAF

l}.l.2 Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União
(https:i/certidoes- anf.apps.tcu.sov.br A

A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio

majoritário, por força do artigo 12 daLeino 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas

ao responsável pela prá*ica de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritario.

Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de

condição de participação.

No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate

ficto, previsto nos arts.44 e45 da Lei Complementar no 723,de2006, seguindo-se a disciplina

antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

Para a HABILITAçÃO, será exigida a documentação relativa:

10.5.1 A documentação relativa à HABILITAçÃO ¡UnÍOrC¿. consistirá em:

10.5.1.1 No caso de empresário individual: inscricão no Resistro Público de

EnpfeS¿S-L4efSAnt¡S, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede'

10.5.1.2 No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: ato constitutivo. estatuto ou contrato social em vigor,

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede'

10.5.1.3 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: CerlilicedgJte
condicão de Microempreendedor Individual - ccMRI, na forma da

n"*t"ça" ccsu no 16, de 2009, cuja aceitação ficatâ condicionada à

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor'gov'br'

10.5.2 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consistirá em:
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10.5.2.1 Certidão nesativa de Pedido de falência ou recuperacão iudicial ou

evtrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica,

referente àmatnz e, quando for o caso, igUalmente da filial licitante, em data

não anterior a 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste

PREGÃO, se outro prazo náo constar do documento.

10.5.3 A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistirá

em:

10.5.3.1 Prova de inscrição no .

t0.5.3.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte F,stadual ou Municipal,
¡elativa ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de

atividade e compatível com o objeto contratual.

10.5.3.3 Prova de regularidadeparccom a Fazenda Federal, mediante a apresentação

de i¡¡.-e
Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do

Ministério da Fazenda.

10.5.3.4 Prova de regularidade para com a EeZfld¿-E$edl¡Al do domicílio ou sede

do licitante, relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado.

10.5.3.5 Prova de regularidade para com a E¿Z,S¿dg¡at¡dçipgt, relativa aos tributos
relacionados com o objeto licitado.

l0'5.3.6CertificadodeRegularidadedeSituaçãoparacomo@
Temno de Servico lFGTSl.

10.5.3.7 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,

mediante a apresentação de
(ÇNDT), nos termos da Lei no 12.440, de 07 de julho de 2011.

MUNIC iPIO DE MARMELEIRO

10.5.3.8 Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo

alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, desde

que atendidos os demais requisitos do Edital, a(s) empresa(s) nesta condição

será(ão) declarada(s) habilitada(s) sob condição de regularização da

documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual prazo,

a contar do momento em que for declarado vencedor do certame, paÍa

reg:Janzação da documentaçáo, parapagamento ou parcelamento do débito e

para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de

certidão negativa.

10.5.3.8.1 A não regtlarizaçáo da documentação no prazo estipulado

implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo

das sanções cabíveis.

A documentação relativa à REGULARIDADE TÉCNICA consistirá em:

10.5.4.1 Atestado e/ou declaração de Capacidade Técnica em nome da

PROPONENTE, expedido por pessoa jurídica de direito público ou

privado, que comprove a aptidão da licitante em desempenhar as atividades

pertinentes e compatíveis com o objeto licitado'

10.5.4
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10.5.4.1.1 O atestado e/ou declaração deverá ser comprovado através de

Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo Conselho Regional

de Engenharia e Agronomia - CREA, Conselho Regional de

Química - CRQ e/ou Conselho Regional de Biologia - CRBio'

Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

- CREA, Conselho Regional de Química - cRQ e/ou conselho Regional de

Biologia - CRBio, da PROPONENTE.

Declaração de responsabilidade técnica (ANEXO VI), indicando o

responsável técnico pela execução dos serviços, com o nome completo,

número da carteira de identidade (RG), número do CPF e número do registro

no CREA, CRQ e/ou CRBio. O mesmo não poderá ser substituído sem

expressa autorizàção do Contratante. É vedada, sob pena de inabilitação, a

inãicação de um mesmo técnico como responsável técnico por mais de uma

proponente.

comprovação do vínculo empregatício entre o responsável técnico e a
proponente, mediante registro em Carteira de Trabalho ou Contrato de

Þreitação de Serviços devidamente autenticado. Para dirigente ou sócio de

empresa, tal comprovação poderá ser feita através da cópia da ata da

assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

Certidão de Acervo Técnico emitido pelo Conselho Regional de Engenharia

e Agronomia - CREA, Conselho Regional de Química - ÇRQ e/ou

Conselho Regional de Biologia - CRBio, do RESPONSÁVEL TÉCNICO,
de execução de, no mínimo, de desempenho de atividade pertinente e

compatível ao objeto da presente licitação.

Comprovação de registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

- CREA, Conselho Regional de Química - çRQ e/ou Conselho Regional de

Biologia- CRBio, ¿o nrspoNsÁvEl TÉcNIco.

10.5.5

10.5.6

Deverá apresentar a :

10.5.5.1 Declaração Unificada conforme modelo' (ANEXO IIÐ

Paraefeitosda,aslicitantesdeverãoapresentar,afim
de COMPROVAR O Ï',NOUADRAMF'NTO:

10.5.6.1 A empresa, de acordo com o disposto na Lei Complementat no 12312006, de

14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n' 14712014 de 07 de agosto de

2014, deverá apresentar juntamente com a documentação de habilitação'

" 
D""|".""ão d" Mi""o"-or"." o,t tr'.-pt"." d" P"n t"oo Po.t. IANF'XO

trâ.

10.5.6.2 Certidão Simplificada de Microempresa ou Fmpresa de Pequeno Pqrte

@omer"ial ,ro F starro rra sede da r icitante, em data

,rão urrt"ñ* 60 (sessenta) dias da abertura da sessão pública deste

PREGÃO, se outro prazo náo constar do documento'
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A habilitação dos Licitantes será comprovada por meio de prévia e regular inscrição cadastral no

SICAF, desde que os documentos comprobatórios estejam validados e atualizados.

O cadastro no SICAF, abrangente dos níveis indicados no art. 6o da lnstrução Normativa

sLTyMpoG no 3, de 26 de abril de 2018, PODERÁ ST BSTITUIR APENAS os documentos

indicados nos subitens acima 10.5.f - Habilitação Jurídica,10,5.2 - Quatificação econômico-

financeira e 10.5.3 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais são obrigatórios

apresentação.

Na hipótese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema (SICAF) ou no CRC, o

licitante convocado deverá encaminhar, juntamente com os demais, o documento válido que

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvando o

dispõsto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno

port", .ottforme dispolto na Lei Complementar no 12312006, alterada pela Lei Complementar no

147120t4.

Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões de regularidade fiscal e

trabalhistã, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao

SICAF.

Os documentos de que tratam os subitens anteriores serão analisados pelo(a) Pregoeiro(a) e sua

Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

No julgamento da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar elros ou falhas que não alterem a

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho

fundamentado, registiado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eñcâciapara fins de

habilitação e classificação.

10.11.1 O não atendimento das exigências constantes no item 10 deste Edital implicará a

inabilitação do licitante.

l1.1l.2 O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro

item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é,

somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo,

e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções

cabíveis.

10.11.3 Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação

recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s)

para a habilitação do licitante nos remanescentes.

Constatado o atendimento às exigências de habilitação frxadas no Edital, o licitante será10.11.4
declarado vencedor.

DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREçOS

Encerrada a etapade lances, o(a) Pregoeiro(a) convo carâ o licitante detentor da melhor oferta, item

a item ou um itèm por licitante, para que este anexe no sistema COMPRASNET, a PROPOSTA

DE pREÇOS AJUSTADA, em conformidade com o último lance ofertado. Para tanto, o(a)

pregoeiroþ) fará uso da ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o licitante anexar o

doc-umento utilizando o link "ANEXAR" disponível apenas para o licitante/vencedor'
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Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessarios à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a

encaminhá-los, êm formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de

inabilitação.

O licitante deverá anexar a Proposta de Preços Ajustada, num prazo de até 02 (DUAS) HORAS

de efetivo funcionamento do órgão público, ou seja, das 07h30min às 11h30min e das

13h00min às 17h00min, contados da convocação'

Em caso de indisponibilidade do sistema, será aceito o envio da proposta ajustada por meio do e-

mail: licitacao@marmeleiro.pr.gov.br. Após o envio do e-mail, o responsável pelo envio deverá

entrar em contato 
"o* 

o1u¡ t..g*i.o1u¡ para confirmar o recebimento do e-mail e do seu conteúdo.

O(A) Pregoeiro(a) não se responsabilizarâ por e-mails que, por qualquer motivo, não forem

r"ò"úido.ã* virtude de problanas no servidor ou navegador, tanto do Município de Marmeleiro

quanto do emissor.

A fim de aplicar o princípio da isonomia entre as licitantes, após transcorrido o prazo de 02 (duas)

horas, não serão consideiados, para fins de análise, sob qualquer alegação, o envio da Proposta de

Preço, sendo realizado, pelo(a) Pregoeiro(a), o registro da não aceitação da proposta.

Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante deverá solicitar, dentro do prazo

estipulado, via chat ou e-mail, prorrogação do mesmo.

É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a

promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a

inctusáo posterior de documento ou informação que deveria constar no processo desde a

realização da sessão pública.

Se a proposta não fo¡ aceitável ou se a LICITANTE deixar de enviar a ProRo¡la de_P1eços atualizada

o., nâo ãtender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) DESCLASSIFICARA e examinará a

proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de classificaçáo, até a apuração de uma

proposta que atenda a este Edital.

11.9 Apropostadeveráconter:

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

proposta de preços, conforme modelo constante no Anexo II do presente Edital,

vedado o preónchimento desta com dados aleatórios, sob pena de desclassificação da

proposta.

preços unitários e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso' sem

inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão inflacionária.

lndicação de que nos preços ofertadosjá estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros,

.rr"urgã, sociåis, trabãlhistas e todas as demais despesas necessárias à execução do objeto.

Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data

estipulada para a abertura-do presente certame, conforme previsto no art' 69, ç 2'

combinado com o artigo 66, $ 4o.

Indicação/especifÏcaçõo do produto e marca' se for o caso'

O preço proposto deverá ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com até duas

casas decimais (0'00).

1 1.9.1

tt.9.2

11.9.3

11.9.4

I 1.9.5

lt.9.6
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¡jg.7 A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, deve atender todas

as especificações técnicas obrigatórias do Edital e Anexos sob pena de desclassificação.

I 1 .9.8 O(A) Pregoeiro(a) reserva o direito de re alizar diligências para instrução do processo sobre

informações que não estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares

que julgar necessários para os respectivos esclarecimentos.

1 1.9.9 A proposta apresentada terá que refletir preços equivalentes aos pratícados no mercado

no dia de sua apresentação.

A Prefeitura Municipal poderá solicitar ao licitante a prorrogação do prazo de validade da

PROPOSTA por até 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitação quanto a aceitação serão

formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no caso

de concordância, a PROPOSTA não poderá ser modiftcada.

Quando do valor total estimado da proposta final, ao realizar adivisão, o valor total pela quantidade,

caso o valor unitário de uma dízimaperiódica, o valor será truncado na segunda casa decimal.

DO ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO

A documentação solicitada no item 10, em original ou cópias autenticadas, e a proposta original,

quando solicitadas pelo(a) Pregoeiro(a) deverão ser apresentadas no p¡gzg-tiá-lmo de 03 ftrês)

¡i¡¡9þ, contados da solicitação do(a) Pregoeiro(a) no sistema eletrônico, no seguinte endereço:

Avenida Macali, no 255, Centro, Marmeleiro - PR, CEP 85.615-000. Aos cuidados do

Departamento de Compras, Licitações e Contratos e ao(a) Pregoeiro(a) responsável: Franciéli de

Oliveira Mainardi e/ou Everton Leandro Camargo Mendes. O envelope contendo os documentos

deve estar lacrado e informar o nome da empresa ou empresário individual, número do CNPJ,

número e ano do Pregão Eletrônico.

DA VERIFICAçÃO DA DOCT]MENTAÇÃO DE HABILITAçÃO

13.1 Visando à comprovação da habilitação do licitante, serão consultadas online, em sistemas

específicos, as seguintes situações :

I3.L1 Estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de Fomecedores -
SICAF.

13.r.2

13.1.3

t3.r.4

13.1.5

13.1.6

Ter declarado no sítio Compras Govemamentais a inexistência de fato superveniente

impeditivo da habilitação.

Ter declarado no sítio Compras Govemamentais que não utiliza mão de obra infantil'

Ter declarado no sítio Compras Governamentais que está de acordo com todas as

exigências editalícias.

Ter declarado no sítio Compras Governamentais a "Elaboração Independente de

Proposta".

Não possuir registro impeditivo da contratação no SICAF, no Cadastro Nacional de

Empiesas Inidôneas " Surp.nrus (CEIS), da Controladoria Geral da União (CGU)'

disponível no Portal da iransparência (www.portaltranspÉrrência.eov.brlceis) e no

Caàastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade Administrativa
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(CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de Licitar do

(http://servicos.tce ,pr.gov.br/tcepr/municipal/aillConsultarlmpediclos'Web.asPx).
haja algum registro impeditivo, o licitante será excluído do certame.

TCEPR
Caso

l4.l

14.2

14.3

13.2 Consideradas cumpridas todas as exigências do edital quanto à apresentação da documentação de

habilitação e proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) o

declarará vencedor.

13.3 Ocorrendo a inabilitação, o(a) Pregoeiro(a) convocará o autor do segundo menor lance para

apresentar sua documentação de habilitação e, se necessário, observada a ordem crescente de preço,

os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo

instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação'

T4 DOS RECT]RSOS

Declarado o vencedor, o(a) Pregoeiro(a) abirâprazo, durante o qual, qualquer licitante poderá de

forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse

direito.

IJmavezacei1aa intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação

das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo,

apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do

rêcorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus

interesses

14.4 Os recursos e contranazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via

intemet, no site: www.gov.br/compras/pt-br.

O recurso contra decisão do(a) Pregoeiro(a) não terá efeitosuspensivo.

Decorridos os prazos para os recursos econtranazões, o(a) Pregoeiro(a) terâaté 5 (cinco) diaspara:

14.6.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo

estabelecido.

14.6.2 Motivadamente, reconsiderar adecisão.

74.6.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade competente.

O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de

aproveitamento.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente

adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar acontratação.

Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará

o procedimento à autoridade superior parahomologaçáo.

DA REABERTIIRA DA SESSÃO PÚBLICA

14.5

t4.6

14.7

14.8

t4.9

l5

15.1 A sessão pública poderá ser reaberta:
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t5.2

l6

t7.l

t7.2

t7.3

18

18.1

l6.l Constatado o atendimento das exigências fixadas neste Edital, o licitante classificado em primeiro

lugar será declarado vencedor.

16.1.1 Se o primeiro proponente classificado não atender às exigências de habilitação, será

examiiada a àocumentação do segundo proponente classificado, na ordem de

classificação, e assim sucessivamente, até o encontro de uma proposta que atenda a todas

as exigências do edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele

adjudicado o objeto da licitação.

16.2 A homologação do resultado da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só

poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo(a) Pregoeiro(a),

ou, quando houverrecurso, pela própria autoridade competente.

16.2.1 A homologação do resultado desta licitação não obriga esta Administração à aquisição

do objeto licitado.

I7 DO PAGAMENTO

ESTADO DO PARANA

15.1.1 Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à

realizaÇão da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

15.1.2 Quando houver effo na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não

comprovar a regolarização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, $1" da LC no

n3nOO6.Nessai hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores

ao enceffamento da etaPa de lances.

Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.

15.2.1 A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat") ou e-mail, de acordo com

a fase do procedimento licitatório'

15.2.2 A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados'

DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O pagamento será efetuado através de transferência eletrônica para a conta bancária da Contratada

in¿icá¿a pela mesma, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias contados do mês subsequente da

apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

A vencedora do certame deverá apresentar as certidões (FGTS, TRABALHISTA' CERTIDÃO

ESTADUAL, FEDERAL E MLINICIPAL) em validade para o pagamento'

euaisquer effos ou emissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de coneção por parte da

adjudiåatári a ehaverâem decorrência, suspensáo do prazo de pagamento até que o problema seja

definitivamente sanado.

DA DOTAçÃO OnçluENTÁRrA

Durante a vigência do instrumento contratual, os valores registrados não serão reajustados'
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18.3

18.4

18.5

18.6

t8.7

t9

l9.l

19.2

19.3

19.4

19.5

20.1
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Somente poderá ocoffer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo

65,II, "d" da Lei8.666193.

Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não conftgurem álea econômica

extraordinária, tampouco fato previsível.

Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Licitações da

Prefeitura Municipal.

Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os

documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d"
da Lei 8.666193.

Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado

(conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

Os recwsos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos de

Recursos Ordinários (Liwes) e Taxas - Prestação de Serviços. Os recursos orçamentários correrão

por conta das seguintes dotações:

DAS CONDIÇÕES PARA ASSTNATURA DO CONTRATO

As obrigações decorrentes deste PREGÃO consubstanciar-se-ão no TERMO DE CONTRATO,
cuja minuta consta como Anexo V deste Edital.

O Contrato Administrativo será encaminhado através de correio e/ou correio eletrônico para o

endereço fornecido pela licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e

a assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 fcinco) dias após o seu

r9ff,.Þ¡rc,rfp.

A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será

encaminhada pelo correio e/ou por correio eletrônico, na forma do item antecedente' ou para

retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais

prevista no item anterior.

Para a assinatura do Contrato, este deverá ser assinado pelo representante legal da adjudicatária

(diretor, sócio da empresa ou procurador), mediante apresentação do contrato social e procuração,

na hipótese de nomeação de procurador, e cédula de identidade do representante'

O prazo para aassinatura do contrato poderá ser prolrogado uma vez,por igual período, quando

solicitadå pelo adjudicatario durante o seu transcurso e desde que ocoffa motivo justificado aceito

pela Administração.

DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO/EXECUçÃO DO OBJETO

O prazo de execução dos serviços será de acordo com o ANEXO I do edital, após a solicitação

e emissão de empônho do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
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zO.lJ O prazo de entrega poderá ser proffogado, no interesse da Administração, diante de

p"diao formalizado, feito ao setor requisitanTe até 2 (dois) dias antes do término do prazo

original.

20.1.1.1 Compete a ârea requisitante, no interesse e a critério da Administração,

determinar o prazo total da prorrogação.

20.2 Constatadas inegularidades no objeto contratual, a qualquer tempo, a Contratante poderá:

20.2.1 Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinar sua

substituição ou rescindir a contratação, sem prejuizo das penalidades cabíveis.

20.2.2 Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação

ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

ZO.3 O recebimento do objeto dar-se-á definitivamente dentro do exercício financeiro vigente, conforme

Decreto de Execução Orçamentária.

2I DAS PENALIDADES

Zt.l Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2O02,o licitante/adjudicatário que:

21.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando

convocado dentro do prazo de validade da proposta.

21.1.2 Apresentar documentação falsa.

21.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame'

21.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto.

21.1.5 Não mantiver a ProPosta.

2l.1.6 Cometer fraude fiscal.

21.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

Zl.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, q.rurrio ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

2l.3 Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou

parcial de qualquãr das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da

iesponsabilidide'civil e criminãI, e observado o devido processo legal, aplicar ao fomecedor

regìstrado as seguintes sanções administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

a)

b)

Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;

Multa moratória de 0,33o/o (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustiflrcado

(cuja justificativa não seja acatada pela Administração) sobre o valor da parcela a que se refere

à oüriguçeo , até o linút; máximo de 10 (dez) dias, após o qual a Administração poderá optar

pela rñanutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com as penalidades daí decorrentes;
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2t.5

21.6

2t.7

2t.8

2t.9

2t.t0

22.1

22.2

22.3

22.4
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c) Multa compensatória de 2Oo/o do valor total do pedido de fornecimento no qual a

inegularidadì se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de

inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;

d) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a' 
Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7'daLei
10.520102, sem prejuíio das multas previstas em edital e das demais cominações legais;

e) lndependent".éntè da aplicação das penalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão)' 
sujeiìa(s), ainda à cornposição das perdas e danos causados à Administração Municipal

decorrentes de sua inadimplência, bem como arcará(ao) com a corespondente diferença de

preços verificada 
"m 

nouã contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não aceitar(em) a

contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados

da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a

contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será

encaminhaåo para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do

Município de MarmeleiroÆR.

Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da

multa não recolhida ierá encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela

Procuradoria Geral do Município de Marmeleiro'

Do ato que aplicar a penalidade caberârecurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência

da intimaçãó, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse ptazo encaminhá-lo

devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-

se o contraditório e a ampla defesã à contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei no

8.66611993.

A autoridade competente, na aplicação das sanções, levarâem consideração agravidade da conduta

do infrator, o ca.áter educativo da pena, a reincidência de transgressões por parte da contratante,

levando em consideração todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos

causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade e darazoabtlidade'

As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

DA REVOGAçÃO E ANIILAÇÃO

Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Marmeleiro o direito de revogar a licitação por razões

de interes=se público decorrentes de iato superveniente devidamente comprovado, ou anulála em

virtude de vício insanável.

A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos

que diretamente dele dependam.

euando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará

expressamente os atos a que ela seestende'

A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração'
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22.5

22.6

22.7

22.8

23.1

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

24.7

23
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A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o

contrato, ordinariamente, devèria produzir, além de desconstituir os já produzidos'

Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultarprejuízo ao interesse público ou aos demais

interessados.

A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o

contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente

fundamentado.

A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Marmeleiro'

DA FRAT]DE E DA CORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as norïnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira,

dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n." 8.42917992), a Lei Federal n.o

12f4612013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma

das partes poderá ofeiecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se

comprometèr a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de

outråm, qualquer pagamentó, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos

de qualquer esp¿"ie, ¿" modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de comrpção, bem como

de manþular àu fraudar o equilíbrio econômico ftnanceiro do presente contrato, seja de forma

direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos,

administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

DAS DISPOSIçÕES GERAIS

O resultado e demais atos do presente certame será divulgado no Diário Oficial dos Municípios do

paraná através do endereço eietrônico http://www.marmeleiro.pr.gov.br/publicacoes.php, e no

portal da Transpaiência do Município através do endereço eletrônico

https://marmeleiro.atende.net/?pg=transparencia# !/.

Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura

Municipal de Marmeleiro não será, em caso algUm, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação'

Com fundamento na noñna do art. 43, $ 3o, da Lei Federal n.' 8.666193. é facultado ao(a)

Pregoeiro(a) ou à autoridade competente, etn qualquer fase da licitação, a promoção de diligência

destinada a esclarecer ou complementar ainstruçáo do processo, vedada a inclusão posterior de

documento ou informação que åeveria constar do processo desde a realizaçáo da sessão pública'

Das sessões públicas serão lawadas atas circunstanciadas, devidamente assinadas pelo(a)

Pregoeiro(a).

os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), que decidirá, com base na legislação

vigente.

No julgamento das propostas e da habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderárelevar omissões puramente

formais, sanar erros ou fulhu., desde que não contrariem a legislação vigente'
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Na hipótese de divergência entre este Edital e quaisquer oondições apresentadas pelos licitantes,

prevaiecerão ,"-p.., pura todos os efeitos, os termos deste Edital e dos documentos que o integram.

Todos os documentos exigidos deverão ser apresentados no original ou por qualquer processo de

cópia repro grâficaautenticada ou em publicação de órgão da imprensa, na forma da lei, ou ainda,

exðepciónalmente através de cópia acompanhada do original para autenticação pelo(a)

Pregãeiro(a), e serão retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente

a esta licitação.

Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu representante legal

ou procurador, com identificação clara do subscritor.

Os documentos emitidos através da lntemet serão conferidos pela Equipe de Apoio.

Os documentos apresentados para a habilitação deverão estar em nome do licitante, com número

de CMJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da mattiz. Se for
filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria

naixezaou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome damatiz
ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa.

Salvo as exceções previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitação não poderão, em

hipótese alguma, sèr substituídos por protocolos que conf,rgurem o seu requerimento, não podendo,

ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado'

O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 daLei Federal no

8.666193.

O licitante vencedor deverá manter, durante a vigência do respectivo contrato, todas as condições

de habilitação e de participação exigidas no procedimento licitatório.

Os licitantes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos

apresentados em qualquer fase da licitação.

Não havendo expediente ou ocorïendo qualquer fato superveniente que impeça a rcalização do

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil

subsequente no mesmo horário, desde que não haja comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e

incluir-se-á o do véncimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura

Municipal de Marmeleiro.

Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a).

As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os

interessados, e o desatendimento de eiigências formais, desde que não comproÍneta a aferição da

habilitação do licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o afastamento de

qualquer licitante.

lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Termo de Referência - Técnicas e de FornecimentoANEXO I
Itinerário Diário de ColetaANEXO I-A
Modelo Padrão de ComercialANEXO II
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Pilati
Prefeito

Modelo de Declaração UnificadaANEXO III
Modelo de Declaração de Enquadramento - ME/EPPANEXO IV
Modelo de Minuta do ContratoANEXO V

ANEXO VI Técnica
de VeículosANEXO VII

Planilha de CustosAI\EXO VIII
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EDITAL nn rnncÃo N'085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 14212022

MODALIDADE : PNEC,Ã.O PIFTRÔWTCO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, .rn toda a áiea urbana do Município de MarmeleiroÆR, e transporte até a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação final

em aterro sanitário

ANEXO I

Termo de Referência

ESpECIFICAçOES TÉCNICAS E CONDIÇÕps lB F9RNE6IMENT9

1-DESCRTÇÃO:

l.l. Constitui objeto deste certame a contratação de empresa paratealizar a coleta porta a porta dos

resíduos sólidos urbanoi - Classe II, em toda a área urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte

até a Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação final em aterro

sanitário, áe acordo com as especificações ìécnicas adiante discriminadas, cabendo ao Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, informar à Comissão se o objeto ofertado atende às exigências

técnicas alvitradas.

OBS.: Ilavendo qualquer discordância entre a descrição e unidades de medida do CATMAT e

a do Edital, prevalecerá a descrição constante no Edital'

1.2. Ovalor máximo estimado da licitação é de R$ 952.931,52 (novecentos e cinquenta e dois mil e

novecentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos)'

1.3. O prazo de vigência do Contrato será pelo período de 12 (doze) meses, contados da data de sua

assinatura.

1.4. Aquantidade mensal estimada de resíduos domiciliares - Classe II é de 165 toneladas;

I .5. A quilometragem total mensal é estimada em 3 '956,70 km/mês'

01

Valor
máximo

anual

Valor
máximo
mensal

Unidade de
Medida

Valor
do km
rodado

Quantidade
Máxima
Estimada
Mensal

DescrÍçãoItem
de Meses

Quantldade

952.931,5220,07 79.470,96Quilômetros
(Km)3.956,',l0

Contratação de empresa

especializada para a execução de

serviços de coleta porta a Porta e

transporte de resíduos sólidos

urbanos advindos da coleta

domiciliar e rejeito da associação

de catadores, provenientes dos

geradores da área do MunicíPio
de Marmeleiro/PR, e transPorte

até ETR localizada na Rua Ivaí,
no3070, Bairro Pinheirinho, no

de Pato BrancolPR

t2

952.931,52Valor Total
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1.6. A quilometragem mensal aproximada de deslocamento de Marmeleiro até a ETR é de

aproximadam ente 1 .7 04,0 Km/mês.

OBSERVAçÃO: Caso o município consiga recuperar a antiga ETR durante o período de vigência

do contrato com a empresa vencedora do certame, a distância de deslocamento até o município de Pato

Branco será suprimida da quilometragem total.

2 - D AAPRESENTAçÃO DA DOCUMENTAÇÃO:

2.1. A empresa classificada em primeiro luqar deveró em um prazo de 05 (cinco) dias úteis aDós

a realizacã " na platajorma CQMPBASNET. a!ós a convocacão do(al

LASSIFICACÃO a seeuinte documentacão abaixo:

a. Apresentar em nome da proponente apólice de seguro de transporte dos resíduos contra eventuais

danós ambientais decorrentes da atividade de transporte e armazeîamento durante o transporte,

garantindo assim a segurança ao Erario. A apólice deve contemplar a listagem dos veículos

assegurados;
b. Li-stagem dos empregados da empresa que irão desenvolver os serviços solicitados, com indicação

de nome, data de admissão e função desempenhada;

c. Comprovação da realização de exames clínicos e médicos periódicos para monitoramento

biológico dos trabalhadores que irão trabalhar na coleta dos resíduos - Atestado de Saúde

Ocupacional (ASO);

d. Comprovação da adoção de programa de vacinação dos trabalhadores que irão desenvolver os

serviços solicitados, visando proteção de doenças tais como Tétano, Hepatite B (devidamente

atualizados), COVID-I9, conforme indicações do Ministério da Saúde;

e. Listagem de caminhões utilizados na coleta e transporte e destinação final de lixo, com indicação

das respectivas placas;

f. Fotografias dos caminhões utilizados (em todos os ângulos);

g. Comprovação de vínculo empregatício entre o responsável técnico e a proponente, sendo através

áe regiitro em Carteira de Trábalho e Previdência Social - CTPS ou Contrato de Prestação de

Serviços, sendo este último com firma reconhecida;

h. Deólaração de que o proponente possuijunto à empresa, pessoal treinado e com registro de acordo

com a legislação trabalhista vigente;

i. Declarãção de que o proponente possui dentro do prazo de validade PPRA - Programa de Prevenção

de Riscos Ambientais, ¡,1CAT - iaudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho, PCMSO -
programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional; e Cópia do "PCMSO" (Plano de Controle

Médico de Saúde Ocupacional), "LTCAT' (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho)

e ,.ppRA" (programa ãe prevenção de Riscos Ambientais) atualizados e devidamente assinados por

Médico e Engenheiro e/ou Técnico de Segurança do Trabalho, respectivamente;

j. Declaração de que o proponente dispõeãe no mínimo 02 (dois) veículos em condições apropriadas

puru ucoléta dos iesíduos, "o- 
upr"råntação de documento que comprove a propriedade do veículo,

cuto o veículo seja alugado, apresentar contrato de locação;

k. Licença Ambiäntal ãe Transporte de resíduos da Classe II em nome da proponente expedida pelo

i"r;i "t"]gr; e Terra (IAT), óu órgão equivalente da sede da proponente e se for de outro Estado,

apresentação daquele Èrtuáo tamb?m. A licença de transporte deve_ contemplar as placas que

comprovem qualã frota que possui licença paraaexecução do serviço de transporte de resíduos;

l. A empresa vencedora do certame deverá apresentar a planilha de custos þlanilha e demonstrativos)

em atendimento ao objeto do PREGÃO, suficientes para justificar a proposta escrita de menor preço

ou o lance verbal de menor preço que apresentar'

2.2. Aausência da apresentação da documentação conforme os prazos de que tratam o item 2'1'

configurará descumprimentõ total das obrigações para hns de aplicação das sanções previstas neste Edital'
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2.3. Não será permitido a subcontratação, devendo a vencedora realizat a prestação de serviços.

2.4. ADiretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sra. Marilete Chiarelotto,

juntamente com a Chefe da bivisão do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sra. Femanda Barizon, irão

i¿ /oco conferir e emitir parecer se o veículo indicadp ng alínea "e" Dar4 a.Dre$taÇão dos ser!Ços

çãodoCertame,casooveículoofertadonãoatendaas
exigências será motivo de desclassificação do certame.

2.5. Aanálise à adequação segundo as norïnas de segurança do trabalho será efetuada por Técnico

em Segurança do Trabalho vinculado ao município que deverá atestar via parecer que a empresa cumpre

com as respectivas nonnas.

3 - PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA:

3.1. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados, de acordo com as solicitações do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, em todo perímetro urbano do Município de

Ma:nneleiro, conforme o itinerário diário das coletas de resíduos sólidos urbanos - classe II.

3.2. Os serviços desta licitação deverão ser realizados diariamente, em todas as: segundas, terças,

quartas, quintas e sextas-feirur, 
" 

râbudos, com início às 06 horas da manhã, semparalisação dos serviços

em feriados e datas festivas.

3.3. Os serviços deverão ser executados durante o prazo de 30 dias, e posteriormente entregar as

pesagens diarias para conferência e emissão da nota de empenho (realizar a entrega das pesagens sempre

no último dia de cada mês).

3.4. Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações, pelo

período de 72 (doze) meses, conforme a vigência do contrato.

3.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e

fiscalização do contiato, para efeito de pósterior verificação de sua conformidade com as especificações

constantes neste Termo de Referência e na proposta.

3.6. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de

tS lquinzé¡ dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das

penalidades.

3.7. Os serviços serão fiscalizados pelo fiscal de contrato, se houver alguma irregularidade estes

serão notificados para adequação, 
""*o "ontrário 

será dado início a processo administrativo podendo vir a

acafietar a rescisão do contrato.

4 - COND¡çÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO E OBRIGIçÕps:

4.1. Trata o presente procedimento de licitação para a contratação de serviços de extrema

necessidade, de natureza contínua e essencial à comunidãde, para tanto, a empfesa contratada deverá

elaborar plano de Trabalho, contendo a metodologia de execução que pretende implantar para atendimento

dos itens dos serviços pr"uistor em edital, consiJerando que a Contratada deverá considerar as seguintes

abrangências:

4.1.1. Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:
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4.1.1.1. Realizar a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos - Classe II, de toda a ârea urbana

do Município de Marmeleiro/pR, até gîR da empresa contratada para disposição final (Pregão n' 00412020,

Contrato n; Og8/ZOZ0¡, localizaáa na Rua Ivaí. no 3070. Bairro Pinheirinho. Pato Branco - Paraná.

a) Cumprir todur * oUtigaçO"r 
"o*tantes 

no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como

exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

b) Efetuar emperfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

c) Responsubilirut-r.pelosiícios e danos decorrentes do objeto, de acordo comos artigos 12,13 e

f7 a2i,do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);

d) Substituir, ,"f** ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o

objeto com avarias ou defeitos;
e) Realizar a pesagem diária dos resíduos ao final da coleta, em balança própria ou subcontratada, e

.åp"rr* cOpiã do licket de pesagem ao Departamento Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos;
f) Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida

comprovação;
g) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

ódur 
"r 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

h) Atender as nonnas aplicáveis da ABNT, as condições estabelecidas pelo IAT (Instituto Agua e

Tena), e respeitadas às dèmais norïnas legais vigentes na prestação dos serviços de coleta e transporte

de sólidos urbanos - Classe II;
i) Comunicar ao Departamento de Meio Ambiente de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência

relacionada à execução dos serviços;
j) Fornecer, quand-o solicitado, os dados de pesagem dos resíduos ao Departamento de Meio

MUNICíPIO DE MARMELEIRd'h

Ambiente e Recursos Hídricos;
k) permitir a fiscalização dos serviços contratados, por servidor designado pelo Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às

reclamações formuladas ;

l) Assgmir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

éspecífica quantó aos acidentes de t¡abalho em que forem vítimas os seus empregados no

desempenho dos serviços ou em conexão com eles;

m) Maiter durante a execução do contrato o pagamento do piso da categoria, bem como adicionais

de insalubridade e adicional noturno dos seus empregados;

n) Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus empregados e da

"*pr"ru, 
como também, taxãs,'tarifas, contribuições ou emolumentos que incidam ou venham a

incidir sobre os serviços contratados uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo

empregatício com a Administração Municipal;
o¡ 

'Coirparecer 
em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória intentada por seus empregados

contra a Contratante, reconhecéndo sua verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as

despesas decorrentes de eventual condenação;

p) bs veículos, além das placas regulamentares, devem conter as indicações necessárias ao

ieconhecimento da executorà, o telefone para reclamações e a identificação do tipo de coleta que

realiza,bem como a identificação de que 
"ìtão 

"a serviço da Administração Municipal";

q) A contratada deverá possuii no mínimo 01 (um) veículo reserva para caso de intercorrências que

i',,'p.çu- que o veículo principal realizeo serviço de coleta, não paralisando a prestação de serviços;

r) 
'Operar'o 

sistema de coletà e transporte de resíduos sólidos urbanos - Classe II, independente e

sem vínculos com a Administração Municipal, executando o serviço com pessoal de seu quadro

funcional, em número suficiente, devidamente treinados e habilitados, com registro em Carteira de

Trabalho e Previdência Social;
s) Fornecer uo, ,* 

"rnpr"gudor, 
uniformes completos e equipamentos de proteção individual

1Êpl's¡, ambos adequados uJtipo de serviço executado, crachâ de identificação, por ela subscrito,
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onde constarãO explicitamente, além de sua razão social, o nome do empregado e seu número de

registro na empresa;

t) promover ã imediata substituição de seus empregados, em decorrência de férias, faltas ou

afastamento por outros de igual habilitaçao, como também qualquer elemento cuja permanência seja

considerada inconvenientelela Administração Municipal, sem que isso acarrete qualquer ônus à

Administração Municipal ;

u) Responsãbilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo

pô, quåirq,rer danos, prejuízos ôomprovadamente por eles causados aos servidores' ao patrimônio

instirucional ou mateàal da Administração Municipal, ou de terceiros, em face da execução dos

serviços, objeto do contrato;
v¡ nåroiçaiou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for constatada a sua insuficiência ou

inadequação pa¡¿ arealização dãs serviços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais a

Administração Municipal;
w) Não permitir uo, ."u, empregados , catação ou triagem de resíduos, ingestão de bebidas alcoólicas

" 
hr-", .- serviço e pedidos dã gratificação ou donativos de qualquer espécie para a comunidade;

x) Completar todo o itinerário de coleta, de forma que todas as viagens se completem e não ocorra

a|andono sistemático de recipientes sem serem coletados ou que venham a cair durante o trajeto;

y) A equipe de coleta (motoãstas e coletores) deverá utilizar uniformes completos e padronizados,

rån¿o qu. os coletores deverão ser equipados com luvas durante a coleta e capas adequadas para

proteçãã em dias de chuva, além de outrò eventual equipamento de segurança adequado, tal como,

ãoteté refletivo, boné e calçado, EpI's estes devidamente certificados pelo Ministério do Trabalho e

Emprego. Caso a condição de serviço exija, deverão ser adotadas todas as medidas de segurança

necessárias para o desempenho da atividade' caso a caso;

z) A contraiada deverá cumprir as norïnas regulamentadoras do_Ministério do Trabalho e Emprego,

qu" gor^da força da lei (art. 200 da CLT), inclusive e especialmente a previsão de:
-a. 

É expressamente proibido transporte de trabalhadores em caçambas dos caminhões, em

estribos dos caminhões compactãdores de lixo ou nas partes externas dos mesmos veículos

e de qualquer outro veículo utilizado na coleta de lixo, em obediência ao que determinam o

an.ZiS do Código de Transito Brasileiro c/c item 31.12.4 daNR-31 e itens 18.25.1 e18'25.2

da NR-18 do MTE;
b. Fomecer aos trabaihadores, gratuitamente, equipamentos de proteção individual adequados

ao risco da atividade, "- 
p.rf.ito estado de conservação e funcionamento, higienizando-os,

orientando e treinando os trabalhadores sobre o seu uso adequado, guarda e conservação,

bem como substituindo-os, quando danificados ou extraviados, conforme art. 157,I, da CLT

c/c item 6.6.1 daNR-6;
c. proceder a higienização diária das vestimentas e uniformes utilizados durante as diversas

fases e atividãdes dá limpeza pública, proibindo que os trabalhadores deixem o local de

trabalho utilizando tais vestimentas e uniformes ou que levem tais vestimentas e uniformes

para higieni zaçáo emsuas residências, visando não expor as demais pessoas do seu ciclo de

òonvívio aos agentes insalubres encontrados na sua jornada laboral;

d. possuir, nurolucompactadora do caminhão de lixo, sistema de segurança que evite o acesso

durante o funcionamento do equipamento, de modo a evitar o esmagamento dos

trabalhadores em caso de queda no compartimento de carga do compactador;

e. A contratada deverá 
"ompiouur 

semestialmente o atendimento as norrnas de segurança do

trabalho.
aa) A contratada deverá recolher os rejeitos provenientes da triagem de recicláveis todos os dias de

coleta;
bb) Élaborar diario de serviços mensal, contemplando anotações diarias e pertinentes à prestação

dos mesmos; a ser apresentado no primeiro dia útil subsequente a execução do objeto;

cc) A logísiica de àxecução dos ierviços deverá ser apròvada previamente pelos responsáveis do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

ã¿j À p"¡odicidade ias coletas não poderá ser suprimida, em número de vezes por semana' definida

no Rotêiro de Coleta constante no Anexo I, constituindo em parte integfante do Contrato;
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ee) Manter controle estatístioo dos dados rçferentes ao volume de material coletado, tipologia e

.nt."g"t mensalmenteparao Departamento de Meio Ambiente esses dados.

4.1,2.Dr coleta:

a) A proponente contratada deverá executar os serviços de coleta porta a porta, transporte dos

rásíduàs rOti¿os urbanos - Classe Id sendo eles os resíduos produzidos no perímetro urbano do

Município de Marmeleiro/PR;
b) Seguir rigorosamente os itinerários aprovados pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, constante no roteiro de coleta;

c) A coleta deverá ser realizada segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, e sábado, iniciando às

06h00min, conforme roteiro de coleta;

d) Os veículos devem ser dotados de sistema de monitoramento em tempo real, o qual deve ter acesso

disponibilizado ao responsável pelo acompanhamento do contrato;

e) A coleta e o transporte de iesíduos sólidos urbanos - Classe II deverão ser realizados com a

ít¡ização de caminhôes dotados de equipamentos coletores e compactadores de resíduos' com

capaciåade mínima de 19 ml. Estes equipamentos deverão ser estanques e ter compartimento para

armazenarnento dos líquidos gerados pèla compu"tação. A quantidade mínima de 02 caminhões com

ano de fabricação apartir óei}t[,lembrando que 01 veículo já é necessario parafazer a coleta porta

a porta, porém a contratada deverá possuir -uis .rm veículo que seja reserva para que se o veículo

que estiver em funcionamento apresentar problemas terá outro para substituir;
g A proponente deverá entregai documento que comprove a capacidade volumétrica dos veículos;

Él Ni execução dos serviços ãe coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos circuitos em

liarcha reduáida (velocidade máxima de 20 km por hora durante a coleta) com sinais luminosos e

sonoros compatíveis com a segurança, realizando paradas, sempre que necessário, no sentido de

evitar correriãs que geram descuidos com a qualidade do serviço e com a segurança da equipe e de

terceiros;
h) Onde estiverem implantados os coletores móveis (contentores) os caminhões devem possuir

sístema hidráulico para basculamento dos mesmos. Sendo necessário fazer a coleta desses

contentores no primeìro horário da manhã, para evitar problemas no trânsito;

i) Todos os veículos de coleta deverão ser equipados com suporte para ferramentas (pás e

vassouras), que constituem equipamentos obrigatórios, para que os resíduos porventura derramados

durante u'"ol"tu sejam varriãoÀ e recolhidos; além de sistema de captação de chorume entre o

compartimento de carga e a tampa traseira, com capacidade suficiente para não haver o

derramamento de líquidos nas vias públicas;
j) os caminhões coletores de resíduos deverão ser lavados diariamente;

l) Or coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário para não

danifica-los e evitar o denarnamento de liio nas vias públicas. Sendo expressamente proibida a coleta

na modalidade de "bandeiras", ou seja, "montinhoJ de sacos de lixo nas esquinas - amontoados",

exceto em local autorizado. Sendo que o caminhão deverá passar em todas as ruas;

l) As equipes para aexecução da cãleta de Resíduos Classe II serão constituídas de no mínimo, 01

(um) motorista e 03 (três) coletores;

m) óompetirá à CONTRATADA a admissão de motoristas, ajudantes, funcionários e demais

operarios necessários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta todos os encargos

trabalhistas, seguros, uniformes, EPI's e demais exigências legais;

n) A quantídaÃ média mensal estimada de resíduos coletados, segundo dados de pesagem referentes

ao ano de2O2l, é de 165 toneladas de resíduos/rejeitos;

o) A coleta deve contemPlar:
I. Materiaisorgânicos;
II. Grama e folhas;
ilL Roupas e calçados;
tV. Espumas;
V. Materiais recicláveis quando misturados com materiais orgânicos.
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p) Deverão ser excluídos da coleta de resíduos sólidos urbanos - Classe 1/ os seguintes tipos de

resíduos:
L Resíduos de construção civil;
il. Resíduos líquidos de qualquer naíxeza;
m. Resíduosindustriais;
Iv. Resíduos gerados em estabelecimentos de serviços de saúde de

infectantes e perfuro cortantes;

V, Resíduos provenientes de abatedouros (porcos, bois e galinhas).

características

s - DAS OBRTGAçÕEs no CONTRATANTE:

a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

bj Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente

.ô* u, especificações constanteJ ¿o f¿itat e da proposta, para fins de aceitação e recebimento

definitivo;
c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou inegularidades verificadas no

objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

d) Acompanhur é ftr"ulirar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/

servidor especialmente designado;
e) Efetuarì pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo

e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

f) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculadãs à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer

dano causado a ierceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou

subordinados.
g) Fiscalizar o cumprimento das norïnas de higiene, saúde e segurança do trabalho por parte das

empresas terceirizaâas contratadas para o serviço de limpeza pública e coleta de resíduos sólidos,

especialmente no que se refere aos itens supracitados;

h) Adotar u, prouid".r"ias cabíveis para- que as irregularidades detectadas pelos profissionais

résponsáveis påla verificação do 
"u*pri-"nto 

dut t ot-as de higiene, saúde e segurança do trabalho,

efetuando:
a. A remessa dos responsáveis pela verificação do cumprimento dos contratos de prestação de

serviços;
b. Após apuração pelo setor competente, resultem em aplicação das penalidades graduais

1n-otincàçao ou aävertência, multa, rescisão contratual e emissão de certidão de inidoneidade)

as empresas recalcitrantes, de forma a inibir a reincidência das inegularidades'

6 - DA FTSCALIZAçÄO:

6.1. O recebimento, a fiscalização e o acompanhamento da execução do Contrato de Prestação de

Serviços será de r..rporrruLilidade da biretora do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,

Sra. Marilete Chiareiotto e também dos servidores Femanda Barizon e Willian Bottin.

6.2. 
^fiscalização 

de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,

ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de

qualidade inferior, 
", 

nu o"orrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus

agentes e prePostos.

6.3. Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, citados acima,

procederão uo ."gi.tro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento,

iendo por parâmãtro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes'

Entre suas atribuições está a de apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam

especificamente no art. 7g e gg da rei søaøtgl que trata das sãnções Administrativas para o caso de

inãdimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.
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OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, "* toda a áiea urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação fÏnal

em aterro sanitário

ESTADO DO PARANA

EDITAL DE PREGÃO N" 085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I 421 2022

MODALIDADE: PNPCÃO BIBTROMCO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

AI\EXO I.A

ruNnnÁnro urÁmo DAS coLETAs DE nrsÍuuos sÓr,mos uRBANos - cLAssE II

LOCALIDADEDIA DA SEMAIIA

Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, Centro, Santa Rita,

Bandeira II, Perin, Ipiranga (inclui Loteamento Zeni eMata
N Passarela e Araucária.

SEGUNDA-FEIRA

Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, lndustrial, Vila Roma,

Alvorada, Coophamar, Três Pinheiros, Cohapar III, km 04,

Água Branca (Inclui Loteamentos Pedra Branca e Vila
Jardim Bandeira.

TERÇA-FEIRA

Avenida Dambros e Piva Avenida Macali, Centro, Santa Rita,

Bandeira II, Perin, Ipiranga (inclui Loteamento Zeni eMata
N Passarela e Araucaria.

QUARTA-FEIRA

Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, lndustrial, Vila Roma,

Alvorada, Coophamar, Três Pinheiros, Cohapar III, km 04,

Água Branca (Inclui Loteamentos Pedra Branca e Vila
Jardim Bandeira.

QUINTA-FEIRA

Avenida Dambros e Piva, Avenida Macali, Centro, Santa Rita,

Bandeira II, Perin, Ipiranga (inclui Loteamento Zeni eMata
Nati Passarela e Araucária.

SEXTA-FEIRA

Alvorada, Coophamar, Três Pinheiros, Jardim Bandeira, Cohapar III'SÁBADO

I Centro: Inclui entorno da Sanepar e Atram, Loteamento Gaiovicz até a ponte grande'

2hpiranga: lnclui Loteamento zeni,MalaNativa e Loteamento Ferla.
3 Passarela: lnclui Trevo Cerealista Tomé.

o Distância de ida e volta de Marmeleiro até a ETR em Pato Branco: 85,2Km/dia;

¡ Distancia mensal percorrida entre Marmeleiro e a ETR em Pato Branco: 1704,0 Km/mês;

o Distância total mensal para coleta porta a porta e transporte até a ETR: 3.956170 Km/mês'
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
EsrADo popnReNÁ

EDITAL nn pnncÃ,o N'085/2022
PROCESSO ADMINISTRATTVO N" I 4212022

MODALIDADE: PNECAO BTBTRÔ¡UCO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contrataçõo de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, .. toda a áiea urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinaçõo final
em aterro sanitório

AI\EXO II

ô MODELO PADRÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
(uso obrigatório por todas as licitantes)

A empresa estabelecida na (endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico, se

houver), inscrita no CNPJ sob no ...., neste ato representada por ....':..:..'.'..... cargo, RG

...........:......, CpF .................., (endereco), propõe fornecer à Prefeitura Municipal de Marmeleiro, em estrito

cumprimento ao previsto no Edital de Pregão Eletrônico n' 08512022, conforme abaixo discriminado:

Informar Marca.

Informar Valor Unitário.

Informar que a proponente obriga-se a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada com a

^ 
vencedora do certame.

Informar que a validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da

sessão pública de PREGÃO ELETRONICO.

Prazo máximo de entrega do objeto será de acordo com o ANEXO I do edital.

lnformar Agência e Conta para pagamento.

Nos preços ofertados já estão inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros' encargos sociais, trabalhistas

e todas as demais despesas necessórias à execuçõo do objeto.

Marmeleiro, de de2022

(nome e assinatura do representante legal do licitante)

RG:
Cargo:

R$xxx R$xx xx xxx1

CNPI: 26.20S.665/0001 4l
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MUNtcíplo DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

EDITAL tn rnncÃo N'085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I 4212022

MODALIDADE: PN¡CÃO BI,FTNÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, .- toda a riiea urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsávet pela destinação final

em aterro sanitório

ANEXO III

MODELO DE DECLARAçÃO UNIFICADA
(papel timbrado da licitante)

Ao(A) pregoeiro(a) e equipe de apoio

Pelo presente instrumento, a empresa ................ CNPJ no "........'...'......., com sede na '!"""!"i""'r'
através de seu representante legal infra-assinado, que:

l) Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 daLein.'8'666193, acrescido pela Lei n'o

d.gS+lgg,que não empregamo. -"nor", de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre e

não empregu*o, *"nãr"-r d" tO (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores na condição

de aprendiã (a partir de 14 anos, deverá informar tal situação no mesmo documento).

2) óeclaramos, sob as penas da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a

Administração Pública.
3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios,

iístaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr'(a) """""", Portador(a)

do RG sob no e CpFo cuja funçãolcargo

é ............. (sócio administrador/procurador/diretor/etc.), responsável pela

assinatura do Contrato.
4) Declaramos para os devidos fins que NENHTIM sócio desta empresa exerce cargo ou função pública

impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

5) Declaramos de que a empresa não contratará empregados com incompatibilidade com as autoridades

contratantes ou ocupantes deìargos de direção ou de assessoramento até o terceiro grau' na forma da Súmula

Vinculante n" 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

6) Declaramos para os devidós fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo

licitatório, bem como em caso de evéntual contrataçáo, concordo que o Contrato seja encaminhado para

o seguinte endsreço:

E-mail:
Telefone: Q

7) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao

Sistema de protocolo deste Município, sob p"nu ã" ser considerado como intimado nos dados anteriormente

fornecidos.
8) Nomeamos e constituímos o senhor(a) '.., portador(a) do CPF/MF sob n'o

para ser o(a) responsável para acompanhar a execução do Contrato, referente ao Pregão

Eletrônico n .o 
,k,t,Fll}z2e todos os atos necessárioi ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento

convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/contrato'

;,;;;:kr;::sî:l;:;;;i"; 
de2o22

(Nome Legivell Cargo/Carimbo do CNPJ)

cNpr z0.zos.0e510001-01
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OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, .- toda a áiea urbana do Município de MarmeleiroÆR, e transporte até a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação final

em aterro sanitário

EDITAL DE PREGÃO N" 085/2022
PROCESSO ADMINISTRATWO N' I 4212022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

ESTADO DO PARANA

AI\EXO IV

Local e data

Assinatura do Responsável pela Empresa

(Nome Legiv ell Cargo/Carimbo do CNPJ)

MODELO PADRÄO DE DECLARAçÃO NN ENQUADRAMENTO - MEÆPP
(papel timbrado da licitante)

instrumento, a empresa CNPJ no com sede na

através ã" r.u representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do
Pelo presente

artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou

coolerativa, nos termos da Leì Complernentar n' 123106, alterada pela Lei Complementar no l47l74,bem

urri- qu. inexistem fatos supervenièntes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

EDTTAL un pnncÃo N" 085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I 421 2022

MODALIDADE: PNBCÃO BTBTRÔUICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, .- toda a áiea urbana do Município de MarmeleiroÆR, e transporte a;té a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação final

em aterro sanitário

ANEXO V

MINUTA DE CONTRATO DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS No .lî*'<2022

(Pregão Bletrônico N" 085/2022 - PMM)

O MLJNICÍpI9 DE MARMELEIRO, pessoa jurídica de direito público intemo inscrita no CNPJ/ÌVIF sob

o no 7 6.205 .665/000 I -0 I , com sede adr¡inistrativa na Avenida Macali, no 255 , centro, Marmeleiro, Estado

do Paraná, representado pelo Prefeito, Sr. Paulo Jair Pilati, portador da cédula de identidade civil (RG) n"

4.352.gg3-1 SSplpn e inscrito no CpF/lvIF sob o no 524.704.239-53, de ora em diante denominado

CONTRATAITITE; e a empresa rt **trtý¡ç*, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJA{F sob o

no +,ß'ßt<*, com sedg nu ,t ,t ,t,ti*., llo ,F,t 'F+, Bairro d.++,Èt<, Cidadg de ,1.**'l., Estado do ¡ß'ttt"t( CEP ***, Telefong

1x'r¡ 
***,i,r*,, e-mail:, representada por seu administrador, Sr. 'F**:t<*>t<:ß{<, portador da cédula de identidade

òiuí ßC) no **,r,,r.,¡* S-Sp/**, e inscrito no CPF/lr4F sob o no 'ß*'F'l'*'1"*'l', de ora em diante denominada

CONTRATADA, sujeitando-se às normas da Lei 10.520 de 17 de agosto de 2002 e à Lei 8.666193,

subsidiariamente, e obedecidas as condições estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico N" 085/2022,

resolvem celebrar o presente instrumento, mediante as cláusulas e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 Tem por objeto o presente instrumento a contratação de empresa pare realizar a coleta porta a

porta dós ,".iduo. sólidos urbanos - Classe II, em toda a ¿irea urbana do Município de

il{armeleiro/PR, e transporte sté t Estaçõo de Transbordo - ETR da empresa Contratada

responsável pela destinação final em aterro sanitário, nos termos descritos no item 2'l da Cláusula

Segunda deste instrumento.

Parágrafo Único
Integr-am e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em

todos os seus termos, as õondições expressas no Edital de Pregão Eletrônico n' 08512022 e seus anexos,

juntamente com a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR CONTRATUAL
2.1 Pelo fornecimento do objeto ora contratado, o CONTRAT ANTE pagaút a CONTRATADA o valor

de R$ trtr***¡t*rt* **trlr¡t de acordo com a abaixo descrita:

Quilômetros
(Km)3.956,70

Contratação de empresa

especializada para a

execução de serviços de

coleta porta a Porta e

transporte de resíduos
sólidos urbanos advindos da

ooleta domiciliar e rejeito da

de

01 t2
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provenientes dos geradores

da ârea do Município de

Marmeleiro/PR, e transPorte
até ETR localizada na Rua

Ivaí, no3070, Bairro
Pinheirinho, no município
de Pato Branco/PR.

Valor Total

2.2 A, quantidade mensal estimada de resíduos domiciliares - Classe II é de 165 toneladas;

2.3 A quilometragem total mensal é estimada em3'956,70 km/mês'

2.4 A quilometragem mensal aproximada de deslocamento de Marmeleiro até a ETR é de aproximadamente

1.704,0 Km/mês.

2.5 OBSERV,LÇÃO: Caso o município consiga recuperar a antiga ETR durante o período de vigência do

contrato com a empresa vencedora do certame, a distância de deslocamento até o município de Pato Branco

será suprimida da quilometragem total'

2.6 No valor contratado já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais

e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo' seguro e outros necessários ao

cumprimento integral do objeto contratado.

2.7 O valor contratual poderá ser revisado nas hipóteses do artigo 65, inciso II, alínea É(d" da Lei no

B.666193,desde que devidamente comprovado o desequilíbrio contratual por parte da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA _ DAS CONDIçOES DE PAGAMENTO
3.1 O CONTRATANTE efetuará o pugut r.nto através de transferência eletrônicapara a conta bancária da

Contratada indicada pela mesma,nopruto máximo de 15 (quinze) dias contados do mês subsequente da

apresentação da Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto.

g.Z A fatura deverá ser apresentada no Setor de Compras, com indicação da modalidade e número da

licitação e Contrato de Fornecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO
CNPJ no 7 6.205'66510001 -01

Avenida Macali, n'255 - Centro
Marmeleiro - PR
CEP:85.615-000

CoNTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N" ',F*<*12022

(Pregão Eletrônico N" 085/2022 - PMM)

3.3 Deverão acompanhar a nota fiscal certidões negativas Federal, Estadual, Municipal, CNDT e do FGTS,

válidas para o período do pagamento.

3.4 Em caso de devolução da Nota Fiscal ou Fatura para correção, o prazo para o pagamento passará a fluir

após a sua reapresentação.

3.5 A nota fiscaVfatura deverá ser emitida pela própria CONTRATADA obrigatoriamente com o número

de inscrição no CNpJ/MF apresentado nos documèntos de habilitação e das propostas de preços, não se

admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs'
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$1" Os pagamentos serão retidos em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições

õontratuãis, bem como em caso de multa, até o recolhimento da mesma.

$2o O pagamento não efetuado na data de vencimento deverá ser corrigido até a data do efetivo pagamento

peta uàriãçao do índice INpC ocorrida no período, salvo a ocorrência do disposto no $1o desta Cláusula.

cLÁusuLA QUARTA - DOS RECIIRSOS FTNANCEIROS

4.1 Os ,ec*sosìestinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, são oriundos de Recursos

Ordinarios (Livres) e Taxas - p-restação de Sèrviços. Os recursos orçamentários correrão por conta das

cLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS, VIGÊNCIA E CRITÉRIO DE REAJUSTE

5.1 Os serviço-s, objeto deste Contrato, deverão ser executados, de acordo com as solicitações do

Departamento de MLio Ambiente e Recursos Hídricos, em todo perímetro urbano do Município de

Marmeleiro, conforme o itinerário diário das coletas de resíduos sólidos urbanos - classe II.

5.2 Os serviços desta licitação deverão ser realizados diariamente, em todas as: segundas, terças, quartas,

quintas e sextas-feiras, e sábados, com início às 06 horas da manhã, sem paralisação dos serviços em

feriados e datas festivas.

5.3 Os serviços deverão ser executados durante opÍazo de 30 dias, e posteriormente entregar as pesagens

diárias para conferência e emissão da nota de empenho (realizar a entrega das pesagens sempre no último

dia de cada mês).

5.4 Os serviços, objeto desta licitação, deverão ser executados de acordo com as solicitações, pelo período

de 12 (doze) meses, conforme a vigência do contrato.

5.5 Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização

do contrato, para efeito de postèrior verificação de sua conformidade com as especificações constantes

neste Termo de Referência e na proposta.

5.6 Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações

constantes neste Termo de Reférênc ia e naproposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias,

a contar da notificação da contratada, às suas custas, semprejuízo da aplicação das penalidades.

5.7 Os serviços serão fiscalizados pelo fiscal de contrato, se houver alguma irregularidade estes serão

notificados para adequação, caso contrário será dado início a processo administrativo podendo vir a

acarretat a rescisão do contrato.

5.g O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja, até **<¡r"r"k*,

admitindo prorrogação nos termos do art. 57 daLei8666193'

5.9 Havendo prorrogação, os valores poderão ser reajustado, após 12 (doze) meses' utilizando-se para tal a

variação acumulada do INPC, a partir da data da assinatura do presente instrumento.

cLÁusuLA sEXTA - DAS oBRTGAÇÕns n¡, coNTRATANTE
Compete ao Contratante:
6.1 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
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6.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com

as especificações constantes do Edital e da propost a,para fins de aceitação e recebimento def,rnitivo;

6.3 Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto

fomecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

6.4 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/ servidor

especialmente designado;

6.5 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma

estabelecidos no Edital e seus anexos;

6.6 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com

terceiros, ainda que vinculadosã 
"*ec.rçáo 

do-presènte Termo de Contrato, bem como por qualquer d-ano

causado a terceiros em decorrência de aio da Còntratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados'

6.2 Fiscalizar o cumprimento das nonnas de higiene, saúde e segurança do trabalho por parte das empresas

terceirizadas contratadas para o serviço de limpeza pública e coleta de resíduos sólidos, especialmente no

que se refere aos itens supracitados;
6.g Adotu, as providencias cabíveis para que as irregularidades detectadas pelos profissionais responsáveis

pela verificaçåo do cumprimento das normas de higiene, saúde e segurança do trabalho, efetuando:

6.8.1 A remessa dos responsáveis pela verificação do cumprimento dos contratos de prestação de serviços;

6.8.2 Após apuração pelo setor competente, resultem em aplicação das penalidades graduais (notificação

ou advertência, multa, rescisão contrátual e emissão de certidão de inidoneidade) as empresas recalcitrantes,

de forma a inibir a reincidência das inegularidades.

cLÁusuLA sÉTIMA - DAs oBRTGAçÕns ln coNTRATADA
7.1 Trata-se o presente Contrato parc a óontratação de serviços de extrema necessidade, de natureza

contínua e essencial à comunidade, para tanto, a empresa contratada deverá elaborar Plano de Trabalho,

contendo a metodologia de 
"*.".rçáo 

que pretende implantar para atendimento dos itens dos serviços

previstos em edital, cJnsiderando que a Óoniratada deverá considerar as seguintes abrangências:

7.1.1. Durante a execução dos serviços, a Contratada deverá:

T,l.l,lRealizar a coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos - Classe II, de toda aârea urbana do

Município de MarmeleiroÆR, uie Bfn da empresa contratada para disposição final (Pregão n" 00412020,

contrato n. 0gg/2020), localizada na Rua Iv;í. no 3070. Beir¡o Pinheirinho. Pato Branco - Paraná.

7.1,1.2 Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta' assumindo como

exclusivamente seus os riscos ã as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;

7,1.1.3 Efetuar em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus

anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

T,l.l,4Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12,13 e 77

a27, do Código de Defesaão Consumidor (Lei no 8'078, de 1990);

7.l.l.5substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto

com avarias ou defeitos;
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7.1,1.6 Realizar a pesagem diária dos resíduos ao final da coleta, em balança própria ou subcontratada, e

repassar cópia do ticket depesagem ao Departamento Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

7,1,1.7 Comunicar à Contratant e, îo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.1.8 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

7.l.l.g Atender as norïnas aplicáveis da ABNT, as condições estabelecidas pelo IAT (lnstituto Água e

Terra), e respeitadas às demais norïnas legais vigentes na prestação dos serviços de coleta e transporte de

sólidos urbanos - Classe II;

7.1.1.10 Comunicar ao Departamento de Meio Ambiente de forma detalhada, toda e qualquer ocorrência

relacionada à execução dos serviços;

7.l,l,ll Fomecer, quando solicitado, os dados de pesagem dos resíduos ao Departamento de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos;

7,1,1.12 Permitir a fiscaLização dos serviços contratados, por servidor designado pelo Departamento de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às

reclamações formuladas;

7.1.1.13 Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação

específica quanto aos aõidentes de trabalho em que forem vítimas os seus empregados no desempenho dos

serviços ou em conexão com eles;

7.l.l.l4Manter durante a execução do contrato o pagamento do piso da categoria, bem como adicionais de

insalubridade e adicional noturno dos seus empregados;

7.1.1.15 Arcar com todas as obrigações, fiscais, sociais e previdenciárias dos seus empregados e da

empresa, como também, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos que incidam ou venham a incidir

sobre os serviços contratados uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício

com a Administração Municipal;

7.1.1.16 Comparecer em juízo, na hipótese de qualquer ação reclamatória intentada por seus empregados

contra a Contratante, reóonhecendo sua verdadeira condição de empregadora, arcando com todas as

despesas decorrentes de eventual condenação;

7.1.1.17 Os veículos, além das placas regulamentares, devem conter as indicações necessárias ao

reconhecimento da executora, o telãfone para reclamações e a identificação do tipo de coleta que realiza,

bem como a identificação de que estão'oa serviço da Administração Municipal";

7.1.1.18 A contratada deverá possuir no mínimo 01 (um) veículo reserva para caso de intercorrências que

impeçam que o veículo principal realizeo serviço de coleta, não paralisando a prestação de serviços;

7,l.l.lg Operar o sistema de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos - Classe II, independente e

sem vínculos com a Administração MunicipìI, executando o serviço com pessoal de seu quadro funcional,

em número suficiente, devidamente treinãdos e habilitados, com registro em Carteira de Trabalho e

Previdência Social;

7.1.1.20 Fomecer aos seus empregados, uniformes completos e equipamentos de proteção individual

(EpI,s), ambos adequados ao tiio ãe serviço executado, ø:achít de identificação, por ela subscrito, onde
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constarão explicitamente, além de sua razão social, o nome do empregado e seu número de registro na

empresa;

j.l.l.Zl promover a imediata substituição de seus empregados, em decorrência de férias, faltas ou

afastamento por outros de igual habilitação, como também qualquer elemento cuja permanência seja

considerada inconveniente fela Administração Municipal, sem que isso acarrete qualquer ônus à

Administração Municipal;

7.1.1.22 Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, respondendo

por quaisquãr danos, prejuízos comprovadamente por eles causados aos servidores, ao patrimônio

institucional ou materiai da Administração Municipal, ou de terceiros, em face da execução dos serviços,

objeto do contrato;

7.1.1.23 Reforçar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for constalada a sua insuficiência ou

inadequação para a realização dos ierviços, objeto deste contrato, sem quaisquer ônus adicionais a

Administração Municipal;

1.1,L.24 Não permitir aos seus empregados , catação ou triagem de resíduos, ingestão de bebidas alcoólicas

e fumar em serviço e pedidos de gratificação ou donativos de qualquer espécie para a comunidade;

7.1,1.25 Completar todo o itinerário de coleta, de forma que todas as viagens se completem e não ocolra

abandono sistèmático de recipientes sem serem coletados ou que venham a cair durante o trajeto;

7.1,1.26 A equipe de coleta (motoristas e coletores) deverá utilizar uniformes completos e padronizados,

sendo que osìoletores deverão ser equipados com luvas durante a coleta e capas adequadas para proteção

em dias de chuva, além de outro eventuàl equipamento de segurança adequado, tal como, colete refletivo,

boné e calçado, EPI's estes devidamente certificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Caso a

condição de serviço exija, deverão ser adotadas todas as medidas de segurança necessarias para o

desempenho da atividade, caso a caso;

7,1.1.27 A contratada deverâ recolher os rejeitos provenientes da triagem de recicláveis todos os dias de

coleta;

7.1.1,2g Elaborar diario de serviços mensal, contemplando anotações diárias e pertinentes à prestação dos

mesmos, a ser apresentado no primeiro dia útil subsequente a execução do objeto;

7.l.l.Zg A logística de execução dos serviços deverá ser aprovada previamente pelos responsáveis do

Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

7.1.1.30 A periodicidade das coletas não poderá ser suprimida, em número de vezes por semana, definida

no Roteiro àe Coleta constante no Anexo I, constituindo em parte integrante do Contrato;

7.1.1.31 Manter controle estatístico dos dados referentes ao volume de material coletado' tipologia e

entregar mensalmenteparao Departamento de Meio Ambiente esses dados'

7.1,1.32 A contratad a deverâcumprir as norïnas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego,

que gozam da força da lei (art. Z0O da CLT), inclusive e especialmente a previsão de:

7.1.1.32.1É expressamente proibido transporte de trabalhadores em caçambas dos caminhões' em estribos

dos caminhões compactadores de lixo o,, nu. partes externas dos mesmos veículos e de qualquer outro

veículo utilizado na coleta de lixo, em obediência ao que determinam o art.235 do Código de Transito

Brasileiro cl c item 31.12.4 da NR-3 I e itens I 8.25. I e 18.25.2 da NR-l 8 do MTE;

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I

Avenida Maoali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000

E-mail: !içjt¡rç¡ro@!njrr,.ucl-si.talpL:.g0v,-t rl-liçLts-"¡t-ç,0?GÙ-uirruc!gtnpr"g9¡'-br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



T2 lrf
MUNICIPIO DE MARMELEIRO

ESTADO DO PARANA

7.L.1.32.2 Fomecer aos trabalhadores, gratuitamente, equipamentos de proteção individual adequados ao

risco da atividade, em perfeito estado de conservação e funcionamento, higienizando-os, orientando e

treinando os trabalhadoies sobre o seu uso adequado, guarda e conservação, bem como substituindo-os,

quando danificados ou extraviados, conform e art. 157 ,I, da CLT c/c item 6.6. I da NR-6;

7,1,1.32,3 proceder a higienizaçáo difuiadas vestimentas e uniformes utilizados durante as diversas fases

e atividades da limpeza pUUti"u, proibindo que os trabalhadores deixem o local de trabalho utilizando tais

vestimentas e uniformes ou que levem tais vestimentas e uniforrnes para higienização em suas residências,

visando não expor as demaii pessoas do seu ciclo de convívio aos agentes insalubres encontrados na sua

jornada laboral;

7.1.1.32.4 Possuir, nazonacompactadora do caminhão de lixo, sistema de segurança que evite o acesso

durante o funcionamento do equipamento, de modo a evitar o esmagamento dos trabalhadores em caso de

queda no compartimento de carga do compactador;

1.1,L.32.5 A contratada deverá comprovar semestralmente o atendimento as nonnas de segurança do

trabalho.

7.l.2Dt coleta:

7.1.2.1A proponente contratada deverá executar os serviços de coleta porta a porta, transporte dos resíduos

sólidos uibu*, - Classe ^Id sendo eles os resíduos produzidos no perímetro urbano do Município de

MarmeleiroiPR;

7.1.2.2 Seguir rigorosamente os itinerários aprovados pelo Departamento de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, constante no roteiro de coleta;

7.1.2.3 A coleta deverá ser realizada segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, e sábado, iniciando às

06h00min, conforme roteiro de coleta;

7.1.2.4 Os veículos devem ser dotados de sistema de monitoramento em tempo real, o qual deve ter acesso

disponibilizado ao responsável pelo acompanhamento do contrato;

7.1,2.4 A coleta e o transporte de resíduos sólidos urbanos - Classe 11 deverão ser realizados com a

utilização de caminhões doiados de equipamentos coletores e compactadores de resíduos, com capacidade

mínima de 19 m3. Estes equipamentos dóverão ser estanques e ter compartimento para arrnazenamento dos

líquidos gerados pela comþachção. A quantidade mínima de 02 caminhões com ano de fabricação a partir

¿e ZOt+, tembrundo qu" dl veículo já é necessário para fazer a coleta porta a porta, porém a contratada

deverá possuir mais um veículo que seja reserva para que se o veículo que estiver em funcionamento

apresentar problemas terá outro para substituir;

7.1.Z.SA Contratada deverá entregar documento que comprove a capacidade volumétrica dos veículos;

j.l.2.6Na execução dos serviços de coleta, os veículos coletores deverão deslocar-se nos circuitos em

marcha reduzida (velocidade máxima de 20 km por hora durante a coleta) com sinais luminosos e sonoros

compatíveis com a segurança, realizando paradai, sempre que necessário, no sentido de evitar correrias que

g"rro descuidos "o- 
u qualidade do serviço e com a segurança da equipe e de terceiros.

7.1,2.7 Onde estiverem implantados os coletores móveis (contentores) os caminhões devem possuir sistema

hidráulico para bascula*"rrto dos mesmos. Sendo necessário fazer acoleta desses contentores no primeiro

horário da manhã, para evitar problemas no trânsito'
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7.l.z.yTodos os veículos de coleta deverão ser equipados com suporte para ferramentas (pás e vassouras),

que constituem equipamentos obrigatórios, para que os resíduos porventura derramados durante a coleta

sejam vanidor 
" 

rã"ôhidos; além de sistema de captação de chorume entre o compartimento de carga e a

tampa traseira, com capacidade suficiente para não haver o derramamento de líquidos nas vias públicas'

7.1.2.9 Os caminhões coletores de resíduos deverão ser lavados diariamente.

7,1,2,,10 Os coletores deverão apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessário para não

danificalos e evitar o derramamènto de lixo nas vias públicas. Sendo expressamente proibida a coleta na

modalidade de "bandeiras", ou seja, "montinhos de sacos de lixo nas esquinas - amontoados", exceto em

local autorizado. Sendo que o caminhão deverá passar em todas as ruas.

7.1,2.11As equipes para aexecução da coleta de Resíduos Classe II serão constituídas de no mínimo, 0l
(um) motorista e 03 (três) coletores.

7.1.2.12 Competirá à CONTRATADA a admissão de motoristas, ajudantes, funcionários e demais

operários neceìsários ao desempenho dos serviços, correndo por sua conta todos os encargos trabalhistas,

seguros, uniformes, EPI's e demais exigências legais.

7.1.2.13 A coleta deve contemPlar:
I. Materiais orgânicos;
il. Grama e folhas;
m. Roupas e calçados;
[V. Espumas;
V. Materiais recicláveis quando misturados com materiais orgânicos.

7.1.2,13 Deverão ser excluídos da coleta de resíduos sólidos urbanos - Classe ,I/ os seguintes tipos de

resíduos:
L Resíduos de construção civil;
II. Resíduos líquidos de qualquer natureza;

ilI. Resíduos industriais;
¡y. Resíduos gerados em estabelecimentos de serviços de saúde de características infectantes

e perfuro cortantes;
V. Rèsíduos provenientes de abatedouros (porcos, bois e galinhas).

cl,Áusrrl,A oITAVA DAS SANçOES ADMINISTRATMS PARA O CASO DE

INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
g.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei no 10.520, de2002, o licitante/adjudicatário que:

8.1.1 Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro

do prazo de validade da proPosta.

8. 1.2 Apresentar documentação falsa.

8.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame'

8.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto'

8.1.5 Não mantiver a Proposta.
8.1.6 Cometer fraude fiscal.
8.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

g.2 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de

participação, quanto aã enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer

-orn"ãto da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

g.3 Nos termos do artigo 87, daLei 8.666193 e suas alterações, no caso de descumprimento total ou parcial
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de qualquer das obrigações assumidas, a Administração poderá, sem prejuízo da responsabilidade civil e

"rimitrai 
e observadã o devido processo legal, aplicar ao fomecedor registrado as seguintes sanções

administrativas, segundo a gravidade da falta cometida:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos

significativos ao objeto da contratação;

b) tVtutta moratória ie 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso injustificado

(cuja justificativa não seja acatadapela Administração) sobre o valor da parcela a que se refere

a oLrigaçao, até o limité máximo de l0 (dez) dias, após o qual a Adminjstração poderá optar

pela rnanutenção da sanção ou pelo cancelamento da Ata, com as penalidades daí decorrentes;

c) iVlulta compensatória de ZOolo ao valor total do pedido de fomecimento no qual a

inegularidadi se refere, no caso de inadimplemento total da obrigação ou, no caso de

inadimplemento parcial, de forma proporcional à obrigação inadimplida;_

d) Suspensño temporaria de participar em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, þelo pruro d" até 05 (cinco) anos, com fundamento no artigo 7o da Lei

lO.52OlO2, sem prejuízo das multas previstas em edital e das demais cominações legais;

e) Independenteméntð da aplicação daJpenalidades retro indicadas, a(s) proponente(s) ficará(ão)' 
sujeita(s), ainda à cornposição das perdas e danos causados à Administração Municipal

decorrenies de sua inadimplência, bern como arcará(ao) com a corespondente diferença de

preços verificada em nova contratação, na hipótese da(s) proponente(s) não aceitar(em) a

contratação pelos mesmos preços e prazos fixados pela inadimplente.

g.4 Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da

intimação por parte do lfriunicípio, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir

com esta Prefeitura e, se estes não forem suf,rcientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição

em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de MarmeleiroÆR.

8.5 Em se tratando de adjudicataria que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa

não recolhida será 
"rr"uñtinhudo 

puiu inscrição èm Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria

Geral do Município de Marmeleiro.

g.6 Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da

intimação, ioO""ao a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente

informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

8.7 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções'

8.8 As sanções administrativas serão aplicadas em procedimento administrativo autônomo, garantindo-se

o contraditório e a ampla defesa à contrãtada, observando-se o procedimento previsto na Lei n'8.66611993.

8.9 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do

infrator, o caráter edutativo åu p"nu, a reincidência de transgressões por parte da contratante, levando em

consideiação todos os atos celebrados com a CONTRATANTE, bem como os danos causado à

Administiação, observando o princípio da proporcionalidade e datazoabilidade'

8.10 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

MUNICíPIO DE MARMELEIRO

cLÁusuLA NONA - DA FISC LL[Z^ç^O
9.1 Ao CONTRATANTE, através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar' a

qualquer tempo, o fornecimento do objeto contratado, devendo a CONTRATADA permitir o acesso e

prestär todos äs informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização'
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9.2 O recebimento, a fiscalizagão e o acompanhamento da execução do Contrato de Prestação de Serviços

será de responsabilidade da bi."toru do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Sra.

Marilete Chiarelotto e também dos servidores Femanda Barizon e Willian Bottin.

9.3 A fiscali zaçáo deque trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor, ainda que

resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade

inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da administração e de seus agentes e

prepostos.

9.4 Os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato, citados acima,

procederão ao registro das ocorréncias e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento,

iendo por parâmetro os resultados previstos no instrumento contratual que será firmado entre as partes'

Entre suai atribuições está a dè apurar a ocorrência de quaisquer circunstancias que incidam

especificamente no art.78 e 88 da teigAaítgl que trata das Sanções Administrativas para o caso de

inadimplemento contratual e cometimento de outros atos ilícitos.

Parágrafo Único
A açãlo fiscalizadora do Município será exercida em observância ao disposto na Lei Federal n' 8'666193,

bem como em relação uo, p.uror, condições e qualificações previstas no Edital de Pregão Eletrônico no

08s12022.

cLÁUSIJLA DÉCIMA - DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido:

a) Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do coNTRATANTE, nos

casos dos incisos I a XII e XVII do art' 78 da Lei 8.666193;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de licitação,

comprovada a conveniên cia pata a Administração Municipal;

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

$1" No caso de rescisão por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE deverá ser notificado por

ðs"rito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, com conteúdo fundamentado e comprovado'

$2" A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 daLei n" 8.666/93.

$3" A CONTRATADA indenizarët o CoNTRATANTE por todos os prejuízos que este vier a sofrer em

ãecorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAçÕ¡s coNTRATUAIS
Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo, vedada a

modificação do objeto contratual.

sl" A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou

Jupressões necessários, nos termos do artigo 65, $1'da Lei n" 8'666193.

$2" A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira

prevista no Contrato, bem como o empenho de dõtações orçamentárias suplementares, até o limite do

iespectivo valor, dispensa a celebração de aditamento'

CLÁUS1LA DÉCIMA SEGIII\DA - DA FRAIIDE E DA CORRUPçÃO
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As partes declaram conhecer as nonnas de prevenção à comrpção previstas na legislação brasileira, dentre

elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n} 8.42911992), a Lei Federal n'' 12'84612013 e

seus regulamentós, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá

oferecei, dar ou ,. 
"o*pro1¡iter 

a dar, u queto quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitat, de quem

quer que seja, tanto pór conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação,

compénsação, vantagàns furanceirai ou bèneficios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que

,orrriituurn prâtica ilegal ou de comrpção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico

financeiro d-o presentJcontrato, seja de-forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo

garantir, aindá que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

6LÁUS1LA DÉCIMA TERCEIRA - DA PIIBLI6AçÃO E Do REGISTRO
lncumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato, no Diário Oficial do

Município, nos termos do Parágrafo Único, do art. 61, da Lei8.666193'

cLÁusuLA DÉcIMA QUARTA - DA LEGTsLAçÃo APLIcÁvEL
O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei no 8'666193 de 21 de junho

de 1993 e pelos preceitos de Direito Públicó, aplicanão-se-lhe supletivamente os princípios da Teoria Geral

dos Contratos e as dísposições de Direito Privado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSMISSÃg DE DOCUMENTOS
A troca de documentos e informações entre as partes contratantes será efetuada através de protocolo ou

outra forma de correspondência cujo recebimento possa ser atestado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA _ DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei no 10.520,

de2002, no Decreto Estadual * Z+.ø+g, de 2003, na Lei no 8.078, de 1990 - Código de Defesa do

Consumidor, na Lei Complementar no 123, de 2006, e na Lei no 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem

como nos demais regulamentos e normas administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato,

independentemente de suas transcrições.

cLÁUST]LA DÉCIMA SÉTTU¡. - SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se, por si,e

,"u, ,u""rrores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro da Comarca de Marmeleiro, Estado

do paraná, para dirimir tôda e qualquer dúvida que possa surgir a respeito do presente contrato,

independente do domicílio da CONTRATADA'

ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, ** de 'l'¡l"F'F'l' de2022'

MT]NICÍPIO DE MARMELEIRO
Paulo Jair Pilati

Contratante

EMPRESA
REPRESENTANTE

Contratada
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EDITAL nn pnncÃo N" 085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I 4212022

MODALIDADE : PN¡CÃO BTBTRONICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, .- toda a ¿iiea urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação final

em aterro sanitário

ANEXO VI

DECLARAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a legislação vigente, declaramos que

o responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

AssinaturaDat¡ do
Registro

No do
Registro
Órgño de

Classe

EspecialidadeNO Nome

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional(ais) acima relacionado(s) pertence(m) ao nosso

quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das Leis Trabalhistas vigentes'

de

Local e Data

(nome, RG e assinatura do representante legal)

.. de2022
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EDITAL DE PREGÃO N" 085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 1 421 2022

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, u¡¡ toda a áiea urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até, a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação final

em aterro sanitário

ANEXO VII

DECLARAçÃO nn vEÍcul,os

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos para os devidos fins e efeitos legais, que

possuímos os veículos apropriados para execução dos serviços constantes no Anexo I do Edital de Pregão

Eletrônico no 12022:

PlacaVeículo

(Relacionar qual(is) veículo(s) que será(ão) utilizados paraa execução do serviços)

de .... de2022.

Local e Data

(nome, RG e assinatura do representante legat)
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EDITAL nn pnncÃo N'085/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' I 4212022

MODALIDADE: PNNCÃO EI,BTNOUCO
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM

OBJETO: contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos

- Classe iI, .- toda a áiea urbana do Município de Marmeleiro/lPR, e transporte tté a

Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação fÏnal

em aterro sanitário

ANEXO VIII

PLANILHA DE CUSTOS

DE CUSTOS DE COLETA REGULAR sólidos urbanosPLANILHADE
- Classe II -A

DOS

Unidade

26Média dos dias de trabalho

165Resíduos a coletar

3956.7Quilometragem mensal dos roteiros de coleta

IColeta

IMotorista

JColetores

44Horas Trabalhadas

650%

Contratação de emPresa

especializada para a execução
de serviços de coleta porta a
porta e transporte de resíduos

sólidos urbanos - Classe II,
provenientes dos geradores da

área urbana do Município de

Marmeleiro/PR, e transPorte
até ETR no município de Pato

Branco.

Taxa de

DE OBRA DO MOTORISTACUSTO DA

Custo proporcional 30 diasValor
Total

Custo
Mensal

Valor
Unitário Quant.

Descrição

3L930,00 4.446,561.930.00 IMotorista

44Salário Normal

20 263 I 8s0% 13,16Horas Extras

440,00
40%

Adicional de

Insalubridade (40%)
Custo anual proporcional (20

dias
Custo
Anual30

5l 1,50
l,00 1',7,05

ValeAuxílio

46.2442.714,00 37,736,18Total

Encargos Sociais

4.461,04 520%INSS

1.917184.42 2.212,988%FGTS

95 961.106,4992,214%
FGTS/Provisão de multa
rescisão

7l829,8769,163%SAT/RAT até

215 7',|20,75 248,960,90%
Benefïcio Assistência
Médica

276,62 239 7423,0sr,00%Sindicato

791 l476 9t2J
INCRA/SEST/SEBRAE
/SENAT
Encargos Trabalhistas
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77 t929 1.286 l5

643,27 428,85214,42ll tt%Férias

51.1 44.3321 .301 ,8859,64yoTotal do Efetivo

CUSTO DA MÃO DE OBRA COLETORES

Total
coletores (3)

Custo mensal
proporcionalValor

Total
Custo

Mensal
Valor

Unitário
Quant.

9.866,041.570,00 3 631.5 IColetores

44Salário Normal

20 214,0950% I 70Horas Extras

440,00
400/,Insalubridade

Adicional de

Custo anual
51 1,50

Custo
Anualt7 30

Auxílio Vale

39.464 l82.735,59 32.827Total
Sociais

4.500,50375,0420v,INSS
1.800,20150,028%FGTS

900,1075,014%
FGTSÆrovisão de

multa rescisão

675.0756,263%SAT/RAT até

16,88 202,520,900/o
Beneficio Assistência
Médica

225,0218,75r,00%Sindicato

61,88 742,583,30%
INCRA/SEST/SEBRAE
/SENAT

Trabalhistas

1.569,37130,788 3%Décimo Terceiro
523,28174,43tt.tl%Férias

43.965 751.059,0459.64%Total do Efetivo
é num total de 03 coletoresa coleta docoletores necessários

PROTEçÃO TAUNIF'ORMES EQUIPE ARAP MOTORIS COLETORESEAMENTOS DE

Valor
Mensal

Valor
TotalValor UnitárioTotal

Total de
coletoresUnidade

Quantidade
Anual
CadaCOLETORES

87'7 73 1097 795Unidade 3

1.9 163 0512
163J4Unidade

Calça com Faixa
Reflexiva

215 t76 5)2UnidadeBoné
s98 49 90t2 49J4UnidadeCamiseta

19 509 2635UnidadeColete Reflexivo
t14 121.3696JUnidade 2

8 t29763Unidade JProtetor solar FPS 60

CNPJ: 76.205.665/000 I -01
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MUNtcíplo DE MARMELEIRO
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Unidade 4 3 t2 67 67 0

165 751.989,0030 66,3010 JParesLuva
t4tRt$Total do Custo

Valor
Total

Valor
MensalTotal Valor Unitário

Total
MotoristaUnidade

Quantidade
AnualMOTORISTA

8,3299,82 49,904 1UnidadeCamiseta

32,1 2,682 r 6,0s1Unidade 4
Calça com Faixa

Reflexiva
81,2 6,7716,24I 5Unidade 5Protetor solar
134 tt,1767,00I )Unidade 2Calçado

347 t149,19Rt$Total do Custo

EQUIPAMENTOS
Valor

mensal
Valor total
anual

Unidade/mê
S

Quantidade/valore
S

Descrição

CaminhãoVEICULOS COLETORES

980. 81.666unidadeCusto aquisição chassis coletor/ compactador

00unidadeValor Residual (vida útil 5 anos)

I196.000%o aO ano 0,20Depreciação anual dos Veículos coletores

Impostos e Seguro

8l9.800l%unidaderPVA (l%)
21260IunidadeSeguro Obrigatório-DPvAT e tx de exp

4 00 35unidadeSeguro Total

7l 738.5mesImpostos e seguros mensals
1.902,07Total de Impostos e Seguros

Total Custo mensal com veículo

Consumos
Valor
Diário

Valor MensalMédia KMValorUnidade Quantidade/valoresDescrição

39 77703.
Km/lCusto óleo diesel./Km

rodado

KmCusto mensal c/óleo diesel

Valor mensal
Valor
totalValorUnidade QuantidadeDescrição

R$ 356,134.273,60854,7220 litros

5 troca de oleo
anuais,

considerando um
média anual de

47480,41úl

Consumo óleo
motor/10.000 Km

R$ 3s 13Custo c/óleo do motor

CNPJ: 76.205.665/000 I -0 I
Avenida Macali, n" 255, Centro - Cx. Postal 24 -CEP 85'615-000



MUNICIPIO DE MARMELE'R.t3\,

Valor Total Óleo diesel e
óleo motor

ESTADO DO PARANA

R$ 13.626,12
Consumo

combustlvel, óleo
motor e pneus

PNEUS e cÂuenes
ValorValor

DiarioValorUnidade QuantidadeDescrição

382,4822.499,00 0,022.249,90unidade 10,00Custo dos pneus 275

0,02 s7,63339,00 3.390,00unidade 10,00Recapagem do pneu

12.00 599,07718.88 7.188,8010,00unidadesCusto jogo câmaras aro 20

249,922.999,00 12,00299,90unidadeCusto jogo protetor pneus
R$ 1.289,10

Km/jogoCusto totaVKm rodado

AdministrativasD

Valor MensalValor
Valor
AnualOuantidade

UnidadeDescrição

6.600,00 476,67I 550,00MêsMaterial de uso e consumo

2.600,003.000,00 36.000,00Mês 0,20y,Contabilidade

433,33s00,00 6.000,00Mês 1Energia Eletrica

34,6740,00 480,00Mês ITelefone

69,3380,00 960,00Mês IAgua

1.993,332.300,00 27.600,000,3MêsAdministradores

1.000,00 1) ))0,3 L000,00postoEngenheiro da Segurança do Trabalho

500.00 36,11I 500,00postoMédico do Trabalho

s77,788,000,00 8.000,00IMêsApólice de Seguro

7.272,00 525,200,33 7.272,00postoEngenheiro Ambiental

Valor Total Com despesas Administrativas

Valores estes baseados em orçamento pertinen te ao ramo da atividade

B

Total anualTotal MensalQuantidadeValor unitário
R$ 4.680,00R$ 390,0026R$ 15,00

*Valor unitário estimado com base em ente ao ramo.empresassado

do caminhãoLa

Total anualTotal mensalValor unitário Quantidade mensal

R$ 38.812,80R$ 3.234,40R$ 124,40 26

daValor baseado na

uniformes
Peças por
funcionário

No Quantidade
funcionários mensal Total anualTotal mensalValor

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANA

R$ 3.131243 00 R$ 37R$1 00

Valor obtido por
pesquisa por
telefone com a

empresa
Lavanderia Bolha
Azul de

Francisco Beltrão

Quantidade
Valor unitário mensal Total mensal Total anual

12.RSI I R$l
Com base em
valor médio de

locação de sala

comercial em
marmeleiro

1,'

Quantidade
Valor unitário mensal Total mensal Total anual

14.5R$ 1.21R$ 1.21

R$

I

R$ s.332.00

R$ 63.984,00

coMPoslÇÃo oo PREço FINAL

Valor Total

R$ 13,719,73Custo Total Mensal Mão de Obra Motorista + Coletor Mensal

R5707,42Custo Total mensal para aquisição de uniformes motorista 4 coletores

R$ 18.235,40Total Custo mensal com veículo

Rl$ 13.626,12Consumo combustível, óleo motor e pneus

Ri$ 5.332,00Lavagem dos uniformes

R$ 3.234,40Lavagem do caminhão

Ri$ 390,00Balança
R$ 6.818,64Despesas Administrativas
R$ 62.063,71Soma Total Sem Lucro

VALORFINAL
R$ 66.1CUSTO TOTAL
R$ 13.238,1920%Lucro proposto pelo MunicíPio

4R$Total

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
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Marmeleiro,26 de julho de2022.

Parecer Controle Interno n.o 201/2022

Para: Prefeito de Marmeleiro

Trata-se de Processo Licitatório de no 14212022, na modalidade Pregão Eletrônico no 08512022,

do tipo menor preço global por item, cujo objeto refere-se à contratação de empresa para realizar a coleta

porta a porta dos reslduos sólidos urbanos - Classe II, em toda a área urbana do Município de

Marmeleiro/PR, e transporte'até a Estação de Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela

destinação final em aterro sanitário.

Após análise minuciosa do processo licitatório acima referendado, esta Controladoria, no uso de

suas atribuições, passa a opinar.

Cabe ressaltar que essa Controladoria, articula informações com o objetivo de monitorar e sugerir

a fim de resguardar a administração pública por meio de orientações preventivas nas áreas contábil,

financeira, orçamentária e patrimonial, verif,rcando a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade

e desempenho na administração dos recursos e bens públicos, não adentrando na conveniência e

oportunidade dos atos praticados no âmbito das Secretarias Municipais.

Oportuno ressaltar que a modalidade de licitação Pregão Eletrônico instituído pela Lei n" 10.520

de 17 dejulho de 2002.

O preço máximo para o certame é de R$ 952.931,52 (novecentos e cinquenta e dois mil, nove.centos

e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), o qual teve sua formação baseado em pesquisa de preços

junto a empresas do ramo, bem como em documentos de processos licitatórios de outros municípios e

pesquisas realizadas junto à intemet e contrato de prestação de serviços e aditivo do município.

Obedecendo assim o disposto no art. 3o, inciso III da Lei no 10.520/02. Obedecendo ainda ao art. 69,

inciso II, alínea "h" da Lei 15.608/07 do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre a exigência de estimativa

de preços contendo o preço máximo,

Verifica-se junto ao requerimento feito pela Diretora do Departamento de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos a existência de justificativa da contratação, bem como aspectos técnicos que constam

entre as exigências do edital. Podendo ser verificado junto as folhas 0 I a I 3 .

Consta Parecer Contábil quanto à existência de orçamento.

Foi juntado documento informando a existência de recursos financeiros assinado pelo diretor do

Departamento de Finanças.

O critério de julgamento adotado é o de menor preço global por item, estando contemplado no

preâmbulo e no item 3.1 do edital, como determina o inciso X, do art.4o da Lei n'10.520102.

Verificou-se no edital que poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade

seja compatlvel com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto na lnstrução Normativa

SLTVMPOG no 3, de 26 de abril de 2018. O presente edital concede tratamento favorecido para as

microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no afügo 34

da Lei no I 1.488, de 2007, para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei

Complementar no 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar n' 1.47120L4, de 07 de agosto de 201'4.

CNPJ: 76.205.665/0001-0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
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O edital contempla a habilitação jurídica no item 10.5.1, qualificação econômico financeira no

item 10.5.2, regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3 e regularidade técnica no item 10.5.4, estando,

portanto, contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 4o da Lei 10.520/02 e art. 27 da Lei de

Licitações. Além disso, o edital relaciona as condições para participação do certame conforme o inc. VI,

do art.40 do Estatuto das Licitações, Lei 8.666193.

A celebração e formalizaçáo de contrato deve observar os ditames da Lei n' 8.666/93,

contemplando as previsões do artigo 55, visto que estão presentes as cláusulas essenciais, e ausentes

quaisquer condições que possam tipificar preferências ou discriminações.

Após exame dos autos administrativos, verificamos que os procedimentos ao qual se refere o

edital e seus anexos se encontra dentro das exigências previstas nas Leis n" 10520102 e 8.666193.

Solicito que o presente processo seja remetido para Parecer Jurídico, para manifestação e

verificação da legalidade dos atos até o presente momento, com intuito de resguardar os interesses

públicos.

É o parecer

Luciana

Coordenadora da Unidade de Controle Intemo

CNPJ: 76.205.665/0001-01
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E-mail: licitacaotârnarnreleiro.nr.qov.br / IicitaoaoO2lAmarmeleiro.or.sov.br - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105



13 qrd

Erofrtturø d,funtcipøl de cl,hrmehro
brta

Av. Macali, 255 - Caixa Postal 24 - Fone/Fax (46) 3525-8100 - CEP 85.615-000

Marmeleiro ,04 de agosto de 2022.

Processo AdministraçÍio n.o 14212022
Pregäo Eletrônico n.' 085 12022

Parecer Jurídico n." 37512022

I - Da Consulta

Os autos onde transcone o procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico
n.'08512022, do tipo menor preço em regime de valor unitario do item, foram encaminhados, a
esta Procuradoria Jurídica, na data de 27 de julho de 2022, para análise e emissão de Parecer, em
atendimento ao disposto no artigo 38 da Lei n.o 8.666/93.

Submete-se à apreciação o processo visando a contratação de empresa para prestação de
serviços na coleta de resíduos sólidos urbanos - Classe II.

Constam nos autos até aqui os seguintes documentos: requerimento para contratagão,
levantamento de preços, manifestação do setor de contabilidade e do departamento financeiro,
manifestação da controladoria interna, Portaria e Certificado de Pregoeiro e minuta do edital com
os seguintes anexos:

Anexo I - Termo de Referência;
Anexo I-A - Itinerario Diário das Coletas de Resíduos Sólidos Urbanos;
Anexo II - Modelo de Proposta Comercial;
Anexo III - Modelo de Declaração Unificada;
Anexo IV - Modelo de Declaração de Enquadramento - MEÆPP;
Anexo V - Minuta de Contrato de Prestação de Serviços;
Anexo VI - Declaração de Responsabilidade Técnica;
Anexo VII - Declaração de Veículos;
Anexo VIII - Planilha de Custos.

II - Do Parecer

A minuta editalícia de licitação na modalidade Pregão Eletrônico em análise apresenta
como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços na coleta de resíduos sólidos
urbanos - Classe II.

O nosso ordenamento jurídico possui duas leis que integram o rol de nonnas gerais sobre
procedimentos licitatórios, quais seja a Lei n.o 10.520/02 e a Lei n.'8.666193.

A licitação na modalidade Pregão, disciplinada pela Lei n.o 10.520102, em seu art. 1o,

assim prevê:

Ø
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"Art. lo. Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá
ser adotadø a licitação na modalídade de pregão, que será
regidø por essa Lei.
Pará grafo único. Consideram-se bens e serviços comung
para osJìns e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidøde possam ser objetivamente
deJìnidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado".

A análise das minutas de edital e de contrato será conduzida à luz da legislação aplicável
ao presente caso, ou sej4 a Lei n." 10.520102, Lei n.o 8.666, de 2l de junho de 1993 e
atualizaçöes; Lei Complementar n.o 12312006 e atualizações, que versam sobre o Estatuto
Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e Decreto Municipal n." I .519/06.

Importante ressaltar que esta Procuradoria Jurídica se atém, tão-somente, a questões
relativas à legalidade do processo, ressalvando, portanto, que todo o procedimento deverá
observar a legislação supracitada, principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, não nos
competindo nenhuma consideração acerca do mérito da presente contratação e da
discricionariedade da administração pública ao taçar os parâmetros da contratação entendida
como necessiíria, bem como a forma de execução, partindo da premissa de que o solicitante
municiou-se dos conhecimentos específicos imprescindíveis para sua adequação às necessídades
do departamento.

Em todo procedimento licitatório, deve o solicitante esclarecer acerca da necessidade da
aquisição do produto e/ou dos serviços, bem como justificar a previsão dos quantitativos
estimados para o certame.

No caso em tela as justificativas foram apresentadas no requerimento.

Verifica-se a existência de estimativa de preços contendo o preço máximo, em
obediência ao art. 69, inciso II, alínea "h" da Lei n.o 15.608107 do Estado do Paraná.

A Lei n." 10.520102 que dispõe sobre o pregão e a Lei n.o 8.666193 estabelecem
condições para habilitação nas licitações a serem realizadas. Nesse aspecto o edital contempla a

habilitação jurídica no item 10.5.1, qualificação econômico-financeira no item 10.5.2,
regularidade fiscal e trabalhista no item 10.5.3 e regularidade técnica no item 10.5.4, estando,
portanto, contempladas as exigências do inc. XIII, do art. 4o da Lei n.o 10.520/02 e art.27 daLei
de Licitações. Ademais o edital relaciona as condições para participação do certame conforme o
inc. VI, do art. 40 do Estatuto das Licitações.

O critério de julgamento é o de menor preço global do item, estando contemplado no
item 3.1 do edital, como determina o inciso X, do art.4o da Lei n.' 10.520102.

A modalidade eleita está correta, urna vez que a Lei n.o 10.520/02 aautonza.Inclusive,
se trata da modalidade que confere maior celeridade, resguarda a ampla competitividade, a
isonomia, reduzindo despesas burocráticas atinentes aos demais procedimentos I icitatónosø 

.
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MUNICIPIO DE MARMELEIRO
ESTADO DO PARANÁ

Marmeleiro, 08 de agosto de2022.

Parecer n" 099/2022

Considerando as informações e pareceres contidos no presente processo, AUTORIZO, a abertura
do Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n' 08512022, que tem por objeto a contratação de

empresa para rcalizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos - Classe II, em toda a ârea

urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a Estação de Transbordo - ETR da empresa

Contratada responsável pela destinação final em aterro sanitário, conforme requerimento nos autos, nos

termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto n" 10.024, de 20 de setembro de 2019; do

Decreto no 7.746, de 05 de junho de2012; da lnstrução Normativa SLTVMP no 01, de 19 de janeiro de

2010; da lnstrução Normativa SEGES/IVÍP no 03, de 26 de abril de 2018; da Lei Complementar no 123, de

14 de dezembro de 2006 e alterações; da Lei no 11.488, de 15 de junho de2007; do Decreto no 8.538, de

06 de outubro de 2015; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993; Decreto
Municipal n'1.51912006, de 26 de outubro de 2006, bem como as norrnas vigentes e aplicáveis ao objeto
da presente licitação.

Encaminhe-se à(ao) Pregoeira(o) e Equipe de Apoio necessanas.

Prefeito

CNPJ: 76.205.665/000 l -0 I
Avenida Macali, no 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.615-000
E¡nail: Liç-i!irr¡ur(àmiumc!çurr-,p-l:.gç:-v.-trr1l-i-c-il.0ç-ad):(¿D¡n¿l-r¡rc-lritu.n.t$y-.-þ¡ - Telefone: (46) 3525-8 107 / I105



L1L,,
V

ý

MUNICIPIO DE MARMELEIRO

OBJETO: Contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos -
Classe II, em toda a área urbana do Município de MarmeleiroÆR, e transporte até a Estação de

Transbordo - ETR da empresa Contratada responsável pela destinação frnal em aterro sanitário, conforme
especificações e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERENCIA.

ESTADO DO PARANÁ

A\¡rSO DE LrCrrAçÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N" 08512022 - PMM

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" I42 12022-LIC
TIPO: Menor preço global por item.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aeosto de 2022.

TÉRMINO Do RECEBIMENTo DAs PRoPoSTAS: Aré às 09:00 horas do dia 24 de aeosto de

2022.

rNÍcro DA sEssÃo DE DTSPUTA DE PREÇOS: .

Para todcts as referênciøs de tempo será observado o hordrio de Brasília (DF).

LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br "Acesso Identifîcado no link - licitações".

AQUTSTçÃO DO
www.marmeleiro.pr.gov.br.

EDITAL: Sites vv\ryw.comprasgovernamentais.gov.br e

TNFORMAçÕES: Ø6) 3525-8107 ou (46) 3s2s-810s.

de2022.

Franciéli de de Mainardi

CNPJ: 76.205.ó651000 l -01
Avenida Macali, n' 255, Centro - Cx. Postal 24 - CEP 85.61 5-000
E-mail: licita-cao(alnlllu-clcj$.pLStìy-hllie!-1.1çîqQ2(¿-ttr¿tutç-l-ç.ir-ç.pr=gtlrör: - Telefone: (46) 3525-8107 / 8105
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RESOLVE:

Art. 1o NOMEAR os seguintes servidores para o exercício da atividade

I - Francieli de Oliveira Mainardi, Matrícula no 1450-8: Pregoeira

II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula 1393-5: Pregoeiro

ESIÄDO D0 PÄMNÁ CNP/ 7ó,20s,6ósl0001-01

Av.Mocoli, lss - Cx.Posta: 24 - tone f tax (+ø) gszS-8100 - cEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

PORTARTA N" 6.685, DE 21 DE JANEIRO DE 2022.

Nomeia Pregoeiros e Equipe de Apoio e dá

outras providências,

o pREFEIT0 Do wtumcÍplo DE MARMELEIRo, Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições e de conformidade com o disposto no art. 3o, IV, da

Lei Federal no 10.52012002,

de Pregoeiro:

Titular;

Suplente,

Art. 2o NOMEAR os seguintes servidores efetivos e estáveis para
comporem a Comissão de Apoio ao Pregão:

I - Daverson Colle da Silva, Matrícula 1116-9;
II - Everton Leandro Camargo Mendes, Matrícula t393-5;
III - Ricardo Fiori, Matrícula no t824-4;
IV - Fabiano Bassoli Donida, Matrícula 1737-0.

Art. 3o Compete ao(a) Pregoeiro(a):
I - Coordenar o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial e

Pregão Eletrônico;
II - Realizar o credenciamento dos licitantes;
III - Receber os envelopes das propostas de preços e da documentação

de habilitação;
IV - Promover a abertura dos envelopes das propostas de preços, seu

exame e a classificação dos proponentes;
V - Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da

proposta ou clo lance cle tnenor preço;

Etetrônico; 
vI - conduzit a sessão pública presencial e via intern'^ o"igbtÑtffRr cot¡
VII Verificar a conformidade da proposta com os @Ñi'fdGlNAL

estabelecidos no instrumento convocatório;
VIII - Dirigir aetapa de lances; i i jij,r, ?0ll
IX - Verificar e julgar as condições de habilitação;
X - Indicar o vencedor do certame;
XI - Elaborar e assinar a Ata do Pregão;
XII - Conduzil os trabalhos da Equipe de Apoio;
XIII - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;

I.IATU RA

XIV - Receber, examinar e decidir sobre recursos e encaminhá-los à
autoridade competente, quando mantiver sua decisão;

ww-w.marrneleilo.
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XV Encaminhar os processos devidamente instruídos após a

adjudicagão à autoridade superior e propor a homologação.

Art,4o São atribuições da Equipe de Apoio ao Pregão:

I - Prestar assistência ao Pregoeiro em todas as fases da licitação;
ll - Zelu pola observância dos atos gssenoiais do progã0, inolusivo na

modalidade eletrônica, especialmente quanto aos documentos que compõem o
respectivo processo;

III - Exercer outras atividades correlatas ao procedimento licitatório;
IV - Elaborar a minuta do edital, contratos e termos aditivos;
V - Conduzir os processos administrativos especiais instaurados para

apuração de descumprimento oontratual e aplicagão de penalidades aos licitantes, salvo
quando houver suspeigão ou impedimento.

Art. 5o O trabalho dos Pregoeiros e da Equipe de Apoio será remunerado
pela gratificação prevista no art. 33, incisos III e IV, da Lei no 2.096, de 23 de setembro
de2013, observado o disposto nos $$ 3o e 4o, do mesmo artigo.

Art. 6o Fica revogada a Portariano 6.457, de 18 de março de202I.

Art,7o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Marmeleiro, 2l dejaneiro de 2022

PILATI
de Marmeleiro

CONFERE COful
O CRIGINAL

i ¿ itrl¡.2022

Publicada no DOE no I 157, de24 de janeiro de2022.

www.marmeleiro.pr'. gov.br

URA
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HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome:
Franciéli de Oliveira Mainardi
Disponibilidade:
1 1 101 12022 a 31 lO1 //2022

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Curso:
Formação de Pregoe¡ros - Teoria
Carga Horária:

20 horas

(.)

Nota Final:
100

z
s-

='.

oz
-71
rnn

o
o
rc

7n
Où@" registrado na Escola Mrtual-Gov - EV.G sob o código rrool6o66gx-9xosrr.

Esþ cáü'ficado fti gerado em 12/01f2t22 às 14:01 horas.

O preserÉe certificado pode ter a sua rratidade comprovada acessando o QRCode à esquerda, ou, c¿¡so desejar,
informando o codþo acima na opção ValftJação de Doa¡mentos no endereço htþs://www-escolavirtual.qov-br.

A data de emissão pode ser anterior à data final do ct¡rso nos czrsos em que o participante alcançou æ requisitæ
mínimæ para aprovaçäo antecipadamente.
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:äri:¡i+Æ.o i*::-:iq,
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t

Módulo I - Conceitos Fundarnentais.
Módulo ll - Fases do Pregão Eletônico.
Módulo lll - Pregão Eletrônico - Operação parte 1

Módulo lV- PregãoEletrônico - Opera@o parte 2

EI
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Conferido à: EVERTON LEANDRO CAMARGO MENDES

CPF: 105.054.709-85 Município/UF: MARMELEIRO-PR
ENtidAdE: MUNIGíPIO DE MARMELEIRO

rvento: FoRMAçÃO Oe PREGOETROS: RESPONSABILIDADE
FINANCEIRA E EQUIPE DE APOIO

Data/Período: 13 DE DEZEMBRO DE 2018
Local: EGP ONLINE

Carga Horária: 16 horas

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Certificarìîe.s que o(=) participante cc¡ncluiu cr
t'C¡irso cle trorrnação d,e Pregeeiros¿' rninistrado pelo

Tr¡bunal de Gontas do Estaclo do Paraná

Curitiba, 10 de Dezembro de 2019

ONFERE CO¡/
O CRIGINAL

i ¿i iüii. 2022

ATU RA

Hello Gllberto Arnaral
Þlretor da Escola de Gestão Prlbllca

Nestor Baptlsta
Presldente do Trlbunal de Contas do Estado do Paraná

CURSO;PRESEN(}]¡{L GURS:q ONLINE
Frlanejf,ttTlonto e .tsrrr¡o cle ref6rånci6

Publlcldade, ftnÞugnaçäo.,e. péctfclo (l6
esclaroclnt s ntos

S.oÞoEfo Þr'¡b-¡lco ao Þro.Ê¡õ9
Adj ucl igs¡C ã.o e l'¡o molo g.açÈl o,An ula çÉí o e

iqÝ()çtÊção
.Sarj:rçt crs

ROS rJonsaÞllrc¡act€ clo .prc¡ g oel ro €r €q Lr lr)e
öã apolô.

https ://servicos.tce, pr. g
f69d015bf803&nrCPF=

ov.brlTCEPR/Tribunal/SISEGP/SlSEGPValidarCeftlficado?codigoValidador=562ddBd5-e54c-42f2-88ef-
I 0505470985
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t4w
Atos Oficiais

Prefeitura Municipal de Nova Prata do Iguaçu Prefeitura Municipal de Marmeleiro
.EDIIALDE LICITAçÃO

coNcoRRÊNcrA puBLtc¡ tÙ boslzozz - p¡¡rvt
pRocEsso ADMtNtstRAT|vo N0 094i2022-LtC

Ttpoi luaioroferta.

- AVISO DE HOMOLOGAçÃo E AOJUÐICAçÄo
Em dmprimsnlo æ dbpo6l0 no dt. 109. Þ¿rágéfo 1'da LslB.666ii,3 tomæ Dúblicâ a homù
logaç¡o d0 plq¡dqsnlo lcitatódo m eptgnþ € a adudiæção do obieto paE ó pDÞorient€:
A snilffi INDUSÌR|ADE FERRAI¡EñIÄS |TUÞoRAñGALToh, ¡iscdts;o cNpJ sob
o ¡o 47.232.6120001-7J, com vato¡ monsrt do atùguel no ¡tem Oi Oe n$ t.àSì,00 (m
mll e qulnh€nlG e lrlnla reals).

ft4armeteho, 05 ds agoslo ds 2022.
pauto J6h pltail

prslollods Marmeleko

I Tì fì ñ AssoctAçÄo REG|oNAL DE SAúDE Do SUDOESTE

AK5Jsff å:1üä{,lri,fffJ,rgd.s.j"q$#1ni:rf f :;

RESoLUçAo N..oso/2022
DATA 08/08i2022

stiMULA-Autoriza consórclo a lmplanlar o rufeilôrlo p3ra ssus seryldor$ o då oulras

MIÐAOE
RIADE 18 DE 9:

lgmpo
b€m como 8S

RESOLVE
n$ suas dspendånclas,

dos sery¡dorôs públlcos (umo ho{a),
sodg do consórc¡o. s E orlslênc¡ã d;

horár¡o de Brasllla
LOCAL| Pr€follura do Novê Prala do lgusçu - PaÉná,

¡lovå Pral! do lguaçu - Pr,08 do ogdto de 2022.
SERGI0 FAUST - Prslolto Muntctpal

Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
EXTRATO DE CON fnAtONo 177t2022

Salto do Lonlra, Segunda-Felra, 08 de agosto de 2022

Ad- 1' FIB o @nsôrc¡o públlco åulodzado s ¡mplsnlar lunlo às lnslolacö€s dã sâds ãrt.
.mhßlrativadsfle, o rsle¡lódopara ot sous sgryldoros ä cotaboradorei:
51" O roleltûio of€Íæùá dtðrlam€nto o atmoço, €m dlas de erpÀdicnte normal, elou
ou[as rsts0oes 0m 6ot gxceDclonalsl

520 Consld€râ€e sryldù püblico do @nsórc|o, aquols qus Derloncem ao ouedrc oró..pno, æm como ouko9 mnl¡aladG alravós ds præolso sol€l¡w, sslaglådo! o cargos
om comlssãoi

ap& as
$ráo nos velculo! ollclab do munlclp¡o

de2022.

cusleadss:
loslâlaçáo flsl€ do relsllóilo
proparaçåo das rolelçõosi
dgsposas @m a åqulllção

(inclu-

6nto de prc.

que sg¡á 16-
vglor€s d6vl-

do 2010
segu¡¡les

Podårle

Prefeitura Municipal de Realeza
AVIso DEALTERAçOES

A PREFÈITURA DE REAIEZA, Estodo do paraná: lorna púbilco s paE ønhochonto
dos lnlerosdG qug houvoram alteraçôos no€d¡lål abalxoì
MODALIDADE| PREGÄO EI.ETRONICO N" 138/2022 PROCESSO LICITATORIO: N'
208/2022 TlPo: MENOR PREço POR |TEM
OBJETO: Conlralåçåo do Enpræa $pôclåt¡zada para reãltzação d€ gxam$ taborulo-
rlab de urgâncla o€morgêncla,
As allsrâçóos 6lá0dlspGlss nas qusnlldades dos llens e na dala do ærtams.
Roåleza, 08 deAgoslo ds 2022,

DIANABAII¡BERG
prsgo€lra

AV|So DE LtClÍAçÄO
A PREFEITURA DE RÊALEZA, Estado do pãßnå, tona

- rx(rr)trrtr,rÍtrr.^(:ÂoDt:Drf,rfiNr^Drt.rXî^ç¡oÈ.otmrD
hdrmiú¡tôn.lndlrndil¡ñ.14ùt!tLajttrr,[ÁtillCO¡Dt(ft\S^Dt IX1t^CÀOñ,0:0,:n:r,(qloôJdô¡ ñm¡nnqhd!.nr¡(hr¡B fôFñtbrrrod. ñdh¡iÝnrd pE ¡ Fñir¡.h li,ñti¡il, r{id,rô;;ù(¡.úrúr ù Dsúnrb ù 3ü., trd k'añt d! ddún.ñù(!o i.¡r¡ ¡o r*o* ,i¿,nn¡¡^lio u;

^ 
rDrn¡th d.!rñr rr Ý'n.nildú r!, rnñ¡t d¡ .[,hntir ú.r,di ¡d! (:r,nh{ù lrmilFirc d.LkhrÀihu^rrdiËh¡oñ*il.d.lt7drnilild¡oJrdfùÞd¿dútr,tril.rhr!il..ñßñr¡n,.

côik¡rÀdil 
^orLllÍDtc^\tÍNrot 

LtÞ^,[nq¡6r,cN¡r!.:0.!fi.!r5m0r{,
\'!lD¡ lll ¡,ßlUm(úùh'nlt.rùußito, I ú.¿cid,
(l¡rhhd¡: (:tìN¡LiRil¡ittlKr{ti(cr) Dri rloDülDs t(ì(flr^rÁnLç t,lt)^, ti(;u tro (:{trJ ¡,
V.i'r i3: lrt,mrúJrril. Jilan
cnir.hil.r ÁNrôÿEDt Dtsflrnrurmn^ nt til:Dtc¡vtxtos LID^. tñ,rió i^ (.NU i. lr.rStltrnnl
\fi(n ni 7:0,ff(dc..rtrr. !hßßdd,
Cr'ihril.:-rot-tS[[_ Dttlt{[!nmR^ Dr MÍDtC^[tiNÍA LTr)^, ¡ft.dhrñ(xr, tr $.rlr.í¡nút.Jt.\11ù llS l.næ.mtE hil. otr¡hrir
(iirãhd.r ¡r,Nt^ii.t,r^nv^{f.!it(al.tD\,¡^úrtri¡(Nrrn,0t.itß.tqiûil¡4,
\'.h¡ llf lrt.mGr¡r'r d.àifudnn)
(i¡r¡rrdil 

^t,¡intfÐM^frn[\[ 
MtiÞ¡co ilos¡tf^LÂn LÞ^. tDkilh n.cNr, ñ.ff.s0:,001ffit4:\'¡lrñ AS l)¡Dûr(uN ¡rt rJn^irù.o[(nr¡ß.hì.

ÿrb.lililr rú8.:tJ,mnùrñit.døcdú.dñqsn(¡ rirûrk¡,
hß:'h6ûr r, ¡tuñHiltr çú nxrt¡& n¿. rtj írr&Ln. Crilrot dl,, nil ¿tr ,n¡ .uh.u¡rn. i nhñilo il, nd¡nril

ñiihßtLo, 0¡ dr r!o{o d, 2ù1¡
l,¡trliJi. Plhd

oDir.rctrÁçio
nltcÀo ELEInôNtco N.otJ40¡¡_ fit$ _coÀt tlENS ÍÍcf,trstvos ¡Àn^ itt E Í¡nrRo(it:so ÁDÀilxtsrn^Ît1(r ñ ßø0rrJ.t(,,

Ttp(r: \!tnd rK!ßh¡nFil hrtr
ollrcror c¡dr,'hÈ¡ dudirnú FÈ qnrùil dr m r¡ir rynsh
nrñ.., !¡r (é1dr¡ d. rù.ruci. tr.ei, h' dtrdrùtúilr ¡dilh rqrH" 

".,ó 
( *i.tr.ùh/mÝ; ¡,ilr_ft *ftÈnidil.¡ &rÌÈú¡ililo¿( 

^Þkù[ur¡. ^hr(indq 
rìnr;,m.,6rr..1r*.q","rrjil., *."ìJ,i-,,,

^k4 
I - 1 Ê[ñbrr1Íi{{4¡i¡N.r^

üliiiliÈ*âillliï#liilfflffi #ä,ïi*
rr^l-,_!FsertruGtuR¡r¡¡ù,t! -^rri rLrilrmd. no tL,r . rdhrrñ".

i_iïllî130,,î,Ì?llî¡l iìi,i-".ï¡uhr$rr¡ñr!bh,!úri¡r ú Mmrorn qnr¡ø,u.

MilrrhtF.0¡ d( ¡ÿrtùd. )01?
f ññd{t d! o[,dr ÀtÀtr.nn

PNNodh

^vtfo 
Dn t.tcrT^c¡o¡ní¡lo rt.t:tnfrNkr)¡,iltar:or¡ - r^fn _ l:x(x,u$tvo ¡^trr 

^fr 
l: f¡r

¡ROCÍSÝ) 
^DÀil{¡Sl[^ltvo 

ÿ t¡&tt¡],r,(:

^tott^Llt)^Df 
: nÉ!i[.d( ¡Nl

Ìfor MûÉ, ¡ßl¡ u,it$!ñ icr,
ûl,trlIOr tndÞh;b d..rnFß¡itr ú,ñ(.iil.hrñ& nùktj d¿ LnF. d/rtìr, n.rú¡,Jû r ñRFilJdÉ únrxr¡ñr*n,ù qilthiltu. .a¡inñ. dnñmil(¡É.. ., ¡_", r rr,nvri iruRIrEníNCf^.

ï+il'r"r,,rruäiËf ü'i.ilif.i,i.,i-ffiffi ffi ffi #J',,#ilr--taft ¡tndt rt týih.þt d¿ k¡W qd â6Àilh n hMðilò ¿. ,Nûtd tDD,Loc^-l-r s'¡@M-^.ru td.iilnr^di io li¡.ildrtôñ..

l"",iiil1;ì,T,iì,iliiî'i.iiìi,t
rhññildd.0¡t.q.r.d!I:¡.
Ê,iirt¡il d. i)rbd¡r iliti¡ñÍ

nctidtr

^vts0 
DI: t.tfl.r^<*o

¡iF$lo Et,Ênthtco For!¿û¡r_ Þ¡tMnn6&lo 
^oùtNtßTMltÿO 

M t¡UrttLtc

Arl. 60 Flæ aberto UM cÉdllo
Admlnlslração Dir€ta, no valor

rdlclonal $pec¡al no Ofc¿m6nlo do MunlclDlo
de Rg 73.000.00 (setontå e trâs mil Gsts), nas

Ourro! .6MFr d. t.@Ìþr Þ!!!or R¡t6O.OOO1OO

nn r esia reæirçàó ent,ã;m vbo¡ na dala d€ sua pubfl6çã0.
cabln€lÞ do Pres¡d€nte då ARSS-ksoclaÇão Regio0st dó Saudg, Franclsco geltrão,
sm 08 d€ æolto d6 2022

¡¡s56- ãtJI5Àdor¡oomrìË¡iã-ffir7nt -:=
RrcARDo ANtoNto oRrtl¿Ã

Prstdffte da ARSS

REgoLuçÀo N.t22o2z
gãt.t OAOA|¿O22

Súmuti _ Ab¡ã um Cr¿d¡rô
SUPLEMENTAn no oMmánto
vtgãñ1.. ô dó out! Drovtdônci6ô:

RIcARoo ANIoNIo oRTINA, PREFEIIo PRESIDENÍE DÂ AaSocIAçÄo
REororÁL oE_saúDE oo suDogsrE, Esraoo Do p¡n¡tl, wó úió
OAA A¡RIBUIçôES OUE LAE AÀO CONFERIOAs E.

CONSIDERANæ o oonfldo no !ñ, no t2 ds Grotuøo õò tZAnOZl da 03 d.du.ñbrc d. 2021 ,prov!d! ná ,s6.mbro¡â glEI !¡tnodtñ¿d! do d¡â
o3t12t202ll

RESOLVE:

AÉ. t. - Fte !Þ6do no Orylmêñto GorÂt då A..ocì!ção R.gro¡ntd. S6ùdô do
Sudoâ.|., parâ o E¡.rcfcto d! 2022, um cddflo SuÞtrh.niar ño våtor d. Rs
400.000.00¡.!!ãOutnt¿rdotrçôô. orcrmãntådá!l

0!,3@2

10,302,1,2.4

3.3.00.30.00(039) (324)

CAPS AOlt

caPs Aoft

FERNANDO ALBERTO CADORE
Profollo Munlclpâl 'lr'((

4

públlco e paE conhæinônlo

MODALIDADEI PREGAo
nâ segulnlo ñodElldado s @rsclsrlsllcasi

213/2022. TlPo: MENoR PREço poR lTEt\¡.

N" 145/2022 - pRocEsso UC|TATÖRtor N"

OBJETO| Formsçåo d6 Regblro de Preç4 pâra evgnluãl aqulstção de måt€dal do on.
r111TgT!¡fg!!]rlprla atondor ãs nmstdad€s do prc;to Aiôndtm€nto Munrctpat.
SESSÄO DE DISPUÍA: Dt€ 24 deAg$to de 2022 às 08r30h

FoRITAUZAçÄo DE CONSULTAS; O refeddo €dlat poderá s€r obildo junlo ao setor
do LlcllaçõG do [,lunlclpto do Reat€za, a p€dlr do dta 05 daAg6to d€ 2ó22, duranto o
h-aado expedhnb dE Prol€llura, otrâvós de eltcfi6çåo üs;.mã[i ilcltacaoz@rcãlê-' 

'¿br
L,,IAELETRONICoIcoMPFÀsNET
R€aloza, 04 deAg$tods ?022.

OIANABAMBERG

Pregoe¡ro

t¡rÖ\ÆL Pt Blrco No

Prefeitura Municipal de Vrrê
EnÀo 0E uoMotoc^clto E ¡oJuDtc c.llo

Lrcna6o 38r2olz. rooÀtome, osptHsl
0ùEf0 CddqbêrryðiÉÉdrúmtryiiarttmiir slaudñb&cdlhtdltr.
Ð cmtmdo ð drlEro m !t.10q ptláil¡to t da td I 660. û 2t & lurúo do lB{0. ttm so dÉo o
16ü116 d. bilqÀ h o0tgotr, oÿrdmdo ds) ft.dor{B}Fto qtfú{io.Um Rø ru irm .

0t,4003

t0,502,i.2 6

3.3.æ.!0.00t046) {00 I )

SERUÇO DE 6AUOE ÊXÌERNO

CoñÞrr cmÞâdrhadâ

Oúror sNlpr d. tor@ùói p.r.on Ft2sO.Ooo,oO

Ad, 2. - P.rô ! cob.dùr. do Þr.r.nt. C¡ad¡to Supt!ñoñt.. ¡.rð uillado !
onurrçlo prr.t.t da! !.gutnt.Ê fontãs d! ccurlo:
01,3002 CAPô AOnt

r0,J02,1,2.4 cAÞ6 
^Oilt¡490.5200(010)(¡24) EqutÞrmoñto!.m¡tcdotÞln.nôñto RSlSO.ooo,0O

01.4001 sERVtçO DÊ SAUOE EXTERNO

10,3021.25 Tr¡nrpodo

s.r.eo,rs,oo1òll¡Joot¡ ouhos lorutços dô tef4ros nð6roÉ R$250.000.00
lurldtca

Ad,3q EEla Resoluçào enlrãrá €m vlgor nå dala de sua publlqção, rêvogadås
ås dlsÞoslç6es em @nl¡árlo.

Gåbinele do Preild6nle ds Assoclsçõo RoolonEl d6 Ssùdo do Sudo6s!ê, êm 02
d6 rgosto de 2022.

Vdd hrd&!!ü16 cm! ilcjhÊr tr 502022io1e¡uti Rt 3 S[0,m(frt lfi oOdnìdl6 Rrh)
Hmdogo o dtud6 ¡ Ffidfo hhqlb,

V€rû pn, 09 do r0olo tu 202

^sEn[.s9 

ß9!¡!
PREÊEITO I\IUNIOIPAL

O Pr€fello do Munlclplo ds V6rô, Eslsdo do pârsnó, com boio na L€t Fsdont 8.666/93 o
Egßlação @mplomènlar, lomðm públlco exkalo d6 2o TetmoAdilvo do Conkslo;
PARTEST Munlcfpto d€ V€rê - pR 6 s €mp¡esa CORDOvÀg gORfOL[,]i
ESPECIE: Conkåto n" 73/202t - Cãr{a Convll€ N!3/ZO2t.
OBJETO:Aqulllção de l¡lt@ do ulo âulomollvo påra wlculo! 6 máqulnEs da hota mu-
nlclpal de Verâ.
AolTlVO DE META: O CONTRATANTE pas8rá à CONIRATADAovatords RS jB.sll 20
(Dez$3ols Mll. Ollocenl6 s ouarcnl8 I Um Roals I Mnle Cenlsvos).

vDATADAASSINAÍURA| 08 do eosto ds 2022.

sFORO| Comarca de DolsVtzlnho: - pR.
'-'Adsmllso Rosln - Profollo Munlclpst

gn0s.

OEJETO: @nlralação de empresa esDecializada em loeção de
sollwaæ de geståo púbtiø, lnclu¡ndo @hv€rsão dos dados
plé.ex¡stentes. lnìplanlãçåo dæ !lstemas, mEnulençåo que
gaEnla as allerações legais, coÍetivas e evolul¡va3, supode
(écnico vla telefone, acesso remolo ou vlslta "¡nloco' e
lreinamenlo dos usuádos dos sistemas, pare atender a
demandã qo munlclplo de Sallo do Lontra,/pR

CONTRAlADO: GQVERNANçA sRAstL TEcNoLoGtA E GEsTÃo
EM SERVIÇOS

de 2022.

co[ladG o

RICARDO ANTONIO ORTINÃ
Pnsldônlc 4



11Bx

s!,Eiii

W
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

wruNrcÍpro DE MARMELEIRo - pnnnruÁ

TERçA-FEIRA,9 DE AGOSTO DE,2022 ANO:VI

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EDIçÃO No: 1290- 7 Pâg(s)

AVTSO DE L|C¡TAçÃO PREGÃO ELETRONTCO No 083/2022 - PMM - COM |TENS EXCLUSIVOS
PARA ME E EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 135/2022-L¡C

TIPO: Menor preço global por item.
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um trator agrícola novo, uma plantadeira pantográfica nova 7 linhas,
uma colhedora de forragens nova, um distribuidor de adubo llquido novo e um microtrator novo, atendendo as
necessidades do Departamento de Agricultura e Abastecimento, conforme especificaçöes e quantidades constantes no
Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
TÉRM|NO DO REGEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia 23 de aqosto de 2022.
INíCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREçOS: .

Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprassovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

^ nOulslç e www.marmãleiro.pr.qov.br.
INFORMAçOES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 08 de agosto de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AVTSO DE L¡C|TAçÃO PREGÃO ELETRÔN|CO No 084/2022 - PMM - EXCLUSIVO PARA ME E
EPP PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 138/2022-LIC

MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço unitário por item.
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de material de copa e cozinha, atendendo as necessidades dos
Departamentos solicitantes, conforme especificaçóes e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNClA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
TÉRMINO Do REGEBIMENTo DAs PROPoSTAS: Até às 09:00 horas do dia 25 de aqosto de 2022.
tNicto DA sEssAo DE D|SPUTA DE PREçOS: as
Para todas as referências de tempo serâ obseruado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.comprasqovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitações".

,^ AQUISIC e www.marmãleiro.pr.qov.br.
TNFORMAçÕES: (a6) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro, 08 de agosto de 2022.

Franciéli de Oliveira Mainardi
Pregoeira

AV|SO DE LTCTTAçÃO PREGÃO ELETRÔNICO No 085/2022 - PMM PROCESSO
ADM I N ISTRATIVO NO 1 421 2O22.LIC

TIPO: Menor preço global por item.
OBJETO: Contratação de empresa para realizar a coleta porta a porta dos resíduos sólidos urbanos - Classe ll, em toda
a ârea urbana do Município de Marmeleiro/PR, e transporte até a Estaçäo de Transbordo - ETR da empresa Contratada
responsável pela destinaçäo final em aterro sanitário, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I -
TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 09 de aqosto de 2022.
TÉRM|NO DO RECEBTMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09:00 horas do dia 24 de aqosto de 2022.
tN¡cto DA sEssÃo DE DtspUTA DE pREçoS: às 09:00 horas do dia 24 de aqosto de 2022.
Para todas as referências de tempo será observado o horátrio de Brasília (DF).

Diário Oficial Assinado Eletron¡camente com Certificado Padrão ICP-

Brasil e Protocolado com Carlmbo de Tempo sCT de acordo com a

Medida Provisória 22OO-2 do Art. 10e de 24.08.01 da ICP-Bras¡l

o Munlcípio de Marmeleiro dá garantia da autenticidade deste

documento, desde que vlsual¡zado através de

httn://ww.ñã.meleiro.pr.gov.br,/ no l¡nk Dlár¡o Ofìcial.

Página 6

lnir:io
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DIARIO OFICIAL ELETRONICO
MUNICÍPIO DE MARMELEIRO - PARANÁ

ATOS DO PODER EXECUTIVO

^

n

LOCAL: www.comprasqovernamentais.qov.br "Acesso ldentificado no link - licitaçöes".
AQUISçÃO DO EDITAL: Sites e www.marmeleiro.pr.qov.br.
TNFORMAçÖES: (a6) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmeleiro,0S de agosto de2022.

Franciólide Oliveira de Mainardi
Pregoeira

O Munlcfplo dé Marúelelro dá gárarltla da auteñtlcldede destq
documentq desde qua vlsuallzado através de

htto://www.marmelClropi ióv.brl no llnk.Dlárlo oflclal,

tGp
Bräll
Ðt*

Dlárlo Oflclal Asslnado. Eletronlcamente com Certlflcado Padîão ICP-

Brasll e Protocolado çom Carlmbo de Tempo SCT de acgrdo com a

Medlda Ptovlsórla 2200-2 do Art. 10¡ de 24:08i01 da ICP-Bresil

PáEina7

lnfcio
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AvIso DE LIcITAÇAo
PREGAo ELETRONIGo N" 083/2022 - PMM - coM

ITENS EXCLUSIVOS PARA ME E EPP
PROCESSO ADMTNISTRAT|VO No 13s/2022.1tC

TIPO: Menor proço global por item.
OBJETO: Contratâção de empresa para aquisiçào de unì
lr'åtor âgricola novo, uma plantadsirã pântoglálicã nova 7

l¡nhas, urna oolhedors de foÍagens nova, um distribuidor
do ¿ìdubo l¡quido novo e urn microkalor novo, atendencio
as necessidados do Þepartamenlg do Agficultura e
Abastecimenlo, conforme espec¡f¡caçóes e quant¡dades

constantes noAnexo I - TÉRN¡O 0E REFERÊNClA,
REC E BIME NTo oAs PROPOSIAS : A-!síil-Ces=qg$0
h9lâs-de-Ch-09-Ce-escîtillclg?2.
TÉRMrNo Do RECEBTMENTo DAs pRoposras; Atfuts
09:00 horas do dla 23 de aqosto de 2022.
tNlcto DA sEssÄo DE DtspurA DE pREcos: às 09:00
horas do d¡a 23 d€ agoslo de 2022,
Parc lodas as toføtanclas dø ¡ompo sotá obsetvado o
horátlo de Bras¡lla (DF).

LOCAL: wwW.conìnrosoovornümcntaì$.qov.llr "Acosso
ldêntif¡cado no llnk - l¡c¡taçô€6".
AoutstÇÃo Do ED|TAL: srtes nyyw,
çtfnnf.tsgf?v..qr4î.rtenf3i$,9f¿y,.Þf e .ìlv..yr,r¡¿,'m.qfms.l.ç.¡.ra.

Dr,.gov,þJ.
TNFORMAç0ES; (46) 3525-8107 ou (46) 3525.8'105.

Marmelerro,08 de ãgosto de 2022.
Franciéli de Ollveira Mäinârdi

Pregoe¡ra

AVrso DE LtctrAçÄo
PREGÃo ELETRONIco N" 085/2022 - PMM

PROCESSO ADMTNtSTRATTVO No 1 42t2022-LtC
TIPO: tvlenor preço global por item.

OBJETOT Contratação de empresa peÈ teâlizal â côlale
portâ å porla dos res¡duoE sólidos urbanos - Classe ll,

€m loda a área urbana do Nlunicípio d€ l\larmeleiroiPR, e

lransporle õté I Estaçäo ds Trãnsbordo - ETR ds €mpre6a
Contratada responsávol pela destìnaçáo f¡nôl em aterro
sônitário, confo¡me especificações e quãntìdades conslânles
NO ANOXO I - TERMO DE REFERÊNCIA,
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A oarl¡r das 08:30
lìorqÞjo dla 09 de aqosto de 2022.
TÈRMINo Do RÉCEBIMENTo DAS PRoPoSTAS: Até às
09:00 hôras do diâ 24 de aoosto de 2022.
tNlcto DA sEssÄo DE DtspurA DE pREços: òs 09:00
horos do dla 24 d6 aqoEto d€ 2022.
Pato lodas as ¡etgráncrf,s de aømpo sård obseruådo o
hoúrlo de Brastlla (DF).

LOCAL: $Lwurgo^mnrîfsqysrß!1clIûiç,ggyåf "Ace3so
ldentlficado no link - l¡c¡tâçðes".
AautstçAo Do ED|TAL: ¡ìites nf!ÿw,

tem0.rî$.s9v.sf n.a'.tìç.n.1.ai9,q9,1){ e r,ilrr..ìr1,r.yt¡r.fl qlÊir:p"

Bf:,.s.ç.-ý-,bf,

TNFORMAçóES: (40) 3525.8107 ou (46) 352s.810s.
¡.'larmelelro,0S de agosto de 2022.
Francióli ds ollve¡râ då Malnard¡

Pregoeirã

MUNtclPto DE MARMELETRo
EDtTAL DE pREGÃo ELETRóNlco N" 086/2022.

o MUNtclPto cte MARMELEIRo, torna pùbtico que às

09:00 horas do dia 22 d€ agosto úe 2022, ne plâtålorrìâ
do COMPRASNET, no sit€: ww.compresoovernânì€nteis.
gov.br, realizará ¡icitação na modalidade Pregão €lelrônico,
do tipo Ûìenor pr€ço, por meio da ulilizaçào de recursoô de
tecnologia da rnfo.naçåo - INfERNET, dê acordo com as
especllicaçôes do eclitãl, parâ êqurslçåo de:

Objeto Ouãntidadê Valor Total (RS) Prâzo (Oiâs)

Vo¡culo
HATCH

01 84,990.00 120

lnformaçòes e esclârecimenios relstrvos ao edit¿1, modelos
€ anexos poderão se¡ solicitados junto ao Pregoeito do
Mun¡cípio de Mãrmelo¡ro, Paraná, Brãs¡l - Telefone: (46)

3525-8107 / 3525-8105 - E.mall llcltacao@marmeleiro.
pngov.bi A Pasta Tècnica, com o iñlêiro leor do Ed¡lal e
E€us respectivos trìodelos, adendos e arlexos, poderá ser
oxam¡nada no seouintê ondereço Av€nida ftIacall, no 255 -

Cenlro, das 08h30mrn ås 17:00 horas.
Marmole¡ro,08 de agosto d6 2022.

Franciél¡ de Oliveira Mainardi - Pr€go€¡re3350,6620
PUBLICIDADE LEGAL

Entre em contato c0n0sc0 e s0[icite

dlEilo.

lnlehol

þ1IWW" B Ë M PA RA NA" CO M. B R1 PU B LI O I DÅ tI Ë L Ë TA I. tlII 0rçalllento,
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DiárioQp¡ç¡ALParan¿i
3' feira | 09/ABo/202? - Ediçëto n" 11229 330ôtrrú'it,. lr¿',rrÝl¡ . Srr ÿ¡+,r

tlata dcstc, crlilal. r corrissrìu
licit¿tório, n quulquer {as
intcr¡rosiçiìo <lc rccurso.

(r'lrrrr) dirs rilcis contil(k)s (liì

vistirs iro rcs¡lcclivo ¡rlccsso
se sinlr prc.judicatln, parn

I Marmeleiro

lìl)l'l'r\1, l)ll ll,\lil l,l1'.\(:Âo l)^ (:oN(:o¡illlN(:r,\ I'l'lBl,l(,\ N'
00tý2022 - Pl\ti\t

I'll(X IìSSO,\l)ñllNlSl'lì,\'l l\/O N" I0212022-l,l(:
'l'l I,O: i\,1írior ol'util.

Oll.,ll'¡ O: Sc'lcç¡ìo tlc ln(ìl)oslrs. r'isarrclo à crrrrcossiro dc dircito (lo rrso rcal rkr

,\ cor¡rissiro conìùiltct ¡os la cxccrtçiìo tltr
lilrlnl (lc C'orrcorr¿ncin trn análisc c vcrificnçiio rla

rloc tlc h¡bil

(luc (lcì110

¡\VISO l)li l,l(ll'l)\('Â()
pRri(;io lit,til t{a)Nr(ìo N'0fl3/2022 - PNrNr - ('ot\r r|liNS

lì\Cl,trSl\IOS l',,\lì¡\ i\'lE E lll'l)
I'ROO IìSSO ¡\ l)l\l INI S'l'llr\'l'l \rO N" l35/2022- l ,l(l

'l'lPO: l\4cnor prcço global ¡ror itonr.

OlÌ.lE l'O: Cortralaç¡ìo <lc cnr¡xosa ¡larr aquisrçiio tlc Lrrrr trult[ agricola rror'o.

unra ¡rlautirdcira ¡rantográÍca nova 7 linhrs. tun¡ colhcdorn tle I'orrl¡¡cns nova, unr

distr¡lrrrirlor rlc rdrrlro líquido rrovo c urrr rnicrotrîtor rì(\{r. atcrrrlcndo as nccossitl¡dcs

do l)cpartanìcnto dc Âgriculhrra c Âbastccinrento, conlorrne especificaçòcs c
quiilrli(lildcs cooslilrtcs no ¡nù\o I II:lìl\4O l)I] IlIjFElìl:ìN('l;\.
lìll('lìlìlñlllNlO l);\S I'ROl)oS1ÂS: .,l'..¡rí1fl.i.f .1!i1,....!lll:.,j.(1..11(.rlils..flq tli¡ 0e tlc'

uarË!úelllæ.
'l iilìñllNo l)c) I{lt(ìlllllNIl:N l() l)¡\s lrlìol,os l ¡\S: ¡\r(' ¡\s ()9:0tì ìrofirs clo rlia
llì rlc agosto rlc 1012.
tNí( to l),\ stiss.\o t)r: r)t\PtI'l;\ l)li l,lilÌ(:os: ¡ìs 09:00 horns rlo rlir 23

(le ¡r!ro{jîo (lc 202¿.
l'uru totl6 ß rcJ(r¿rciß d( rculro ïu d tilrsarÿutht t, hu1ír¡o ¿( Itrß¡l¡il (DI"),
l,(X].\L:@'.,tccssrlldtntilìcadonolinli
- licitalrics".
,\QtllSl( jÃO lX) [Dl'l)\ l.: Sitcs @ cltruu
ttti!sr!$irJ¡.0¡r$Ju.
lNtioRt\t^(tÕt.ts: (46) lì52.5-8t()7 or¡ ({ó) :ì525-tì I 05.

l\'f¿r ¡nclciro. 0ll tlc ¡rgosto tlc 2022.
l,'rrncióli rlc OliÝcirr ùlâinìilli

Prcgocilr
83633t2022

,\\1tso t)tÌ ¡,tc;r'tI(:io
t,tìt,:(;,io t.:l,t';t RÔNr(:o N" 085/2t)22 - l,Mi\t

PlìO(:r')sSO 
^ 

l)ñt lNl S'lll-\'l l \/O N" I ,1212022-l,l(:
'l lI'Or i\,lcnu ¡rrcço glotral por itctrt.

Olì,tli'l'O: ('rmlrataçrio rlc cnr¡rrcsr parr rcalizar a colclH l)()rtî il portî dos rcsírluos

sólidos urbanos - Classc il, cm loda a árca rrrbana do lvfruici¡lio dc Marnrclcir¡,4rR.
clrmslxnlcfltcrl:staçr'iodc'lìunstrortlo Iilfl(lîcnrprosil(Ì)ntrill¡r(lilrcsporsiivcl
pcla dcstiraçiiio final c¡r atcro sanitário. confilrnrc cs¡ccifcaçõcs c quantidadcs

conslml(ìs no 
^rìc\o 

I 'l l1RN4() l)11 lìtiljl:llllrN( l;\.
lìlÌ(:l.il.lli\'llrN'lO I),\S PROI'OSlr\S: '\ rirrtir <las {)3:.ì{) horas rlo rli¡ l)Q rlc

ir3!5!.. fþ2Q:-].
'IlilìñllN() lX) lìli( l.llllN4l|N'II) l)^S PllOPoJi l/\S: ,,\tú iìs 0f):00 hoftrs do (lia

2 1..!lc-i! grrr.l-Q-!Lç--2-0-?-?.

tNi('to t),\ StìssÂo t)lt r)rsPU1:\ t)li I'lr¡:(:os: às 09:00 homs rto rtir 2J

d.u,ur¡rtrrJs¿lP¿.
I'ilr( kxlß ß rcl¿rêncius th: larnpo scrú olxcr¡rttlo o horúrio lc Ilrusíliu (l)l').
l,(Xl'\l,:@..Áccssoldcntilicntlonolink
- l¡citaçõrs",
,\QtJlSl(:^O lX) lil)l'l)\ l,: Sitcs@ c¡¡]¡¡
Irlt¡l]¡lsls¡rllJ].r:.ÍrlJ.l)li
tNtroRr\¡.\( ¿iEsr (,16) 3515-¡ì107 0u (,1(;).ì525-8105

lrlarrnciciro. ()fì dc aqosto dc 2022.
lf¡ anriéli ¡lc Olircir'¿ (lc i\'luinrr(li

l)rc!.ocir^
8363712022

;\\'lSO Dlì StrSPliNSÀo
'r'()ñ'r.\r)Á r)É Ptìu( os N'003/2022 - Pñ'tñr

pR0( r,:sso,.\ Dùt r Nts f R,\'r'r\/o N' I r t /2022-t,r(l
Ol),icto: ('ortrillâçir0 tlc crrr¡rrr,sr porr l)r(ìslaçiìo tlc scrr,iços rlcr inrlllrnlaçâo/
cxccuçiìo rlc ilurrrinuçixr crn cspnços públicos ircluìndrr nr¡io dc obrn c lìrr¡rccinrento

rl<l nr¿tcrial. alcildcn(lo as rrcccssirla<lcs tl0 l)cl)nrlärncnto dc IJrtlilrisrro.
,\ (ìor¡iss¡ì0 llcrnìilncntc dc l..icitirçiìo. Io r¡so tlc surs rtribrriçtìcs lcgais.
ccrnsi<lcr¡rndooNlcrrorarrtlon"{)4712022 SIj<krSctordcl.irrgcnhariacoDcs¡rncho
<lir Arrtoritl¡rclo S,,pcrior. M"nr
c¡rigrafi'. ¡rnrn r(lc(lr¡oçiìo (l¡r plflrilha orçarncntriria c tìcrn¡ris rlocurncnlos.

Nov¿ data dc obcrtura c.iulgiuttcnto serâo tlivul¡1adas rtos vciculos oficiais tlo
rnurricipio apris as dcviclas rclilicaçircs.

l\'lrrrlclciro,0lì rlc agosto tlc 2022.
I{icarclo lriori

I)rcsitlcntc th ('l)1,

I)oililrif 6.5()7 (lc () I/I 0/202 I

836ø.|2022

I Nossø Senhora d.as Graças

AVTSO I)ti t,l('l t^(ìÀo - i\,lot)r\l,lDi\l)1.: l)E t.lcllA(iÀO: Pllll(;Ào
l)lìliSllN(llAl., N' ió/2022. 111'O: ir'lliNOlì l'Rli(C) l'Oft l-O'Ili (Al\ll'l-A
l)lSl'tll,\-l.Olli0l/l.OlllS02¡ol6-llX(ìl.lJSIVON4ll/lÌPP).Oh'lrrnicí¡rioclc
Nossasc¡rhor¡clas(ìrrças,cslôtkrdul)ittrnti. l()lì.Ni\l'lllll.lCOil()srrlcrcssirùrs
t¡rrc rcalizrruï ¡rroccsso dc lioilrçtìo ra ¡trtxl¡litladc'dc l'lll-:(iÀO l'fll;SlìNCl^1.
N',03ó/?022. c conforrrtc cs¡rccificoçòes ílcsrc cottí¡nìe nns contliçðcs Iix¡dns no

l:ìrlit¿rl c scus nnrxos. Oll.ll, l O. Co[tralîçiìo dc ctrrprusn (s) cspccializatla 1s) ila

lncstilçi¡o (lc sorviços (Dt¿lo rlc obra). scntl0 tttanttlcttçiìo ptcÝclllì\'il c colrctiÿ¡t prril

atcntlinlcnt¡r cla fiol¿r dc vrricr¡los t: rnaquinários das lirtltas ¡rcsatlas, e int¡rlctrtctltlos

rgricolas tlo rrunicipio tlc Noss¡ Scrhora ths (ìrrçts, csttdo (lo l)nrtn¿i. Volttr

N1¡iÀitno'lbtrl: llS -ló7.tt5-'1,00 (lr!ìzoùt(ìs o scsscnlî c sctc nril r¡itoccntos c

ciÌrqr¡cr)ta c lrôs roÂis). .\lll:ll{l LJll¡\: 09h00rliil <lo rlia 23l0S/2022; I{ctiratl¡ rltr
c(lití¡1. l,ocll parr irrlirrrrrrçt"rcs: Sctor do Licitaçôrcs I'roça l)c¡>ula<lo Nilsort lì.

tlu ¡rlazo rlc 5

licitaçrìo diuiìrlc
prop0ne¡ìtes quc

l\larrrulciru. 05 dc agosk) (lc 2()22.

llic¡rrtlo lriori
l)rcsi(lcntc

Ijvcrton l.cantlro ( irnnr¡¡o ñforrrlcs
i\4crn[rtit

l)rvcrson Collc da Silra
l\'lcurbro

8309712022

83639/2022

Et)t'ti\t. Dtì l,t(iil^(tÃo
coN(:oRRiiNCrr\ PiJRr,r(:,\ N" 00s/2022 - Pi\rñr
pR()(;l)sso i\ Dñ.r I N I s1'R,\'il \1C) N" 094/2022-l,r(i

'l ll'O: N'laior olcn¡.
Avt so l)ri I K)i\ror.ocA(rÀo l.ì /\l).lt-rl)lcAÇÀ(')
lrilì cuîrpilrrcilLo ao disposto rìo arl. 109. ¡ratrig,tafìr l" dr l..ci [i (¡(i(r/9i tortra-sc

priblicir n honrrrlogoçio do ¡trocedintertto licitrtór¡o crn e¡rigrale c a adjrrdicrçito
do ol)iolo paril o l)roÞoncrìtc:
i\crrt¡trcsa lNl)[JS l'l{1,\ I)lr l;Ulìl{ÂNll.ìN l r\S I l tll'Oli¿\N(ìÁ l]l l)i\, inseritr no

(lNl).lsobon"47.2lì?.611i0001-T3,corrvalorrrtcrts¡tltloalrrgrrclnoitcnt0ldcl{$
L510.00 (ilril rÌil c quiilhcntos c tfinta rcais).

l\,larrclcrro,05 dc agosto Llc 20?2.

I'ilulo,hrir I'ilû(i
I'rcliito dc l\'lírrnìd!'ir o

I'r¡lNt DES('fi

0t

(ìorccssrìo tlc uso dc bcrn pirblico tlo rnrtivcl tìaçâro (ì" rlo
l-otc rì" 58-/\, Ro¡nûncscontc, rl¡ Glstìa n" l)l do frntivcl

Novl l'crstrlcrrnç¿r. corìslärld rl¿ i\latrícr¡la n" 5ó7, (lo
(-'rrl(irio dc lì.cgist() de Inìóvürs dr (,'onrarca dc l\frrnrclciro,
corn iirca dÈ 2.00:ì.5(i nrj. pnru explornçrio destin¿du a

ittstalaçi'xt <lc çrrlncs¡rs corìì lì¡rs corrcrciirjs, il<lr¡slrìais c/ou

l)rcslilç¿ìo (lc scrviços. crn ¡tcndinrcnlo a Ltri i\'lrrrticipal il"
2.203 dc 30 tlc .itrrrho tlc l0l,l, nrcclianlc l)ilAiuìrcnto (lc

rlr,¡rrrl n,rln nrr¡írvlo r['0S lr:ineoì rrrrs

I'ROPONUN',illS

l t.\co..\N't'tIN tìs cotUìl)\
t Cì,\ ltll U l'l Nl l;\S i\l'\ lìl\l l'll,lìl lìO lil lìl :l,l

i\r t rNt(ìi Pro r)E i\,t,\ rrNl l:1,r,:t Ro

t:t)n,\t, t)t.: PRt.i(;io t:t,t:'t R()Nt( o N" 08('/2022.

O l\ltJNl('il,lO dc, l\'l;\ltñllìl,ElRO. torrrr público (luc iìs 0q:(X) horas do dia

22 tlc agoslo <lc 202-2, n¡ pl¡t¡lìrnra (lo (-lOì\'ll'l(/\SNLI-. ro si¡c:

\v\\'w.conìptâsgovclrârrcntais gor,.llr. rcaliznrri licitrçiìo rra rnuhlirladc

I'rcgíìo clctrôl¡co. do tipo rrrcnor ¡lrcço. por rrrcio rla trtilizaçrio tlc rccursos tlc

tccnologir rh irtlurnlçiìo . INl'llllNIi-|. dc rcorlo corrr as cspccilicilç(ìcs (k)

cd

ìnlirrrnaçòcs c csclarccinrcnlos rclativos ro ctlilnl. r¡xxlc¡los cr rncxos ¡ro<lcr¡ìo

scr solicilatlos .illnlo ilo I'rcgocir(r rlo ñlrrnicípi0 tlc f\frrnrclcirrr, I'rIrrri.

l}rsil - 'l'clcfonc: (16) J525-tÌ107 i 3525-ltl0S . ll-nrril

licitauroløJmnrrnclciro,¡rr,gov,br. A l)asta I'úcrricr. conl o inlcro tcor do

t')ditrl c scus rcspccli\îs rlociclos. aclcndos c irncxos, porlcrii scr cx¡nri¡irla ¡ro

scgr¡irlc crdcrcço ¡\r,crith l\'lacali, n" 255 - (ìcntro, rlas 08hlì0nrir às l7:00

lrrras.

l\lar¡rcltiro. 03 rlc irgosto tlc 20?2.

lrrnncirtli dc Olirciri¡ l\'lainarli - l)rccocitr

Obicto Or¡¡nrirhdc Valor liral IRS l)r¡zo ll)irs)
\/ciculo I l¡\'l'('l I 0t 81.()()0.00 r20

83238t2022
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uÁnto OFICIAL nn umÃo.seção 3 tssN 1677-7069 Ne 151, quarta-felra, 10 de agosto de 2022

ABERTURAT ãs 14;00 horas do dla 29 de atosto de 2022, ou na mesma hora do
pr¡melro dla útll subseqüente, na hlpótese de não havcr ôxpedlente nesta data.

VALOR MAXIMO 0A LICITAçÃO| RS 175.664,92 (cento r setenta 6 sels mll,
seiscêntos ê s€Jsenta e quatro r€als e noventa o dols centavos).

INFoRMAçÕÉs: os lnteressados deverâo retlrar o €d¡tal na sala de llc¡tãções da
Prêfeltura Munlclpal de Loanda, pelo €-mall llcltacao-loanda@hotmall,com ou pelo slte do
Munlclplo ww.loànda.pr,gov,br, demals lnformaçôes pelo telefone 0xX44-3425-8400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

Avrso DE LtcllaçÃo
PREGÃO ETETRôNIcO N¡ 121/2022.PMI.

OBJEÍOT A presente llc¡tðção tom como objeto å aqu¡s¡ção de Torre d. Vldeo
para execução d€ Vldeolðparoscopla, conforme Resolução nr 25612022, paß atendêr as
necessldades da Secretarla Munlclpal de Saúde, do Munlcfplo de loanda-Pr, conform€
descrltos no ANEXO I - T€¡mo de referêncla

AV|SO DE UCtrAçÃO
PREGÄo EtETRoNrco Nr 85/2022 - PMM

PR0CESSo ADMtN|STRATTVo Ne 142/2022-119
TlPo: Menor þreço global por ltem.

OBJETOT Contratação d€ empresa para rêallzar a coleta porta a Pgrta dos
resfduo¡ sólldos urbanos - Classê ll, em toda a ársa urbana do Munlclplo de
Marmelelro/PR, e transporte até a E5tação de Transbordo. ETR da empresa contratada
responsável pela destlnação flnal enì aterro sanltárlo, conforme especiflcaçðes e
quantldad€s constantes no An6xo I - TERMO DE REFERËNCIA.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partlr das 08:30 horãs do dla 09 de agosto
da 2022.

TÉRlVllNO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09i00 horas do d¡a 24 de
agosto de 2022.

tNfcto DA SEssÃo DE DTSPUTA DE PREços: às 09:00 horas do dla 24 da agosto
d6 2022.

Para todas as referênclas de tempo será obserurdo o horário de Brasllla
(DF).

LOCAL: www.comprasgovernãm€ntals.gov.br Acesso ldentlflcado no llnk'
llcltaçõ6s,

AqUlSlçÃO DO EDITAL: Sltes ww.comprasgovernamentals.gov,br e

ww,marmelelro.pr.gov,br,
TNFORMAçõES: (46) 3525-8107 ou (46) 3525-8105,

Marmelelro, g de a8osto de 2022.
FRANCIÉLI DE OLIVEIRA DE MAINARDI

Pregoelra

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

AV|SO DE LlClrAçÃO
PREGAO EtEfRôNICO NO 68/2022

PROCESSO N' 135/2022
LtcrrAçÃo coM rTENs Excr.usrvos PARA MICROEMPRESA,_ MICROEI\4PREENDEDOR
INDIVIDUAL E EMPRESA DE PEQUENO POßTE, CONFORME PREVI5AO NO ARTIGO 48, DA LEI

colvlPLEl\¡ENTAR 123/2006
Modrltdade de llclraçãor PREGÃo ETETRÔNlco Ne 5812022
o Mun¡cfplo de Palmas, Estado do Paraná, TORNA Ptl8Llco aos lnteressados

que rcallzará processo d€ llcltação na modalldade de PREGÃo ELETRÔNlco ne.68/2022, e

conforme especlflcaçðls d€ste certam€ nðs condlçðes flxadas no Edltal e s.us anexos,
sendo a llcltação do tlpo MENOR PREço PoR ITEM,

rNlcto DA sEssÃo: 09115 d; dla 07/osl2o22;
CREDENcIAIvIENTO; Sltlo eletrônlco - BIL coMPRAS: www.bll ort.br
MODATIDADÊ: PREGÃO ELETRONICO.
VALOR MÁXlMOr R$ 137.398,17 (c€nto ê trlnta e sete mll, trezentos o noventa

loanda-PR, 8 d. a8osto d€ 2022,
IOSE I\4ARIA PEREIR.A FERNANDES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA

avrsos DE ucrrAçÃo

Comunlçðmos aos lnteressados que estão dlsponlblll¿adas as llclt¡ções a sêBUlr:

PREGÃO EIEÍRôNICO N¡ PGE/SMGP.O236l2022

PREGÃo EIEIRÔNtco N¡ PGE/SMGP-0236/2022, obletoi Aqulslção de velculo
tlpo utllltárlo plcapê lnt€ÌmEdlárla complêto,

PREGÄO PRESENCIAL POR VIDEOCONTERÊNCIA N¡ PGV/SMGP.0237 12022

PREGÃO PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA NO PGV/SMGP.O237/2022,
objstor Reglstro de Preços para eventual aqulslção de Extlntor, Recarga e Testes do
Extlntores e correlatos,

PREGÃO EI.ETRôNICO NE PGE/SMGP.O238/2022

PREGÄO ELETRÔN|CO No PGE/SMGP-0238/2022, obJotot Rcrlstro d6 Prèços
para aqulslçåo d. Materlåls Hospltålares

PREGÄO ETETRôNICO N! PGE/SMGP.O239l2022

PREGÃO ELETRÔNICO Ne PGE/SMGP-0239/2022, objetor Rog¡st.o de preços
para aqulslção de C.B.U.Q, (ConcÌ6to BÊtumlnoso Uslnado a Quentê). os Edltals poderão
ssr obtldos através do slte www.londrlna.pr.gov.br. Qualsqu€r lnformaçöes nec€ssárlas
pelos telefones {431 3372-4074, o 3372-44!9, o 3372-4119 e o 3372-4405 ou alndã pelo e-
mall: llclta@londrlna.pr,gov.br,

"*iÆ,åtf"li"1+î'l%li,o'"
Secretárlo Munlclpôl dê Gestão Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AVTSO DE UCTTAçÃO

PREGÃO EI.FÍRÔNICO Nl 77I2OZ2

PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 409/2022
obJeto: Aqulslção de materlal médlco hospltala¡, lnstrumcntals, medlcamentos

e produtgs classlflcadgs como cosmétlcos, p!ra at6nd€r a demanda da Secretarla Munlclpal
de Saúde, pelo Monor Preço por ltem. Obtenção do Edltal: Através da lnternêt pelos
endsreços eletrônlcosr ww.bll.org.br e ww.marlalva.pr.gov,br, ReceblmEnto das
Propostas: até o dla 24 de agosto d€ 2022 até às 08h30min. Abertura das Propostas:24 de
agosto de 2022 às 09h00mln. lnformaçõss: (44) 3232-8372 (voz) ou
compras@marlalva.pr.gov,br

Marlalva-Pr,5 6 agosto d€ 2022,
VICfOR CELSOJvIARIINI

AV|SO DE UCTTAçÃO

PREGÄO Er.EtRoNrCO Ne 7612022

PROCESSO ADMINISTRATIVO NI 392/2022
LICITAçÃO EXCLUSIVA PARA MiCROEMPRESAS - ME, EMPRE5AS DE PEqUENO PORTE - EPP,

INCLUSIVÊ MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL . MEI, SEDIADAS TOCALMENTE.
Objeto: Aqulslção d6 Peças para equlprm€ntos de lnformátlca para atonder a

demand¡ das S6cretarlas do Munlcfplo, prlo M6nor Preço por ltsm. Obt€nção do Edltal:
Através da lntêrnet pelos rnderrços €letrðnlcos: www,bll.org,br e www.marlalva.pr.gov.br.
Recrblmento das Propostas: até o dla 23 de aSosto do 2022 até às 13h30mln. Abertura das
Propostas:23 de atosto de 2022 às 14h00mln. lnformaçõesi (44) 3232.8372 {voz) ou
compras@marlalva.pr.gov,br

Marlalva-Pr,5 de agosto de 2022.
VICTOR CELSO I\¡ARTINI

Þrâf€lto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

AVrSO DE uCllAçÃO
PREGÃO ELETRôNICO N9 83/2022

PMM . COM ITENS EXCTUSIVOS PARA ME E EPP
PROCESSO ADt\¡tNTSTRATTVO N! 13s/2022-LrC
TIPO: M€nor ÞreÇo Blobal Þor ltem.
OBIETO: Contratáçãó de empresa par¿ aqulsição de um trator aSrfcola novo, uma

plantêdÞlra Þ¡ntoßráflca nova 7 llnhas, umð colh€dora de forra8ens nova, um dlstrlbuldor de
àdubo lfquldo novó e um mlcrotrator novo, atsndendg as nêceasldadÊs do Dopartamento de
AErlcultura I Aba*Êclmênto, conforme especlflcações e quôntldades constantes no Anexg I -
TËRMo DE REFERÊNCIA.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAST A partlr das 08r30 horas do dla 09 de agosto de
2022.

TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até àS O9;OO hOIAs dO dIA 23 dE
.Bosto d€ 2022.- lNlclo oA SEssÃo DE DISPUTA DE PREçOS: às 09:00 hofas do dla 23 de agosto de
2022.

Pðra todas as .€ferAnclas de tempo será obseruado o horário de Brasflla (DF)
LOC¡L| www.compråstov6rnam€ntals.gov,br Ac€sso ldontlflcado no llnk'

llcltacões.' aQulslçÄo Do EDITAL: Sltes M.comprasgove¡nam6ntals.gov.br e
www.marmelelro.pr.Eoy.br.

INFORMAçOESr (45) 3525-8107 ou (46) 3525-8105.

Marmelglro, 8 d€ aSoslo dc 2022,
TRANCIETI DE OTIVEIRA MAINARDI

Pregoalr¡

e olto rerls c drzesset€ c€ntavos),
TIPO DE JULGAMTNTO: MENOR PREçO PoR ITEM,

Prosldentg da CPL

Pðrr lulgamento e clðsslflcaçâo das propostas será adotadg o cr¡térlo d€ menor
prEço por unltárlo do ltEm, obs€ruadas as especlficações técnlcas d€flnldas no Edltal.

OBIETOT Aqulslção de €qulpamEntos e mat€rÞls permanQntês parå a Unldade
Báslca de Saúdê CAIDEIRAS, di acordo com a RESOLUçÃO SESA N 773/2019, de acordo
com as especlflcações do edltal e seus angxos.

Rêtlråda do edltal, local para lnformaçðes: Dlvlsâo de Llcltaçðês. Avenlda
Clevelåndla, ne 52X., Centro, Palmas - PR, telefone (46) 3253.7000 - Slte;
www.pmp.pr.gov.br e www.bll,org.br

Palmas,5 de a8osto de 2022
KOSIVOS PA¡IAYOTIS NICOLAOU

Pr€felto

AV|SO DE LrCrrAçÄO
PREGÃO ETETRôNICO N! 69/2022

PROCESSO N' 109/2022
TICITAçÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESA, MICROEIVPREENDEDOR

INDIVIöUAL E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, CONFORIVE PREVIJÃO NO ARTIGO 48, DA LEI

coMPt EMENTAR 123/2006
Modalldade do llcltaçãor PREGÃo ElETRÖNlco N¡ 69/2022
O N¡unlcfplo dê Pðlmas, Estado do Paraná, ToBNA PUBL.lco aos lnteressados

que reallzará procesjo de llcltação na modalldade de PREGÄo ELETRÖNICo ne,69/2022, ê

conforme especlflcaçðes destr certame nas condlções flxadas no Edltal e seus anexos,
sendo a llcltação do tlpo MENOR PREçO POR ITEM.

rNfcto DA sEssÃo: 09:15 do dla 02/09/2022;
cREDENCIAIVIENTo: sltlo eletrônlco - BLL coMPRAs: www.bll'or8'br
MODAUDADE: PREGÃO ELETRÔNICO,
llPo DE JULGAMENTO: MENOR PREçO POR ITEM.
Para julg¡mênto e classlflcação das propostas será adotado o crltério de mÊnor

preço por unltárlo do lþm, obseryãdas as espêclflcaçð8s técnicas deflnldas no Edltal
VALOR MÁXIMO Rs 371.843,97 {trêz€ntos e setenta e um mll, oltocentos e

quarenta o trê9 reôls e nov€nta e s€tr ccntavos).
oBJETo: Aqulslção d6 Equ¡pam€ntos g materlãls permänentes para a Unldade

Báslca dr saúde do cgntro, Unldade Báslca de saúde do santuárlo 6 Unldade 8áslcå de
Saride do Lagoão, de acordo com a Portarla 1,752/2020, Emênda Parlam€nta. no
80873.003000/1200-01.

R€tlrðdã do edltal, [o.al para lnformaç6es: D¡vlsão dE Llcltaçõe5 - Avênlda
clevelåndla, no 521, c€ntro, Palmas - PR, tolefone (46) 3263'7000 - sltêr
www.pmp.pr,Sov.br e www,bll.ort.br

Palmas,5 de aBosto de 2022
KOSMOS PANÁYOÍIS NICOTAOU

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

AVISO DE LICITAçÃO DESERTA

CONCORRÊNCIA PIJBLICA N! 5/2022.PMPN

PROCESSO AOMINISIRATIVO E DIGITAI N¡ T926/2022
CONVENIO 22/2O22.SEIL MENOR PREçO GLOBAI.

Aos novo dlas do mês de ã8osto do ano de dols mll e vlntc € dols, ás th
no Auditórlo da Cas¡ da cultura do Munlcfplo d€ Paralso do Nôrte, rrunlu'ss a

Comlssão Perman6nte de Llcltação doslSnada pelð Portarla ne L212022 de 04 dø

Janelro de 2022, publlcadð no dla 05 do Jðnelro d€ 2022 do Pr€fèlto do lVunlclplo de

Pðralso do No.t€, senhor Catlos Alberto Vlzzotto, fol ¡nstalåda a sessão, pa.a

aprEsentação e entrêga dos envelopes de proposta comerclal, documentação 6

Julgamento ds llcltação cm eplgrafe. Na d¡ta e horárlo marcado para abertura da

CONCORRÊNClA, nenhuma empresa protocolou os onvêlop€s de documentos no

perlodo do Edltal e também não compðrecer¡m na sessão d¡ ¡bertura, sêndo ô mesña

então dechrðda DESERTA pelo Pr€sldente, Nada måis havendo a trãtðr fol oncer¡ada

r r€unlão e lavrada ã prèsent! ata quê s.8ue asslnada pêlo Presldonte.

JOÃO CARLOS DOS SANTOS

Eßte documeoto Nde rer lllfk¡dô no ond€reço elotrônko
hnp;//ww.lr.8oÝ,br/!utenndú¡d!,lhil, pslo côdl¡o 05302022ü1m293

Docúh{nro ¿erlnndo dl¡hhrùnts confoÍ,ne MP rc 2,20c2 de ?{/@/2æ1,
qua ¡nÉülül i hfrno¡ÍuNrs de Chrvct Públkð 8'31tr1r¿ - lcP-Dr0dl [eBu=
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TCEPR
"e llMi rT(:JrfiÀ\Ui ¡i ìä:\l $f,,ttøÁ

Detalhes prôcesso licitatório
nformaçöes GerE

Ent¡dade Executor¿r MUNICÍpIO DË MI\RMHt.,gRp

Anor 2622

No licitèção/dispensa/inexigibiliclader ¡¡q

Modalidadc" pr"o5o

Número edital/processot' 14272g22

provonlËntee dc of9¡llgtÌlilg lnternâclona¡6/multllatet¡ls dc cród

Instituicão FinËìnceira

Contrato de Ërnpréstirno

Dðta CancrCamento

CPF: 8148028931 (Loggut)

ËdfËlr

Voltar

Ë¡ti[¡ìr

Descrição Resuntida do ObjetÿÝ Contrataç?¡o rJr:: enr¡:r.esa para realizar a coktt¿t Þort¿ì a porta dos resíduos sólidos

url¡anos - Classe II, em t<¡da a érea urbana clo Municþio de Marnreleìro/PR, e

;trðrìsportû al.dr a Estilção cle Î',lnst ordo - ETR dü empresð Corìtr¿lliàdâ rt:spons¡iv¿ll

pela destìnação final em aterro sanitário,

FoImð de Avðlição Menor Preço v

Dotação Orçånrentária* 1.2g1.1.6ç4t.001.820S733903982030

Preço miíximo/Referêncla rie øuçn - SSZ.g3i,SZ

R$*

Datâ cle kìnc¿rn1erìto do Edit¿ìl 0g/08/2022

Percentluðl de parlicìpacão:' ¡,6¡

2410812022 0910812027.Data da Âbertura das Propostas Data ReçJ¡stro

Datö Regìstro

H¿i itt'rns cxcluslvos pôra EPPiME? Nöo

l"l¿i cokì de particiÞação Þara EtrP/ME? Náo

-tiata-se 
de ot¡ra conr exigência de srrlrcontratação de ËPP/ME? Náo

Há prioridade para aquìsições de nricroern¡lresas rcgionais ou locais? Nâo

NOVA Datã d¿ At¡ertura das Ploposta$

D¿ìta de Lançarn(ìnto do Edltal

Data da Aberturð clas Propostas l

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProcessoCompra.aspx 1t1



96120 - ESTADO DO PARANA

454524 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO

I - ltens da Licitação

ßq

RELAçÃO DE TTENS - PREGÃO ELETRONICO No 00085/2022-000

Descrlção Detalhada: Coleta de Lixo - Residencial / Comercial / lndustrial

Tratamento Dlferenciado: Nåo

Aplicabllidade Decreto 717412010: Nåo Crltérlo de Julgamentol Menor Preço

Quantldade Total: 1 Crltérlo de Valor: Valor Máximo Aceitável

Unldade de Forneclmento: METRO CIJBICO

Vafor Total (R$): 952.931,52

lntervalo Mlnimo entre Lances (R$): 10,00

Local de Entrega (Quantldade): Marmeleiro/PR (1)

^

^

pREGÄo elerRôHlco No ooo8s/2o2z-ooo uAsG 454524 osloBlzo22 Ogi34 (1t1)


