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EDITAL DE PREGAO (PRESENCIAL) N° 0106/2021 
PROCESSO LICITATORIO N°977/2021 

AMPLA CONCORRENCIA

O MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob n.° 
75.927.582/0001-55, atraves da Secretaria de Administragao, sediado a Avenida Brasil n° 1431 - 
centre - Santo Antonio do Sudoeste Parana, por intermedio do Excelentissimo Prefeito Municipal, 
Ricardo Antonio Ortina, torna publica a realizagao de procedimento de licitagao, na modalidade 
PREGAO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREQO POR LOTE, para atender a solicitagao da Secretaria 
Municipal de Administragao, objetivando a Contratagao de empresa especializada para realizagao 
coleta porta a porta de residues solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro 
Sanitario Licenciado.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 

29 de setembro de 2021 as 14h00min

Local: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE/PR 

Enderego: AVENIDA BRASIL, 1431 - CENTRO

Protocolo: Protocolo dos envelopes e credenciamento ate data e horario acima.

O certame devera ser processado e julgado em conformidade com as disposiedes deste Edital e seus 
Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal 3.340/2016, Lei Municipal 
2.868/2021, de 15 de abril de 2021, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 
alterada pela Lei Complementar Federal n. ° 147, de 14 de agosto de 2014 e legislagao complementar 
aplicavel e, no
Este edital sera executado pela Pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI e Equipe designados 
pela Portaria n° 30.064/2021, e nas condigdes fixadas neste edital e seus anexos.

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE PREGAO NA FORMA PRESENCIAL

A adogao da licitagao na modalidade Pregao na forma presencial, alem de fomentar a participagao de 
empresas locais, nao impossibilita que empresas localizadas em qualquer regiao do pais participem da 
licitagao, com envio dos envelopes via Correio/Transportadora, nao exigindo a presenga fisica de um 
representante para a participagao no certame. O pregao presencial traz como vantagem a 
possibilidade de esclarecimentos imediatos, facilidade a respeito de negociagao de pregos e verificagao 
de condigdes de habilitagao e execugao da proposta. Da mesma forma, permite maior redugao de 
pregos em vista da interagao do pregoeiro com os licitantes. Possibilita tambem maior e melhor 
fiscalizagao de tentativas de fraude/conluio entre os concorrentes. Considerando que o Pregao 
Presencial se da de modo simples, direto e acessivel, apresentando maior celeridade a contratagao
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comparado ao eletronico, sem prejuizo da competitividade, torna-se adequado para a contratagao 
decorrente desta licitagao. _______________

1. DO OBJETO

Constitui objeto deste PREOAO PRESENCIAL a Contratagao de empresa especializada para 
realizagao coleta porta a porta de residuos solidos classe II oriundos do municipio e transporte 
ate Aterro Sanitario Licenciado.

Edital e seus anexos poderao ser obtidos atraves da internet pelo enderego eletronico:
www.pmsas.pr.gov.br.

A licitagao sera dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao1.1.
licitante a participagao em quantos itens forem de seu interesse.

As informagoes administrativas e tecnicas relativas a este Edital poderao ser obtidas junto ao1.2.
Setor de Licitagbes pelo telefone n° (046) 3563-8000 e pelo e-mail: licitacaorc/pmsas.pr.gov.br.

DAS CONDigOES DE PARTICIPAQAO2.

Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o2.1.
objeto desta licitagao, e que atendam as todas as exigencias constantes neste Edital e seus anexos.

Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,2.2.
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites 
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, de 07 
de agosto de 2014, e para micro empresas e empresas de pequeno porte locias e regionais conforme 
Lei 2.868/2021, de 15 de abril de 2021.

2.3. Sera vedada a participagao de empresas:

proibidos de participar de licitagbes e celebrar contratos administrativos, na formaa)
da legislagao vigente;

estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil com poderes 
expresses para receber citagao e responder administrativa ou judicialmente;
b)

enquadradas nas disposigbes no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suasc)
alteragbes posteriores, ou ainda,

que estejam sob falencia, concurso de credores, em processo de dissolugao oud)
liquidagao.

e) pessoa fisica;

empresa em regime de subcontratagao, ou ainda, em consbrcio;f)

http://www.pmsas.pr.gov.br
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g) representagao de mais de uma empresa pelo mesmo representante;

Que emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao 
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condigao de 
aprendiz, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituigao Federal;

h)

i) empresas que nao enquadram na Lei Complementar 123/2006 e a Lei complementar
147/2014.

A participagao neste certame importa ao proponente a irrestrita e irretratavel aceitagao das2.4.
condigoes estabelecidas no presente Edital, bem como a observancia dos regulamentos, normas 
administrativas e tecnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos, e ainda, na aceitagao de que devera 
fornecer o objeto em perfeitas condigoes de uso e funcionamento.

Os interessados deverao entregar ate o dia 29/09/2021, as 14:00 horas, diretamente ao2.5.
Pregoeiro e equipe de apoio, 02 (dois) envelopes lacrados; sendo que o Envelope n° 01, devera center a 
proposta de pregos, enquanto que o Envelope n° 02 devera center a integralidade dos documentos 
exigidos para a habilitagao da empresa proponente, devendo os referidos envelopes, consignarem as 
seguintes identificagoes, em suas partes externas:

ENVELOPE PROPOSTA (envelope n°. 01)
PREGAO PRESENCIAL N° 0106/2021
DATA DE ABERTURA: 29/09/2021, as 14:00 horas
NOME DO PROPONENTE:.......
CNPJ: .............
ENDERECO: ...................
FONE/FAX: ...........................................................

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAQAO (envelope n° 02)
PREGAO PRESEN CIAL N° 0106/2021
DATA DE ABERTURA: 29/09/2021, as 14:00 horas
NOME DO PROPONENTE:.......
CNPJ: .............
ENDERECO: ...................
FONE/FAX: .................................................................................

Os documentos constantes nos envelopes n.° 01 - PROPOSTA , e n.° 02 - DOCUMENTOS DE2.6.
HABILITAQAO, deverao ser apresentados em uma unica via, devendo a proposta comercial ser 
assinada por representante legal ou procurador especialmente constituido.

Os envelopes, devidamente identificados na forma do item 2.5, poderao ser encaminhados2.7.
pelos Correios e demais empresas que prestam servigos de entregas, observados os prazos limites 
estabelecidos no preambulo deste edital, devendo ainda, constar, em envelope distinto e identilicado 
como "CREDENCIAMENTO" todos os documentos exigidos no item 4 e subitens.

2.7.1. Quando a entrega do envelope encaminhado pelos Correios ultrapassar o horario do 
credenciamento os envelopes nao serao considerados para a participagao no certame e permanecerao 
disponiveis para retirada na Gerencia de Licitagbes por ate 30 (trinta) dias. Apos este prazo os mesmos 
serao destruidos.

Os envelopes das empresas credenciadas que nao forem abertos na sessao ficarao em posse da2.8.
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Administragao e estarao disponiveis para retirada, pela licitante, no prazo de 30 dias apos a 
assinatura do contrato.

3. DA IMPUGNAQAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1.
providencias em relagao ao presente PREGAO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o faga 
com antecedencia de ate 02 (dois) dias uteis, da data fixada para a abertura da sessao publica do 
certame.

Qualquer pessoa, fisica ou juridica, e parte legitima para solicitar esclarecimentos ou

3.1.1. As impugnagoes ao Edital deverao ser dirigidas o pregoeiro e protocolizadas em dias uteis, das 
08h00 as 17h00, na Avenida Brasil n° 1431, 1° andar, Setor de Licitagoes, Centro, Santo Antonio do 
Sudoeste, ou encaminhadas atraves de e-mail no enderego eletronico: licitacaoffl pmsas.pr.gov.br.

3.1.2. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragao deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnagao antes da abertura do certame.

3.1.3. Quando o acolhimento da impugnagao implicar alteragao do Edital capaz de afetar a 
formulagao das propostas, sera designada nova data para a realizagao deste PREGAO.

A impugnagao devera, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se tratando de3.2.
pessoa fisica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa juridica (por documento original ou copia 
autenticada), bem como do respective ato constitutive e procuragao, na hipotese de procurador, que 
comprove que o signatario, efetivamente, representa e possui poderes de representagao da 
impugnante.

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este process© licitatorio deverao ser enviados ao3.3.
Pregoeiro, ate 02 (dois) dias uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica, 
exclusivamente por meio eletronico via internet, enderegados exclusivamente ao e-mail:
licitacaorflpmsas.pr.gov.br.

3.3.1. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da 
data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formats aos responsaveis pela elaboragao 
do edital e dos anexos.

As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no certame.3.4.

3.4.1. A concessao de efeito suspensive a impugnagao e medida excepcional e devera ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do process© de licitagao.

3.4.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos sera© divulgadas pelo municipio em sitio 
eletronico oficial e vincularao os participantes e a administragao.

4. DO CREDENCIAMENTO

No inicio da sessao publica do pregao a licitante, por intermedio de seu representante legal ou4.1.
procurador devidamente constituido, devera se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro.

Para o credenciamento deverao ser apresentados, separados dos Envelopes 1 e 2, os seguintes4.2.
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documentos:

4.2.1. PROVA DE INSCRICAO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ);

4.2.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL em vigor devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agoes, acompanhado de 
documentos de eleigao de seus administradores ou outro instrumento de registro comercial, com suas 
alteragoes, registrado na Junta Comercial ou outro orgao competente de acordo com a legislagao 
aplicavel, constando o ramo de atividade compativel como o objeto licitado;

4.2.3. CERTIFICADO DA CONDIQAO DE MEI, em vigor e devidamente registrado em se tratando de 
Microempreendedor Individual;

4.2.4. Tratando-se de microempresa e empresas de pequeno porte, para usufruir do tratamento 
diferenciado concedido pela Lei Complementar n° 123/2006, estas deverao apresentar:

Declara^ao de que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte4.2.4.1.
nos termos do art. 3° da Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006 (CONFORME 
MODELO NO ANEXO III);

No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, CERTIDAO EXPEDIDA PELA4.2.4.2.
JUNTA COMERCIAL, conforme consta no art. 3° da Instrupao DREI n. 36/2017, ou em Cartorio de 
Registro de Pessoas Juridica, tendo como validade o prazo de 90(noventa) dias, contados da data de 
expedipao, para os casos em que a certidao nao indique prazo de validade e/ou validapao;

Tratando-se de Microempreendedor Individual, estao dispensados de apresentar4.2.4.3.
Certidao expedida pela Junta Comercial;

4.2.5. Declaraqao Unificada, (CONFORME MODELO NO ANEXO II).

4.2.6. Documento oficial de identificaqao do representante, que contenha fotografia.

Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos termos do4.3.
estatuto ou contrato social, do instrumento publico de procurapao, ou particular com firma 
reconhecida, ou documento equivalente.

Se a licitante se fizer representar por procurador, devera apresentar procurapao por4.4.
instrumento publico ou particular, da qual constem poderes necessaries a pratica dos atos inerentes a 
licitapao, como formular lances, negociar prepo, interpor recursos, desistir de sua interposipao e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhada do correspondente documento, 
dentre os indicados, que comprove os poderes do outorgante. (CONFORME MODELO NO ANEXO IV).

Considerapoes sobre o credenciamento:4.5.

4.5.1. Sera admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que cada 
um deles podera representar apenas uma licitante;

4.5.2. Os interessados em participar da sessao na condipao de observadores nao poderao manifestar- 
se, salvo com expressa anuencia do Pregoeiro;
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4.5.3. Os documentos de credenciamento serao retidos pela Equipe de Pregao e juntados ao processo 
administrative;

4.5.4. Nao restando comprovado o atendimento aos requisites fixados para o tratamento diferenciado 
come Microempresa, Microempreendedor Individual ou Empresa de Pequeno Porte, perdera direito ao 
tratamento diferenciado;

4.5.5. Sera excluida do tratamento juridico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, 123/2006, 
as empresas que estiverem enquadradas no § 4° Art. 3° da mesma Lei;

4.5.6. A licitante credenciada que tenha apresentado proposta, mas nao esteja devidamente 
representada, tera sua proposta acolhida, porem nao podera participar das rodadas de lances verbals;

4.5.7. Os documentos necessarios para credenciamento poderao ser apresentados em via original, 
copia autenticada por cartorio ou autenticada por servidof do Departamento de Licitaqoes deste 
municipio ou publicaqao em orgao da imprensa oficial. A aceitaqao das certidoes, quando emitidas 
atraves da Internet, fica condicionada a verificagao de sua validade e sao dispensadas de autenticagao;

4.5.8. So sera aberto o envelope contendo a proposta comercial da empresa regularmente 
credenciada, nos termos deste edital.

DA PROPOSTA DE PRECOS5.

A Proposta de Pregos, gerada a partir das orientagbes constantes no Anexo VI deste edital5.1.
(tambem disponivel no site do municipio), que devera ser apresentada:

5.1.1. Na forma eletronica (SOMENTE Pen-Drive) para alimentagao do sistema de apuragao;

5.1.2. E na FORMA IMPRESSA E ASSINADA, em papel A4, de preferencia encademadas ou 
grampeadas de modo que nao existam folhas soltas, impressa com clareza, sem rasuras ou 
entrelinhas que dificultem sua analise.

5.2. Na propostara devera constar:

5.2.1. Especificagao do produto cotado;

5.2.2. Prego unitario por item do objeto licitado, com ate 02 (duas) casas decimals, valor total e valor 
global, expresses em moeda corrente nacional, nao superior ao prego maximo estabelecido no Anexo I;

5.2.3. Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentagao, ficando estabelecido que na omissao sera considerado aceito este prazo;

5.2.4. Dados do fornecedor/empresa, obrigatoriamente conforme os campos solicitados;

5.2.5. Dados do Representante Legal da empresa ou Procurador, obrigatoriamente conforme os 
campos solicitados; (e assinatura na forma impressa);

5.2.6. Prazo de entrega nao superior ao exigido no edital;
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Para alimentagao da proposta no sistema de apuragao do pregao e imprescindivel a correta5.3.
gravagao eletronica, conforme os passes de orientagao no Anexo VI, porem a apresentagao do arquivo 
eletronico com erro ou vicio nao sera motive para desclassificagao da proponente, sendo concedido 
tempo determinado (15 min) durante a sessao para corregao de eventuais falhas pela empresa.

Nos valores propostos deverao estar inclusos todos os custos operacionais, encargos5.4.
previdenciarios, trabalhistas, tributaries, comerciais, tributes, fretes e carretos, inclusive ICMS e 
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestagao de 
servigos, de forma que o objeto do certame nao tenha onus para o Municipio de Santo Antonio do 
Sudoeste.

DO JULGAMENTO, CLASSIFICAQAO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES6.

O Pregoeiro declarara aberta a sessao iniciando-se com a fase de credenciamento dos6.1.
interessados em participar do certame.

Estando de posse da relagao das Licitantes Credenciadas o Pregoeiro fara divulgagao verbal dos6.2.
interessados, sendo que, os(as) proponentes credenciados poderao ofertar lances durante a sessao do 
Pregao, dando-se inicio ao recebimento dos envelopes “proposta de Pregos” e “Documentos de 
Habilitagao".

Abertos os envelopes contendo as propostas de pregos, sera realizada a conferencia, e analise6.3.
de sua conformidade com as exigencias do Edital.

O Pregoeiro procedera a classificagao da proposta de menor prego, e aquelas que tenham6.4.
valores sucessivos e superiores em ate 10% (dez por cento), relativamente a de menor prego, para 
participarem dos lances verbais.

Caso nao haja pelo menos tres propostas nas condigoes definidas no item 6.4, serao6.5.
classificadas as propostas subsequentes que apresentarem os menores pregos, subsequentes, ate o 
maximo de tres.

Cumprindo o item 6.3, serao desclassificadas as propostas de pregos que:6.6.

6.6.1. Forem elaboradas em desacordo com as exigencias do Edital e sens anexos;

6.6.2. Apresentem valores cotados acima do maximo estipulado no Anexo I;

6.6.3. Apresentarem pregos unitarios ou totais simbolicos, irrisorios ou de valor zero, ou 
manifestamente inexequiveis, havido assim como aquele incompativel com os pregos praticados no 
mercado, conforme a Lei 8.666/93 e suas alteragoes;

6.6.4. Considerar qualquer oferta ou vantagem nao prevista neste Edital e sens anexos;

Na ocorrencia de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem6.7.
para esses lances sera definida atraves de sorteio, onde tera preferencia para o lance a licitante 
sorteada. As licitantes proclamadas classificadas, sera dada oportunidade para nova disputa, por meio 
de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes, em relagao a de menor prego, 
iniciando-se pelo autor da proposta de maior valor.

Quando for constatado o empate, conforme estabelecem os Artigos 44 e 45 da Lei6.8.
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Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, o pregoeiro aplicara os criterios para desempate em 
favor da microempresa ou empresa de pequeno porte. Apos o desempate, podera o pregoeiro ainda 
negociar um melhor prego caso ela nao atinja o valor de referencia definido pela administragao 
publica.

6.9.
2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e Lei Complementar 147/2014:

No que se refere os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de

6.9.1. Artigo 44: Nas licitagoes sera assegurada, como criterio de desempate, preferencia de 
contratagdo para a microempresa e empresas de pequeno porte.

§ 1° Entende-se por empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores d proposta mais bem 
classificada.

§ 2° Na modalidade de pregdo, o intervalo percentual estabelecido no § 1° sera de 5% (cinco por cento) 
superior ao melhor prego.

6.9.2. Artigo 45: Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo o empate, 
proceder-se-d da seguinte forma:

I - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar proposta de 
prego inferior dquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor 
o objeto licitado;

II - Nao ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do 
caput deste artigo, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese dos 
§§ 1° e 2° do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo 
direito;

III - no caso de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1° e 2° do art. 44 desta Lei Complementar, 
sera realizado sorteio.

6.10. A cada nova rodada sera efetivada a classificagao momentanea das propostas, o que delinira a 
sequencia dos lances seguintes.

6.11. O lance sempre devera ser inferior ao anterior ou da proposta de menor prego.

6.12. A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara a 
exclusao da Licitante da etapa de lances verbais e na manutengao do ultimo prego por ela 
apresentado, para efeito de ordenagao das propostas.

O pregoeiro podera negociar com a licitante excluida da participagao dos lances verbais, caso a6.13.
Proponente vencedora seja inabilitada, observada a ordem de classificagao.

6.14.
menor prego e o valor estimado para contratagao, hipotese em que o Pregoeiro podera negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor prego.

Caso nao se realize lances verbais, serao verificados a conformidade entre a proposta escrita de

6.15. Apos este ato, sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas.
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6.16. O Pregoeiro examinara a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentado pela primeira 
classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos.

6.17. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinara o 
atendimento das condigoes habilitatorias da licitante classificada em primeiro lugar.

Constatado o atendimento pleno as exigencias editalicias, sera declarada a proponente6.18.
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital pelo Pregoeiro.

6.19. Se a proponente nao atender as exigencias habilitatorias, o Pregoeiro negociara diretamente 
com a Licitante melhor classificada e posteriormente examinara os seus documentos de habilitagao, 
sendo declarada vencedora e a ela sera adjudicado o objeto deste Pregao.

6.20. Para fins de julgamento das propostas de pregos, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarao em 
consideragao o criterio menor prego, Por lote.

Aplica-se a este Pregao o disposto no Art. 48, § 3o, da Lei Complementar n°. 147/2014,6.21.
que estabelece a prioridade de contratagao para as microempresas e empresas de pequeno porte 
sediadas LOCAL ou REGIONALMENTE, ate o limite de 10% (dez por cento) do melhor prego 
valido, nos itens exclusivos e com cota reservada para ME/EPP, como regulamenta o inciso III 
do Art. 9 da Lei Municipal 2.868/2021. Este beneficio nao impede a participagao de empresas 
de outras localidades.

Para fins de aplicagao do dispositive referido no item 6.21, considera-se:6.22.

LOCAL: Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR.6.22.1.

REGIONALMENTE: Municipios do Sudoeste do Parana conforme definido pelo6.22.2.
Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

MUNICIPIOS: Ampere, Barracao, Bela Vista da Caroba, Boa Esperanga do Iguagu,6.22.3.
Bom Jesus do Sul, Bom Sucesso do Sul, Capanema, Chopinzinho, Clevelandia, Coronel 
Domingos Soares, Coronel Vivida, Cruzeiro do Iguagu, Dois Vizinhos, Eneas Marques, Flor da 
Serra do Sul, Francisco Beltrao, Honorio Serpa, Itapejara do Oeste, Manfrinopolis, 
Mangueirinha, Mariopolis, Marmeleiro, Nova Esperanga do Sudoeste, Nova Prata do Iguagu, 
Palmas, Pato Branco, Perola do Oeste, Pinhal de Sao Bento, Planalto, Pranchita, Realeza, 
Renascenga, Quedas do Iguagu, Salgado Filho, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Sao Joao, 
Sao Jorge D'Oeste, Saudade do Iguagu, Sulina, Vere e Vitorino.

6.23. Apos verificagao das licitantes que possuem prioridade de contratagao, o pregoeiro 
convocara o licitante LOCAL/REGIONAL caso o mesmo esteja no limite dos 10% do prego valido 
de uma empresa NAO LOCAL/REGIONAL. Caso a empresa LOCAL/REGIONAL CONVOCADA, for 
desclassificada, passa para a proximo local (se existir), caso contrario, volta o item para 
convocagao do PRIMEIRO COLOCADO NAO LOCAL/REGIONAL.

6.24. Apos a negociagao do prego, o Pregoeiro examinara o atendimento das condigdes 
habilitatorias da licitante classificada em primeiro lugar, como segue do item 6.17.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAQAO7.
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O envelope 2 (dois) da licitagao devera conter os documentos necessaries a habilitagao neste7.1.
certame, sendo obrigatoria a apresentagao dos seguintes documentos:

7.2. A documentagao relativa a QUALIFICAQAO ECONOMICO-FINANCEIRA consistira em:

7.2.1. Certidao negativa de pedido de falencia ou recuperacao judicial ou extrajudicial, expedida 
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, referente a matriz e, quando for o caso, igualmente da 
filial licitante, em data nao anterior a 120 (cento e vinte) dias da abertura da sessao publica deste 
PREGAO, se outro prazo nao constar do documento.

7.3. A documentagao relativa a REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA consistira em:

7.3.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentagao de Certidao 
Conjunta de Debitos relatives a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao, expedida pela 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda;

7.3.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, relativa 
aos tributos relacionados com o objeto licitado;

7.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos relacionados com o 
objeto licitado;

7.3.4. Certificado de Regularidade de Situagao para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico 
(FGTSh

7.3.5. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a 
apresentagao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT1, nos termos da Lei n° 12.440, de 
07 de julho de 2011;

Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigao 
na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, desde que atendidos os demais requisites do 
Edital, a(s) empresa(s) nesta condigao sera(ao) declarada(s) habilitada(s) sob condigao de regularizagao 
da documentagao no prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual prazo, a contar do momento 
em que for declarado vencedor do certame, para regularizagao da documentagao, para pagamento ou 
parcelamento do debito e para emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de 
certidao negativa.

7.3.5.1.

A nao regularizagao da documentagao no prazo estipulado implicara a decadencia do7.3.5.1.1.
direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes cabiveis.
7.3.5.1.2.
regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagao 
vencida;

Tambem poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certidoes de

7.4. A documentagao relativa a QUALIFICAQAO TECNICA:

7.4.1 Atestado de Capacidade Tecnica emitido por Pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou 
privado, em nome da proponente, comprovando ter desempenhado de forma satisfatoria a 
prestagao de servigos pertinente ao objeto licitado, acompanhado da respectiva Certidao de 
Acervo Tecnico do profissional indicado como responsavel tecnico da proponente;

7.4.2 Licenga Ambiental Estadual em nome da proponente para servigos pertinente ao lote objeto 
licitado;
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Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo-CAU, ou ainda de outro Conselho Fiscalizador, conforme o caso, da PESSOA 
JURIDICA (EMPRESA PROPONENTE);

7.4.3

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo-CAU, ou ainda de outro Conselho Fiscalizador, conforme o caso, da 
PESSOAFISICA (RESPONSAVEL TECN1CO);

7.4.4

Comprovagao do vinculo empregaticio entre o responsavel tecnico elencado no subitem "d" e a 
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, podendo 
tambem ser comprovado atraves de contrato de trabalho. Para dirigente ou socio de empresa, 
tal comprovagao podera ser feita atraves da copia da ata da assembleia de sua investidura no 
cargo ou contrato social;

7.4.5

Declaragao de plena disponibilidade de veiculos a serem utilizados na execugao dos servigos 
objeto licitado (ANEXO);

7.4.6

Declaragao de que a proponente dispora de pessoal treinado de acordo com a legislagao 
vigente, para execugao dos servigos objeto licitado (ANEXO);

7.4.7

Declaragao de que a proponente dispora de Programa de Controle Medico de Saude 
Ocupacional -PCMSO e Programa de Prevengao de Acidentes de Trabalho -PPRA (ANEXO);

7.4.8

Os documentos de que tratam os subitens anteriores serao analisados pelo pregoeiro e sua7.5.
Equipe de Apoio quanto a sua conformidade com o solicitado neste Edital.

No julgamento da habilitagao, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a7.6.
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eflcacia para fins de habilitagao e 
classificagao.

7.7. O nao atendimento das exigencias constantes do item 7 deste Edital implicara a inabilitagao do 
licitante.

O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,7.8.
ficara obrigado a comprovar os requisites de habilitagao cumulativamente, isto e, somando as 
exigencias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 
sob pena de inabilitagao, alem da aplicagao das sangoes cabiveis.

Constatado o atendimento as exigencias de habilitagao fixadas no Edital, o licitante sera7.9.
declarado vencedor.

7.10. Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverao estar em nome da 
matriz. Caso seja a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial que vai fornecer o 
produto, exceto aqueles que, pela propria natureza ou por determinagao legal, forem 
comprovadamente emitidos apenas em nome da matriz ou cuja validade abranja todos os 
estabelecimentos da empresa. A Nota de Empenho sera emitida no CNPJ constante da documentagao 
apresentada e da proposta comercial.

7.11. A Licitante e responsavel por solicitar seu desenquadramento, junto ao drgao a qua! solicitou o
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seu enquadramento, da condigao de ME ou EPP, quando houver ultrapassado o limite de faturamento 
estabelecido no Art. 3° da Lei Complementar 123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena de ser 
declarada inidbnea para licitar ou contratar com a administragao publica, sem prejuizo das demais 
sangoes, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos beneficios previstos no Decreto Federal 
8.538/2015.

7.12. Nao restando comprovado o atendimento aos requisites fixados no item 7. Documentagao de 
Habilitagao, a licitante ficara sujeita as penalidades legais.

8 DOS RECURSOS

Declarado o vencedor, o pregoeiro abrira prazo, durante o qual, qualquer licitante podera de8.1.
forma motivada, manifestar sua intengao de recorrer.

A falta de manifestagao motivada quanto a intengao de recorrer importara na decadencia desse8.2.
direito.

Uma vez aceita a intengao de recurso sera concedido o prazo de 03 (tres) dias para a8.3.
apresentagao das razoes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, querendo, 
apresentarem as contrarrazoes em igual prazo, que comegara a contar do termino do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus 
interesses.

Os recursos e contrarrazoes deverao ser apresentados contendo assinatura do representante8.4.
legal do licitante, onde deverao ser protocolados no Departamento de Licitagoes do Municipio de Santo 
Antonio do Sudoeste/PR, no enderego Avenida Brasil, 1431 - Centro - CEP 85.710-000, de segunda a 
sexta feira, das 08h00 as 17h00, ou ainda poderao ser enviados atraves do e-mail 
licitacaortfpmsas.pr.gov.br, desde que conste documento com data e assinatura do represante legal 
da empresa.

O recurso contra decisao do Pregoeiro nao tera efeito suspensive.8.5.

Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazoes, o Pregoeiro tera ate 5 (cinco) dias para:8.6.

8.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivagao ou fora do prazo 
estabelecido;

8.6.2. Motivadamente, reconsiderar a decisao;

8.6.3. Manter a decisao, encaminhando o recurso a autoridade competente;

O acolhimento do recurso importara na invalidagao apenas dos atos insuscetiveis de8.7.
aproveitamento.

Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade8.8.
competente adjudicara o objeto e homologara o processo licitatorio para determinar acontratagao.

Nao havendo recurso, o Pregoeiro adjudicara o objeto ao licitante vencedor e encaminhara o8.9.
procedimento a autoridade superior para homologagao.
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9 DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1.
primeiro lugar sera declarado vencedor.

Constatado o atendimento das exigencias fixadas neste Edital, o licitante classificado em

A homologagao do resultado da licitagao e de responsabilidade da autoridade competente e so9.2.
podera ser realizada depois da adjudicagao do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando 
houver recurso, pela propria autoridade competente.

9.2.1. A homologagao do resultado desta licitagao nao obriga esta Administragao a aquisigao do 
objeto licitado.

9.2.2. Apos definidos os atos oficiais do processo licitatorio, o mesmo realizara a divulgagao nos 
orgaos oficiais de publicagao pertinentes.

10 DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera efetuado atraves de transferencia eletronico para a conta bancaria da 
Contratada indicada pela mesma, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da apresentagao da 
Nota Fiscal, apos o recebimento definitive do objeto.

A vencedora do certame devera apresentar as certidoes (FGTS, TRABALHISTA, CERTIDAO10.2.
ESTADUAL, FEDERAL E MUNICIPAL) em validade para o pagamento.

10.3. Quaisquer erros ou emissao ocorrido na documentagao fiscal sera motive de corregao por parte 
da adjudicataria e havera em decorrencia, suspensao do prazo de pagamento ate que o problema seja 
definitivamente sanado.

10.4. O Municipio podera parcelar o pagamento, de acordo com a necessidade da administragao.

da dotaqAo ornament Aria e reajuste de precosn

Durante a vigencia do Contrato, os valores nao serao reajustados.11.1.

11.2. Somente podera ocorrer a recomposigao de valores nos casos enquadrados no disposto no 
Artigo 65, II, “d” da Lei 8.666/93.

11.3. Nao serao liberadas recomposigoes decorrentes de inflagao, que nao configurem alea economica 
extraordinaria, tampouco fato previsivel.

11.4. Os pedidos de recomposigao de valores deverao ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal.

11.5. Somente serao analisados os pedidos de recomposigao de valores que contenham todos os 
documentos comprobatorios para a referida recomposigao, conforme disposto no Artigo 65, II, “d” da 
Lei 8.666/93.

11.6. Os valores recompostos somente serao repassados apos a assinatura, devolugao do Termo 
assinado (conforme o caso) e publicagao do Termo de Aditamento.
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11.7. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente edital, sao oriundos 
dos Recursos proprios do Municipio. Os recursos orgamentarios correrao por conta da seguinte 
dotagao:

Potatoes
Grupo da fonteFuncional programatica Fonte de recurso Natureza da 

despesa
Exercicio da despesa Conta da despesa

Do Exercicio511 3.3.90.39.00.001030 05.005.18.541.2602.2012021
6

DAS CONDIQOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO8.

As obrigagoes decorrentes deste PREGAO consubstanciar-se-ao no TERMO DE CONTRATO,12.1.
cuja minuta consta como Anexo V deste Edital.

O Contrato Administrative sera encaminhado atraves de correio eletronico, para o enderego de12.2.
e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitagao, competindo ao Contratado a impressao e 
assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via original no 
Departamento de Licitagdes da Prefeitura Municipal, em ate 05 (cinco) dias apos o seu recebimento.

A via do instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, sera12.3.
disponibilizada por correio eletronico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Pago 
Municipal a partir de 05 (cinco) dias apos o protocolo da entrega das vias originais prevista no item 
anterior.

Para a assinatura do contrato, esta devera ser assinada pelo representante legal da12.4.
adjudicataria (diretor, socio da empresa ou procurador), mediante apresentagao do contrato social e 
procuragao, na hipotese de nomeagao de procurador, e cedula de identidade do representante.

O prazo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,12.5.
quando solicitado pelo adjudicatario durante o seu transcurso e desde que ocorra motive justificado 
aceito pela Administragao.

Quando a empresa possuir assinatura digital do representante legal da adjudicataria (diretor,12.6.
socio da empresa ou procurador), o mesmo podera assinar digitalmente e encaminhar ao enderego de 
e-mail remetente.

12 DAS PEN ALIDADES

nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o13.1. Comete infragao administrativa, 
licitante/adjudicatario que:

Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
13.1.1.

Apresentar documentagao falsa;13.1.2.

Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;13.1.3.

Ensejar o retardamento da execugao do objeto;13.1.4.
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13.1.5. Nao mantiver a proposta;

13.1.6. Cometer fraude fiscal;

13.1.7. Comportar-se de modo inidoneo;

13.2. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragao falsa quanto as condigoes de 
participagao, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer
13.3. momento da licitagao, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

13.4. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragoes discriminadas nos subitens 
anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

13.4.1.
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela13.4.2.
conduta do licitante;

Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a Administragao Publica 
Municipal pelo prazo de ate dois anos;
13.4.3.

Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio, pelo prazo de ate cinco anos;13.4.4.

13.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto 
perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a 
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a 
Contratante pelos prejuizos causados.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.13.6.

13.7.
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgao), como ato 
lesivo a administragao publica nacional, cdpias do processo administrative necessarias a apuragao da 
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho 
fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauragao de investigagao preliminar ou 
Processo Administrative de Responsabilizagao - PAR.

Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, houver indicios de pratica de infragao

A apuragao e o julgamento das demais infragoes administrativas nao consideradas como ato13.8.
lesivo a Administragao Publica nacional nos termos da Lei n° 12.846/2013, seguirao seu rito normal 
na unidade administrativa.

13.9. O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processes administrativos 
especificos para apuragao da ocorrencia de danos e prejuizos a Administragao Publica Municipal 
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagao de agente publico.

13.10. Caso o valor da multa nao seja suflciente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do 
licitante, o Municipio podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 
Codigo Civil.

13.11. A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrative
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que assegurara o contraditorio e a ampla defesa ao licitante/adjudicatario, observando-se o 
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

13.12. A autoridade competente, na aplicaqao das sangoes, levara em consideragao a gravidade da 
conduta do infrator, o carater educative da pena, bem como o dano causado a Administragao, 
observado o principio da proporcionalidade.

DA REVOGACAO E ANULACAO13

14.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste o direito de revogar a 
licitagao por razoes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, 
ou anula-la em virtude de vicio insanavel.

14.2.
atos que diretamente dele dependam.

A declaragao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos

14.3. Quando da declaragao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente 
indicara expressamente os atos a que ela se estende.

14.4. A nulidade do procedimento de licitagao nao gera obrigagao de indenizar pela Administragao.

14.5. A nulidade da contratagao opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o 
contrato, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja produzidos.

14.6. Nenhum ato sera declarado nulo se do vicio nao resultar prejuizo ao interesse publico ou aos 
demais interessados.

14.7. A revogagao ou anulagao sera precedida de procedimento administrative, assegurado o 
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

14.8.
Antonio do Sudoeste.

A autoridade competente para anular ou revogar a licitagao e o Prefeito Municipal de Santo

14 DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

15.1. As partes declaram conhecer as normas de prevengao a corrupgao previstas na legislagao 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n° 8.429/1992), a Lei Federal 
n° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execugao deste contrato nenhuma 
das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quern quer que seja, aceitar ou se 
comprometer a aceitar, de quern quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermedio de 
outrem, qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou beneflcios indevidos de 
qualquer especie, de modo fraudulento que constituam pratica ilegal ou de corrupgao, bem como de 
manipular ou fraudar o equilibrio economico financeiro 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.

15 DAS DISPOSICOES FINAIS

16.1. O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Diario Oficial dos Municipios 
do Parana atraves do enderego eletronico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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Transparencia do Municipio atraves do enderego eletronico www.pmsas.pr.gov.br/.

16.2.
da disputa entre os interessados, desde que a interpretagao nao viole a lei e nao comprometa o 
interesse da Administragao, a finalidade e a seguranga da contratagao.

As normas disciplinadoras desta licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao

Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo16.3.
no prazo determinado pelo pregoeiro.

16.4.
promover diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do process©, inclusive 
parecer tecnico a Secretaria requerente do certame com relagao aos produtos cotados, bem como 
solicitar aos orgaos competentes, elaboragao de parecer tecnico destinado a fundamentar a decisao.

Sera facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,

O Pregoeiro podera, ainda, relevar erros formais, ou simples ornissdes em quaisquer16.5.
documentos, para fins de habilitagao e classificagao da proponente, desde que sejam irrelevantes, nao 
firam o entendimento da proposta e o ato nao acarrete violagao aos principios basicos da licitagao e 
nao gerem a majoragao do prego proposto.

16.6. Nenhuma indenizagao sera devida as licitantes pela elaboragao ou pela apresentagao de 
documentagao referente ao presente Edital.

16.7. A homologagao do resultado desta licitagao nao implicara direito a contratagao.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do16.8.
vencimento, observando-se que so se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 
Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, exceto quando explicitamente disposto em 
contrario.

16.9. A autoridade competente podera revogar a presente licitagao por razoes de interesse publico 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer 
escrito e devidamente fundamentado, sem que caiba as Licitantes direito a indenizagao.

16.10. A anulagao do procedimento licitatorio induz a do contrato, ressalvado o disposto no paragrafo 
unico, art. 59 da Lei 8.666/93.

16.11. No caso de alteragao deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizagao do Pregao, 
este prazo sera reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao das 
propostas.

16.12. E obrigagao da proponente observar e acompanhar rigorosamente os editais, todas as fases do 
certame e comunicados oficiais divulgados conforme item anterior, ler e interpretar o conteudo destes, 
desobrigando totalmente o orgao licitador, por interpretagoes erroneas ou inobservancias.

16.13. A proponente devera indicar ao Pregoeiro todos os meios de contato (telefone/enderego 
eletronico (e-mail), para comunicagao, e obriga-se a manter os dados devidamente atualizados durante 
todo o decurso processual. Sera de sua inteira responsabilidade o retorno imediato de todos os atos 
comunicados, os quais serao considerados recebidos, nao Ihe cabendo qualquer alegagao de nao 
recebimentos dos documentos.

http://www.pmsas.pr.gov.br/
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16.14. O pregoeiro nao se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motivo, nao forem recebidos 
em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio quanto do emissor.

16.15. Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente Edital, sera competente o 
Foro da Comarca de Santo Antonio do Sudoeste/PR.

16.16. Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro.

16.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO III 
ANEXO IV 
ANEXO V 
ANEXO VI

Termo de Referencia
Modelo de Declaragao Unificada
Modelo de Declaragao Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte; 
Modelo de Termo de Credenciamento 
Modelo da Minuta do Contrato 
Manual de Preenchimento da Proposta

Santo Antonio do Sudoeste-PR, 16 de setembro de 2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal



003224

MHHicfpio dc Santo Antonio do Sndoeste

Bstado Vo Parana
14-11-51

EDITAL DE PREGAO N° 0106/2021

PROCESS© ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREQO POR LOTE

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de residues 
solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA DO OBJETO

A presente licitagao tem como objeto Contratagao de empresa especializada para realizagao coleta 
porta a porta de residues solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro 
Sanitario Licenciado, de acordo com as especificagoes abaixo:

Unidade Prego Unitario Prego maxim o 
total

Produto/Service Codigo do
produto/
servigo

QuantidadeLote

EXECUQAO MENSAL DE COLETA PORTA A 
PORTA E TRANSPORTE PARA ATERRO 
LICENCIADO de residues solidos classe II 
(grupos A e B):
- Residues Domiciliares;
- Media de 13.700 habitantes
- Media de 4.620 domicilios
- Media de 267 toneladas/mes
- Media de 969.58 Km/mes

Pesagem para transporte de 
responsabilidade da contratada.

997.097,70MESES 83.091,47121

*

TOTAL R$ 997.097,70 (novecentos e noventa e sete mil e noventa e sete reals e setenta centavos)

1. JUSTIFICATIVA

A contratagao do presente servigo esta sendo realizado tendo em vista as normatizagoes, a quantidade 
de residues gerados e os cuidados exigidos na coleta, transporte e destinagao final e ainda por ser 
imprescindivel por tratar-se de servigo publico continuo e indispensavel.

Considerando a necessidade da coleta, transporte e tratamento do lixo domiciliar e hoje um processo 
necessario para alcangar resultados satisfatorios no que se refere a qualidade de vida, a coleta deve 
ser feita de segunda a sabados de porta em porta. A coleta de lixo e de extrema importancia para a 
sociedade. Para isso e imprescindivel a contratagao de empresa com condigoes de atender a 
necessidade do municipio para que o lixo domiciliar nao acumule e para que seja dado o destino 
correto.
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Sendo necessaria a contratagao de empresa para a realizagao do servigo devido ao fato deste municipio 
nao possuir os equipamentos e os funcionarios necessarios e imprescindiveis para a sua realizagao, 
bem como nao ter area disponivel e autorizada para a manutengao dos residues solidos.

2. DA QUANTIDADE DE RESIDUOS A SEREM RECEBIDOS

2.1. Residues de Classe II (Residues Domiciliares)

Area de Origem de Residues

Bairro Vila NovaBairro 7 de Setembro

Bairro Vila CatarinaBairro Entre Rios

Bairro Jardim Fronteira Bairro Vila Aurora

Bairro Imbauvas Bairro Jardim Arisi

Bairro Princesa Isabel Bairro Novo Horizonte

Bairro das ArarasBairro Vila Alta

Loteamento Passo FundoBairro Parque Industrial

Distrito do Sao Pedro FloridoCentro

Distrito do MarcianopolisDistrito do Km 10

Distrito do Boa Vista do CapanemaDistritos Nova Riqueza

Carga Estimada a ser coletada (Aproximadamente 13.700 habitantes)

Media de 650 gramas por habitante/dia - Media diaria de 8,90 toneladas/dia

3. DA FREQUENCIA DA COLETA E TRANSPORTE ATE A DESTINAQAO DOS RESIDUOS

3.1. Residues de Classe II (Residues Domiciliares)

Frequencia Estimada de coleta e transporte a 
serem realizadas

Residues Solidos
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Bairro 7 de Setembro Segunda, Quarta e Sexta

Bairro Vila Nova Terga, Quinta e Sabado

Terga, Quinta e SabadoBairro Entre Rios

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Catarina

Bairro Jardim Fronteira Terga e Sexta

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Aurora

Bairro Imbauvas Terga, Quinta e Sabado

Terga, Quinta e SabadoBairro Jardim Arisi

Bairro Princesa Isabel Segunda, Quarta e Sexta

Quarta-FeiraBairro Novo Horizonte

Segunda, Terga, Quinta, Sexta e SabadoCentro

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Alta

Quinta-Feira e SabadoBairro das Araras

Quinta-Feira e SabadoBairro Parque Industrial

Quarta-Feira e SabadoLoteamento Passo Fundo

Segunda e QuintaArredores do Cemiterio

Segunda e QuintaRodovia BR 163

3.2.1. Das coletas dos residues Domiciliares

As coletas deverao obedecer ao cronograma fornecido pelo Departamento de Urbanismo e/ou 
Vigilancia Sanitaria, de forma a manter regularmente a prestagao dos servigos, e estar ciente que o 
mesmo podera sofrer alteragoes no decorrer do contrato.

As coletas nao poderao no seu intervalo entre uma e outra coleta, ultrapassar o periodo de 48 
boras sem a prestagao dos servigos.

Aos dias de feriados no decorrer da semana, exceto no Sabado e Domingo, as coletas deverao 
ser repostas no dia seguinte, sem que haja acumulo de residuos nas residencias e sem prejuizo da 
sequencia do seguimento do calendario de coletas.

A coleta regular consiste no recolhimento, manual e/ ou mecanizado, dos residuos solidos 
gerados nos domicilios, estabelecimentos comerciais e congeneres, farmacias, hospitals, clinicas,

a.

b.

c.

d.
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postos de saude, laboratories, e demais que produzam esses residues, devidamente acondicionados 
em sacos plasticos e/ ou recipientes aprovados pela municipalidade, e no seu transporte de veiculos 
apropriados, do ponto de geragao ao local de destinagao final adequado e devidamente licenciado 
(Aterro Sanitario).

A coleta devera ser executada em todas as vias publicas oficiais e abertas a circulagao, ou que 
venham a ser abertas durante a vigencia do Contrato, desde que acessiveis aos veiculos, que devera 
ocorrer em marcha reduzida. Nos casos em que nao haja possibilidade de acesso ao veiculo coletor, a 
coleta devera ser feita manualmente ou por outro metodo aprovado pela CONTRATANTE, devendo esta 
ser informada das condigoes de trafego quando da ocorrencia de problemas.

3.2.2. Do relatorio de percurso de coletas diario

e.

Quilometragem Diaria Estimada 
(Km)

Dia da Semana Locais

Bairro 7 de Setembro, Bairro Princesa Isabel, Centro 31,03Segunda feira

Bairro Vila Nova, Bairro Entre Rios, Bairro Vila Catarina, 
Bairro Vila Aurora, Bairro Imbauvas, Bairro Jardim Arisi, 
Centro, Bairro Vila Alta, Bairro Jardim Fronteira

45,13Ter<?a feira

Bairro 7 de Setembro, Bairro Princesa Isabel, Bairro Novo 
Horizonte, Loteamento Passo Fundo

24,16Quarta feira

Bairro Vila Nova, Bairro Entre Rios, Bairro Vila Catarina, 
Bairro Vila Aurora, Bairro Imbauvas, Bairro Jardim Arisi, 
Centro, Bairro Vila Alta, Bairro das Araras, Bairro Parque 
Industrial

41,52Quinta feira

36,77Bairro 7 de Setembro, Bairro Princesa Isabel, Centro, 
Bairro Jardim Fronteira

Sexta feira

Bairro Vila Nova, Bairro Entre Rios, Bairro Vila Catarina, 
Bairro Vila Aurora, Bairro Imbauvas, Bairro Jardim Arisi, 
Centro, Bairro Vila Alta, Bairro das Araras, Bairro Parque 
Industrial, Loteamento Passo Fundo

42,64Sabado

Quilometragem Estimada no 
mes (Km)

Quantidade de dias

SabadoMes Referencia Segunda Quinta SextaTer^a Quarta

968,805 5 44 5Julho/2020 4

4 5 958,675 4 4 4Agosto/2020

954,294 45 5 4Setembro/2020 4

1.005,9355 54 4Outubro/2020 4
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Novembro/2020 5 916,034 4 4 4 4

995,81Dezembro/2020 4 5 5 5 4 4

A estimativa semanal de distancia percorrida no municipio para realizagao da coleta seja de 
221,25 Km (Duzentos e Vinte e Um Quilometros e Duzentos e Cinquenta Metros);

A estimativa mensal de distancia percorrida no municipio para realizagao da coleta seja de 
969,58 Km (Novecentos e Sessenta e Nove Quilometros e Quinhentos e Oitenta Metros), valor 
referenciado no segundo semestre de 2020;

A estimativa anual de distancia percorrida no municipio para realizagao da coleta seja de 
11.634,96 Km (Onze Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Quilometros e Novecentos e Sessenta metros);

3.2.3. Do relatorio de percurso de transportes diario

a.

b.

c.

Quilometragem Estimada do 
Transporte Semanal (Km)

Quilometragem Estimada do 
Transporte Diario (ida/volta) (Km)

Dias da Semana Quantidade de Dias 
Semanal

1.128,00Segunda feira a 
Sabado

1886

Quilometragem Estimada de 
Transporte no mes (Km)

Quilometragem Estimada do Transporte no Segundo 
Semestre/2020 (Km)

Quilometragem 
Estimada 
Transporte Diario 
(ida/volta) (Km)

do

DezembroJulho Setembro Outubro NovembroAgosto

5.076 4.950,005.076 4.888 4.888 5.076 4.700188

A estimativa semanal de distancia percorrida do municipio ate o Aterro Sanitario para 
realizagao do transporte seja de 1.128,00 Km (Hum Mil Cento e Vinte e Oito Quilometros);

A estimativa mensal de distancia percorrida do municipio ate o Aterro Sanitario para realizagao 
do transporte seja de 4.950,00 Km (Quatro Mil Novecentos e Cinquenta Quilometros), valor 
referenciado no segundo semestre de 2020;

A estimativa anual de distancia percorrida do municipio ate o Aterro Sanitario para realizagao 
do transporte seja de 59.400,00 Km (Cinquenta e Nove Mil e Quatrocentos Quilometros);

3.2.4. Da Quilometragem Media Mensal

A distancia de percurso media mensal prevista para realizagao de coleta e transporte ate o Aterro 
Sanitario ficou estimada em aproximadamente 5.919,58 Km (Cinco Mil Novecentos e Dezenove 
Quilometros e Quinhentos e Oitenta Metros).

a.

b.
i

c.
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4. DOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

4.1. Bairro 7 de Setembro

Logradouros e vias

Rua Adao de VargasRua Alfonso Francisco MachadoRua Sete de Setembro

Rua Arni Francisco PedonRua Albino CarminattiRua Angela Lassem

Rua Erena Junges LeindeckerRua Duque de CaxiasRua Arsenic Leindecker

Rua Manoel Barcelos dos SantosRua Juvelina dos SantosRua Independente

Rua 52 Leo SpanholRua Mario Eurico LocatelliRua Marginal

Rua Sadi VargasRua Romildo Luiz SguareziRua Osvino Bier

Travessa do Cedro

Total aproximado de ruas no bairro = 3.033 metros

4.2. Bairro Vila Nova

Logradouros e vias

Rua Antonio CordeiroRua Afonso ArrecheaAvenida Internacional

Rua Demetrio Antonio Nodari Rua 53Rua Cerylo Zottis

Rua Wilmuth IserRua Republica Argentina Rua Santos Dumont

Total aproximado de ruas no bairro = 2.480 metros

4.3. Bairro Entre Rios

Logradouros e vias

Rua Arthur Januario AngonesiAvenida Ramalho PivaAvenida Internacional

Rua Dorival Gabriel BandeiraRua Carmem MirandaRua Carlos Gardel

Rua General OsorioRua Gelson PellinRua Francisco Alves
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Rua Joao Maria de Lara Rua Laurindo Flavio ScopelRua Generoso Jose dos Reis

Rua PixinguinhaRua Miguel Dias Vilalba Rua Orides Parana de Oliveira

Rua Bruno WingertRua Pocedonio G. Bandeira Rua Ver. Ondino Alves dos Anjos

Rua Ceara

Total aproximado de ruas no bairro = 6.462 metros

4.4. Bairro Vila Catarina

Logradouros e vias

Rua Fabio MattosRua Arthur Januario Angonesi Rua Carmen Miranda

Rua Lovodino Dali OnderRua Joaquim Maria MachadoRua Gomercindo Palagi

Rua Pedro Fortunate GiustiRua Luiz Pedro Giusti Rua Miguel Julio Auth

Rua Presidente Tancredo NevesRua Presidente Costa e SilvaRua Prefeito Percy Schreiner

Rua Ver. Ondino Alves dos AnjosRua Ver. Arlindo Dali OnderRua Valdemar Giustii

Total aproximado de mas no bairro = 5.490 metros

4.5. Bairro Jardim Fronteira

Logradouros e vias

Rua AngicoRua AlecrimRua Acacia

Rua CanelaRua CajuRua Belarmino Leolino Pezzini

Rua CedroRua CatuabaRua Castanheira

Rua CidreiraRua ChoraoRua Cerejeira

Rua das OrquideasRua das CameliasRua Cinamomo

Rua FigueiraRua das Palmeiras Rua Extremosa

Rua HibiscroRua GrevilhaRua Flamboyant
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Rua Imbuia Rua JasminRua Ipe

Rua Maria Edith AngoneseRua Magabeira Rua Marfim

Rua PinheiroRua Paineira Rua Peroba

Rua Seringueira Rua Sibipiruna

Total aproximado de ruas no bairro = 5.745 metros

4.6. Bairro Vila Aurora

Logradouros e vias

Rua Arnaldo SorensemAvenida Ramalho Piva Rua Angelo Milani

Rua Egildo PasaRua Carmelino Rodrigues Teles Rua 54

Rua Inorina de Quadra de Lima Rus Isvaldina BarcellosRua Francisco Batistella

Rua Luiz Rui LeiriaRua Jose Muller Rua Laurindo Flavio Scopel

Rua Presidente Tancredo Neves Rua Primitive Baltazar FloresRua Parana

Rua Rocha Filho Rua Theresa dos SantosRua Belem

Rua ComunitariaTravessa Atalfo AlvesTravessa Assis Valente

Travessa Santo Antonio Rua 16

Total aproximado de ruas no bairro = 3.965 metros

4.7. Bairro Imbauvas

Logradouros e vias

Rua PiauiRua FlorianopolisRua Maria F. Pastorio

Rua Belo HorizonteRua Antonio Dias OrtegaRua Alagoas

Rua CuritibaRua TeresinaRua Brasilia

Rua JacarezinhoRua Espirito SantoRua Rio Grande do Sul
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Rua MaceioRua LondrinaRua Jandir Lorini

Rua Minas Gerais Rua ParaRua Projetada C

Rua Thomas RechRua Projetada DRua Porto Alegre

Total aproximado de ruas no bairro = 8.560 metros

4.8. Bairro Jardim Arisi

Logradouros e vias

Rua Dona MariquinhaRua do ParqueRua Casemiro Milani

Rua Gov. Parigot de SouzaRua Gov Leonel de Moura BrizolaRua Dona Ziza

Rua Leonilda Santos da SilvaRua Julio AnacletoRua Gunter Max Busse

Rua Romaldo Rubem SchneiderRua Mozir Artur Prunzel

Total aproximado de ruas no bairro = 680 metros

4.9. Bairro Princesa Isabel

Logradouros e vias

Rua Adalberto IserRua Asta Martinhago CorreiaAvenida Jesuino T. de Andrade

Rua Aurora Spanholi SguareziRua Antonio Genesio ScalonRua Afonso Adamante

Rua do RosarioRua Dom Pedro IRua Barao do Rio Branco

Rua Frederico MartinhagoRua Eng. Romero GilRua Elizete Scalon

Rua Herculano SguareziRua Gov. Bento Munhoz da RochaRua Gonqalves Dias

Rua Jose CorbariRua Joao ScalonRua Joao Maria Correa

Rua Luiza Carloto de SaRua Luiz Alvino Scalon Rua Luiz Ortega

Rua Maria Candida de Sa ScalonRua Marechal FlorianoRua Marechal Deodoro

Rua Marino MinettoRua Maria ScalonRua Maria Gertrudes Ortega
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Rua Pedro Pereira de SaRua Pedro Desiderio Pastorio Rua Pedro Onor Angonese

Rua Prof. Noemi G. SguareziRua Presidente Vargas Rua Princesa Isabel

Rua Prof Luci Zotto Ferreira Rua Republica Argentina Rua Rui Barbosa

Rua Waldemiro Retry MachadoRua Sebastiao Loureiro de Lima Rua Tiradentes

Total aproximado de ruas no bairro = 17.270 metros

4.10. Bairro Novo Horizonte

Logradouros e vias

Rua Cuiaba Rua DouradosRua Bahia

Rua GoiasRua FortalezaRua Espanha

Rua Santa Catarina Rua AmazonasRua Havai

Total aproximado de ruas no bairro = 2.745 metros

4.11. Bairro Vila Alta

Logradouros e vias

Rua Tancredo NevesRua Lodovino Dali OnderRua Kakareko

Rua Irene Bedin Rua Eloiny S. Milani

Total aproximado de ruas no bairro = 1.039 metros

4.12. Bairro das Araras

Logradouros e vias

Rua Bem-Te-ViRua Beija-FlorRua das Andorinhas

Rua dos AndradeRua das ArarasRua Colibri

Rua Gralha AzulRua dos SabiasRua dos Canaries
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Rua Joao-de-Barro

Total aproximado de ruas no bairro = 1.638 metros

4.13. Loteamento Passo Fundo

Logradouros e vias

Rua Cristiano WagnerRua Antonio dos Santos FilhoRua Acre

Rua Mario Dinoh MachadoRua Edgar Galvani Rua Sergipe

Rua Piaui

Total aproximado de ruas no loteamento = 1.127 metros

4.14. Centro

Logradouros e vias

Avenida Brasil Avenida Jesuino T. de Andrade Rua 14 de Novembro

Rua Afonso Arrechea Rua Antonio CordeiroRua 7 de Setembro

Rua Eloina Alves SchreinerRua Duque de Caxias Rua Eloy Alves dos Anjos

Rua Gov. Bento Munhoz da Rocha Rua Gov. Parigot de Souza Rua Seringueira

Rua Marechal DeodoroRua Jose de Alencar Rua Leao Neumann

Rua Pref. Percy SchreinerRua Pref. Armando FassiniRua Marechal Floriano

Rua Rui BarbosaRuua Presidente Vargas Rua Republica Argentina

Travessa SchreinerTravessa Maysa MatarazzoRua Santos Dumont

Rua Dom Pedro I

Total aproximado de ruas no bairro = 10.736 metros

4.15. Bairro Parque Industrial
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Logradouros e vias

Rua Juarez Gabriel Bandeira Rua Sao PauloRua Orlando Larssen

Total aproximado de ruas no bairro = 508 metros
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5. DA LOCALIZACAO PARA TRANSPORTE ATE A DESTINACAO FINAL

Distancia do MunicipioLocal de Destina^ao de Licitantes da Regiao

Destina<?ao Final - Aterro da empresa T.O.S. em Anchieta/SC 94 Km (quilometros)

6. DA COMPOSIQAO DE VALORES DE REFERENCIA E INDICADORES

Para a composigao de valores referencias para a formatagao da planilha de custos estimada na prestagao 
dos servigos de coleta e transporte, como base para elaboragao do termo de referencia em questao foi 
norteado nos custos com insumos, mao de obra especializada, equipamentos, investimentos estruturais e 
pessoais, depreciagao, quilometragem de percurso entre outros coeficientes que se encontraram apreciados 
na planilha.

6.1. Da Formulagao de Custos com Pessoal

Os dados relevados para o baseamento dos custos com mao de obra foram calculados levando-se em 
conta os indicadores constantes na Convengao Coletiva de Trabalho para Motoristas de Transporte 
protocolada em 12 de abril de 2021, sob numero de registro no MTE PR000848/2021.

Ja para os calculos com os coletores foi utilizada a Convengao Coletiva de Trabalho protocolada em 01 de 
fevereiro de 2021, sob numero de registro no MTE PR000326/2021.
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Ainda para os calculos gerais e de insalubridade, utilizou-se o piso do Salario Minimo Nacional, e ainda 
todos os encargos sociais como INSS, FGTS, indenizatorios, ausencias legais entre outros para a previsao 
de custos.

Para a prestagao dos servigos com o padrao minimo exigido sao estimados a utilizagao de 01 (um) 
motorista e 04 (quatro) coletores.

6.2. Da Formulagao de Custos com Despesas Gerais

A planilha de formagao de custo indica ainda, despesas gerais consideradas necessarias para a prestagao 
dos servigos, estes podendo ser variaveis, sendo dentre eles: custo do imovel, mobiliario, treinamentos, 
assessoria de responsabilidade tecnica e contabil, licengas, honorarios, e outras despesas indiretas como 
agua, luz, internet entre outros.

6.3. Da Formulagao de Custos com EPI's

A planilha de formagao de custo em anexo apresenta tambem os parametros de calculo considerados para 
os itens de custo com equipamentos de protegao individual, obrigatorios ao motorista e coletores, com 
valores unitarios referenciados nas tabelas em anexo emitidos pelo Departamento de Compras desta 
municipalidade, atraves de pesquisas de prego efetivadas com potenciais fornecedores destes 
equipamentos.

6.4. Da Formulagao de Custos Variaveis com a Frota

A planilha indica os coeficientes de consume considerados para os itens de custo variavel: combustivel, 
lubrificantes, pneus e recapagens, licengas e seguros, e ainda servigos de terceiros, para calculos com 
IPVA, utilizou-se o valor de 1% como aliquota definida pela Secretaria da Fazenda, e os valores de 
referenda emitidos pelo responsavel da Frota Municipal de Veiculos, atraves de pesquisas de prego 
efetivadas com prestadores de servigos do municipio e potenciais fornecedores destes insumos.

6.5. Da Formulagao de Custos do Caminhao Coletor

A planilha de formagao de custo apresenta tambem os parametros de calculo considerados para custos de 
capital, como: a depreciagao de veiculos, custos mensais de investimento, valor amortizado do custo total 
do equipamento, taxagao com base na Selic de 3% ao ano.

Para tabulagao em evidencia, foram relacionados veiculos do municipio com vida util em equidade ao 
solicitado de maximo de 15 anos, onde ainda foram registradas as avaliagoes dos mesmos atraves da tabela 
PIPE, ainda licenciamentos e seguros obrigatorios. Para comparagao e estimativa de custos com o 
equipamento coletor foram valorados pregos de venda em sites desta finalidade e comparados aos veiculos 
pertencentes ao municipio com a capacidade operacional e idade similares aos mesmos, conforme tabelas 
em anexo emitidas pelo controle de frotas.

Ainda para os calculos do veiculo e do equipamento foi utilizada a Tabela de Depreciagao Gerencial da 
Receita Federal do Brasil, como abaixo:
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DEPRECI<?AO GERENCIAL

VIDA UTIL (Meses)BENS TAXA ANUAL

Imovel 300 4%

Maquinas e Equipamentos 120 10%

Veiculos 60 20%

Moveis 120 10%

Computadores 60 20%

6.6. Da Remunera^ao e da Tributaqao dos Services

A planilha de formagao de custo privilegia o lucro maximo sobre o custo total dos servigos prestados sem 
tributagao, isto para compensagao dentro dos padroes operacionais estabelecidos, como pelo retorno de 
todos os investimentos previstos para inicio e durante todo o prazo de contrato estabelecido.

Esta contempla tambem como tributes sobre o custo total dos servigos: o percentual de 6,65 % a titulo de 
Imposto sobre a receita bruta. Em caso de a contratada estar em regime diferenciado de tributagao, a 
mesma devera preencher no campo dos tributes e justificar na planilha de formagao de custos.

6.7. BDI

Para composigao dos valores da formula do BDI (Bonificagoes e Despesas Indiretas) que sera aplicada 
sobre o custo direto estimado e trara o resultado no prego do servigo, foram baseados em bibliografias que 
apontam variadas taxas, alem de serem inumeros os fatores que podem influenciar as taxas praticadas 
pelas empresas, podendo ser citados: estrutura da empresa, numero de obras que a empresa esteja 
executando no periodo, complexidade e prazo, bem como o faturamento da empresa. Assim, para se 
compor as taxas, existe uma enorme dependencia de base dos gastos de cada empresa, os quais sao 
extremamente variaveis em fungao do seu porte e dos contratos que sao por ela administrados.

Assim, constata-se que adotar uma equagao para o calculo e quase que imensuravel para o gestor publico, 
pois este nao conhece, a priori, qual o faturamento e a estrutura de custos da empresa que ganhara a 
licitagao e/ou executara o servigo.

Deste modo, considera-se de bom sense utilizar como base alguns aspectos regionais de contratagdes do 
objeto pertinente a esta solicitagao, bem como apontamentos trazidos no Acordao 2.622/2013 do Tribunal 
de Contas da Uniao.

6.7.1. Da formula para calculo de BDI

Para se determinar o BDI base, estabeleceu-se a formula do TCU-Plenario:

BDI = {[(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF)] / (1-T)} -1

Onde:

AC corresponde as taxas da administragao central;



000240
'S? «a to'..'j

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA

Avenida Brasil, 1431-centre-CEP 85.710-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacaot4iDinsas.Dr.eov.br - Telefone: (46) 35638000
14-11-51

■ SRG corresponde as taxas de seguros, riscos e garantias;

■ L corresponde as taxas de lucro ou remuneragao;

■ DF corresponde as taxas de despesa financeira;

■ T corresponde as taxas de incidencia de tributes.

6.7.1.1. Administragao central

Para a taxa de administragao central, que sao os custos indiretos, relatives as atividades de diregao da 
empresa, diante das variaveis entendidas neste, tais como custos da area administrativa, financeira, 
contabil, compras, recursos humanos e demais custos, fora valorado, haja visto que como supracitado que 
tais valores sao ate nao mensuraveis pelo gestor publico, e que o Acordao do TCU ja citado traz no ano de 
2013 um valor medio de 3,45%, entende-se portanto ser de bom senso utilizar a taxa de Administragao 
Central de 6,0%.

6.7.1.2. Seguros, Riscos e Garantias

Conforme estabelecido no Acordao 2.622/2013 do TCU e em fungao de que os seguros, riscos e garantias 
nao sao usualmente discriminados nas planilhas orgamentarias dos servigos de coleta de Residues Solidos 
Urbanos (RSU), portanto diante deste adotou-se um indice medio de 1,0%, onde referido Acordao 
apresenta a media alta de 0,82%.

6.7.1.3. Lucro

Visto que o lucro e a remuneragao do empresario pelo desenvolvimento de uma atividade economica, e 
ainda, que esta relacionada com uma recompensa ou bonificagao que a Administragao Publica esta 
previamente disposta a pagar pela execugao da determinada atividade dentro dos padroes de mercado.

No Brasil, o IPEA, orgao do ministerio do planejamento, definiu com base em pesquisa especifica, em 15% 
(quinze por cento). A Receita Federal tambem presume a lucratividade de empresas prestadoras de servigos 
variando entre 8,0% e 32%.

Diante dessas variaveis e como o valor do contrato preve um valor consideravel pelo porte do municipio foi 
considerada a taxa de lucro de 15%, haja visto a disposigao do orgao ministerial de planejamento IPEA.

6.7.1.4. Despesas Financeiras

Despesas financeiras sao gastos relacionados ao custo do capital decorrente da necessidade de 
financiamento exigida pelo fluxo de caixa do servigo. Sao despesas que ocorrem sempre que os 
desembolsos acumulados forem superiores as receitas acumuladas, sendo correspondentes a perda 
monetaria decorrente da defasagem entre a data de efetivo desembolso e a data do recebimento da medigao 
dos servigos. De acordo com a jurisprudencia do TCU, a taxa SELIC e a mais adequada para a 
remuneragao deste encargo.

As despesas financeiras sao calculadas pela seguinte formula:

DF =(l+i)A(DU/252)-l

Onde:

i corresponde a taxa de juros anual, neste caso adotado a taxa SELIC;
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■ DU corresponde media de dias uteis entre data de pagamento prevista no contrato e a data final do 
periodo de adimplemento da parcela.

Para as despesas financeiras, foi adotado a Taxa Selic do mes de agosto, divulgada pelo Banco Central em
5,75% ao ano. Para os dias uteis (DU), foram considerados 10 dias.

6.7.1.5. Impostos

Os tributes que geralmente incidem sobre o faturamento (receita bruta), de um serviqo de coleta de 
residuos e que sao inseridos no BDI compreendem o Impost© Sobre Services de Qualquer Natureza (ISS), o 
Programa de Integragao Social (PIS) e a Contribuigao Social para Financiamento da Seguridade Social 
(COFINS).

A De acordo com o que consta na Lei Municipal 1.624/2003 que estabelece o Codigo Tributario, a aliquota de 
ISS flea estabelecida em 3%, caso o licitante tenha uma aliquota maior devido ao seu regime, deve cotar e 
comprovar conforme a sua legislaqao.

A legislagao tributaria estabelece que essas contribuigoes tern como base de calculo a receita bruta ou o 
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa juridica, 
independentemente de sua denominagao ou classificagao contabil (arts. 2° e 3° da Lei 9.718/1998 e art. 1° 
da Lei 10.833/2003).

Como o valor do contrato e baixo, as aliquotas adotadas foram de 0,65% a titulo de PIS e de 3,00% de 
COFINS, considerando que a empresa esteja no regime de incidencia cumulativa. Caso o licitante tenha 
uma aliquota maior devido ao seu regime, deve cotar e comprovar conforme a sua legislagao.

Verifica-se por fim em planilha que o resultado de calculo do BDI no processo flcara em 26,18%, 
conforme o somatorio dos itens que o compoe, aplicados junto as formulas.

7. DOS OBRIGAQOES DOS SERVK?OS DE COLETA E TRANSPORTE ATE A DESTINAQAO FINAL

A coleta e o transporte ate o destine final dos residuos gerados que constituem este objeto sao de 
exclusive responsabilidade da contratada.

Ao realizar o transporte dos residuos, alem de estar de posse da documentagao exigida pelas 
normas vigentes, devera identificar o veiculo transportador, ficando a mesma obrigada a disponibilizar 
motorista qualificado.

A contratada oferecera a contratante romaneio (MTR - Manifesto de Transporte de Residuos) de 
retirada dos residuos, especificando a classe, tipologia e respective quantidade coletada, aplicando-se este 
procedimento para todas as coletas efetuadas.

A contratada transportara os residuos atraves de frota propria (resguardando o direito de 
contratagao de terceiros), conforme Autorizagoes e Licengas Ambientais de Operaqao, expedidas pelos 
orgaos fiscalizadores que Ihe competem, conforme o caso.

A contratada se obriga a prestar os servigos dentro das exigencias dos orgaos ambientais federais, 
estaduais e municipais, com mao-de-obra especializada e qualificada, equipamentos, utensilios, brucks, 
veiculos, entre outros, para a competente execugao dos servigos.

A contratada se obriga a cumprir todas as normas, procedimentos, disposigoes e demais resolugoes 
atinentes, bem como se obriga a cumprir a todas as determinagoes que vierem a existir relacionadas ao

a)

b)

c)

d)
seus

e)
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objeto do presente instrumento, responsabilizando-se pelos danos, que objetivamente ou subjetivamente, 
dolosa ou culposamente, venha causar a contratante, ou a terceiros.

A contratada suportara integralmente as despesas de alimentaqao, hospedagem, deslocamento e 
transporte dos seus empregados, prepostos e contratados para a execuqao dos serviqos, bem como os 
respectivos riscos.

A contratada fara com que seus empregados e/ou prepostos trabalhem devidamente uniformizados 
e protegidos por EPFs (Equipamentos de Protegao Individual) necessarios ao trabalho e ao risco existente, 
obedecendo as normas de seguranqa e medicina do trabalho, conforme legislaqao em vigor, eximindo, toda 
e qualquer responsabilidade que possa recair sobre o contratante.

g)

h)

i) A contratada e a unica responsavel administrativa e financeiramente, por eventuais danos causados 
ao meio ambiente e a qualquer pessoa em razao de contaminagao, acidentes ou qualquer outro fato
decorrente da execugao da prestagao dos servigos, desde o momento da coleta e durante o transporte ate a 
destinagao final dos residues solidos.

A contratada assume inteira responsabilidade por todos os impostos que recaem ou venham a 
recair sobre os equipamentos utilizados bem como aqueles decorrentes da atividade e dos servigos 
prestados.

j)

k) Cada veiculo compactador devera ser acompanhado de uma equipe de 01 (um) motorista e de, no
minimo, 04 (quatro) coletores, devendo cada caminhao dispor de pas e vassouras.

1) Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com preocupagao, esvazia-los 
completamente, com cuidados necessarios para nao danifica-los e evitar a queda de lixo nas vias publicas, 
e repor ao local de origem.

Todos os residues coletados deverao ser transportados pela CONTRATADA ate o Aterro Sanitario da 
empresa contratada por este municipio, este localizado no municipio de Anchieta/SC, devidamente 
licenciado para tal fim.

Diariamente sao gerados no municipio em termos de media aproximadamente 8.905 Kg (Oito Mil 
Novecentos e Cinco quilos) de residues domiciliares e comerciais (8,9 ton/dia), considerando que nos 
meses de Novembro, Dezembro, Janeiro e Fevereiro esta media e superior a esse valor devido a temporada 
de verao onde a cidade recebe turistas, enquanto nos demais meses essa media diaria e inferior ao valor de 
referenda;

m)

• ?

A CONTRATADA devera, se necessario, mediante determinagao expressa da CONTRATANTE, 
remanejar os percursos de coleta, realizar a pesagem dos residues, devendo permitir o levantamento de 
informagoes sobre os setores para que mantenha os servigos sempre adequados.

E atribuigao da CONTRATADA executar o percurso fornecido, dando ciencia previa dos locais, dias e 
horarios em que o servigo sera executado, a todos os municipes, da forma que melhor Ihe convir.

E obrigagao da CONTRATADA dar ciencia previa dos locais, dias e horarios em que o servigo sera 
executado ao CONTRATANTE.

o)

P)

q)

8. DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS

mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br
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a) O niimero, a capacidade e outras caracteristicas dos veiculos e equipamentos, ficam a criterio da 
proponente, desde que atendam no minimo as especificagoes apresentadas no quadro abaixo e respeite as 
seguintes condigoes:

Descrigao Quantidade

Caminhao com carroceria coletora e compactadora de residues solidos 
com capacidade volumetrica de 15 m3 (quinze metros cubicos), 
fabricagao nao superior a 3 (tres) anos e dispositive para basculamento 
de container estacionario de ago.

2 Unidades

(Sendo 1 reserva)

b) As cagambas compactadoras para a coleta de lixo domiciliar deverao ter carregamento traseiro, 
serem adequadas ao chassis, fechadas para evitar despejo de residuos nas vias publicas, providas de 
sistema de esvaziamento e descarga automatica, sem necessidade de mao-de-obra para o seu esvaziamento 
e serem dotadas de suporte para pa e vassouras;

c) Os caminhoes coletores serao disponibilizados de forma que 01 (uma} unidade faga o servigo de
coleta, e 01 (uma) unidade fique de reserva para eventual prestagao de servigo.

A CONTRATADA devera fornecer todo e qualquer equipamento necessario para o bom desempenho 
do servigo, atendendo aos melhores padroes de limpeza.

A CONTRATANTE podera, a qualquer moment©, exigir a troca do equipamento que nao atenda as 
exigencias dos servigos.

Os veiculos deverao trazer, alem de placas regulamentares, as indicagoes necessarias ao 
reconhecimento da CONTRATADA e telefone para reclamagoes, na forma estabelecida pela CONTRATANTE.

Os veiculos e equipamentos deverao ser mantidos em perfeitas condigoes de operagao, incluindo:

d)

e)

g)

perfeito funcionamento do velocimetro, hodometro, tacografo e equipamento de sinalizagao (giroflexI.
ou similar);

perfeito estado de conservagao da pintura; 

limpeza geral.

II.

III.

9. DO PESSOAL

Competira a CONTRATADA a admissao de mao-de-obra necessaria ao desempenho dos servigos 
contratados, correndo por sua conta, tambem, os encargos necessaries e demais exigencias das leis 
trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenizagao de 
acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos danos causados por seus 
empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio publico ou a outrem.

Os funcionarios admitidos deverao possuir capacidade fisica e qualificagao que os capacite a 
executar os servigos inerentes ao objeto da presente licitagao.

a)

b)
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So deverao ser admitidos candidates que se apresentarem com boas referencias e tiverem sens 
documentos em ordem. So poderao ser mantidos em servigo os empregados cuidadosos, atenciosos e 
educados com o publico.

A CONTRATANTE tera direito de solicitar a substituigao de pessoal, a qual devera se realizar dentro 
de 48 (quarenta e oito) boras, de todo empregado cuja conduta seja prejudicial ao bom andamento do 
servigo. Se a dispensa der origem a agao na Justiga, a CONTRATANTE nao tera, em nenhum caso, 
qualquer responsabilidade.

Durante a execugao dos servigos e absolutamente vedado, por parte do pessoal da CONTRATADA, a 
execugao de outras tarefas que nao sejam objeto destas especificagoes.

Durante a execugao dos servigos sera terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA 
ingerirem ou estarem sob o efeito de bebidas alcoolicas ou substancias toxicas, e de pedirem gratificagoes 
ou donatives de qualquer especie.

A guarnigao ou qualquer funcionario da area operacional, devera apresentar-se uniformizada e 
asseada, com camisas ou camisetas fechadas, calgas, calgados e demais equipamentos de seguranga e 
protegao individual, como luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, bone, entre outros, 
especificos para cada tipo de servigo.

A CONTRATADA devera manter um profissional devidamente habilitado pelo Conselho Fiscalizador 
competente ao seu registro, para supervisionar e fiscalizar a execugao dos servigos contratados.

c)

d)

e)

*)

g)

h)

10. DA QUALIFICACAO TECNICA

A proponente vencedora devera apresentar no documento de habilitagao, os seguintes documentos:

Atestado de Capacidade Tecnica emitido por Pessoa (s) juridica (s) de direito publico ou privado, em 
nome da proponente, comprovando ter desempenhado de forma satisfatoria a prestagao de servigos 
pertinente ao objeto licitado, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Tecnico do profissional 
indicado como responsavel tecnico da proponente;

Licenga Ambiental Estadual em nome da proponente para servigos pertinente ao lote objeto licitado;

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo-CAU, ou ainda de outro Conselho Fiscalizador, conforme o caso, da PESSOA JURIDICA 
(EMPRESA PROPONENTE);

Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia -CREA ou Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo-CAU, ou ainda de outro Conselho Fiscalizador, conforme o caso, da PESSOAFISICA 
(RESPONSAVEL TECNICO);

Comprovagao do vinculo empregaticio entre o responsavel tecnico elencado no subitem "d" e a 
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa, podendo tambem ser 
comprovado atraves de contrato de trabalho. Para dirigente ou socio de empresa, tal comprovagao podera 
ser feita atraves da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social;

Declaragao de plena disponibilidade de veiculos a serem utilizados na execugao dos servigos objeto 
licitado (ANEXO);

a)

b)

c)

d)

e)

*)
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Declara^ao de que a proponente dispora de pessoal treinado de acordo com a legislagao vigente, 
para execuqao dos servigos objeto licitado (ANEXO);

Declaragao de que a proponente dispora de Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional - 
PCMSO e Programa de Prevengao de Acidentes de Trabalho -PPRA (ANEXO);

g)

h)

11. DA PLANILHA DE GUSTOS

Devera ser elaborado 01 (uma) planilha de custo, conforme model© Anexo deste Edital ou ainda podera ser 
utilizado model© que a proponente ja possua.

Importante: Caso a empresa nao apresente as planilhas de custos junto a proposta de pregos, a mesma 
sera DESCLASSIFICADA.

A proponente devera justificar na planilha quando excluir itens relacionados e a mesma julgar 
desnecessario.
Da mesma forma a proponente podera incluir itens nao propostos pelo municipio, desde que nao majore o 
limite de valor global proposto pelo contratante, a proponente devera justificar a inclusao, desde que 
aprovada pelo municipio.
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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
ESTADO DO PARANA

Avenida Brasil, 1431 -centro-CEP 85.710-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: lieitacao@mTisas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000
14-11-51

PREGAO PRESENCIAL N° XXXX/2020

ANEXO XXX

A Comissao de Licitagao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

DECLARAQAO DE ESTRUTURA VEICULAR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, sob 
a modalidade Pregao Presencial N° XXXX/2020 e sob as penas da Lei e sangoes administrativas 
cabiveis, que disponibilizara veiculos para serem utilizados na execugao dos servigos ora 
licitados, incluindo veiculo reserva, com capacidade volumetrica de 15m3 e adequados ao perfeito 
cumprimento do objeto.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA

mailto:lieitacao@mTisas.pr.gov.br
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CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacao@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

pregAo PRESENCIAL N° XXXX/2020

ANEXO XXX

A Comissao de Licitagao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

declaraqAo de pessoal capacitado

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, sob 
a modalidade Pregao Presencial N° XXXX/2020 e sob as penas da Lei e sangoes administrativas 
cabiveis, que dispomos de pessoal treinado e capacitado de acordo com a legislagao vigente para 
a execugao dos servigos ora licitados.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA

:■

mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br
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CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacaoV7nmsas.Dr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

14-11.51

pregAo PRESENCIAL N° XXXX/2020

ANEXO XXX

A Comissao de Licitagao do Municipio de Santo Antonio do Sudoeste.

DECLARAQAO DE PCMSO E PPRA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagao, sob 
a modalidade Pregao Presencial N° XXXX/2020 e sob as penas da Lei e sangoes administrativas 
cabiveis, que dispomos de Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional-PCMSO e 
Programa de Prevengao de Acidentes de Trabalho-PPRA, adequados ao perfeito cumprimento do 
objeto.

LOCAL e DATA

NOME LEGIVEL e ASSINATURA
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EDITAL DE PREOAO N° 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PRECO POR LOTE

OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realiza?ao coleta porta a porta de residuos solidos 
classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ANEXO II
MODELO DE DECLARAQAO UNIFICADA 

(Papel timbrado da licitante)

Ao pregoeiro e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana

PREGAO PRESENCIAL N° 0106/2021

Pelo presente instrumento, a empresa..............................
atraves de seu representante legal infra-assinado, que:

, com sede na, CNPJ n°

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, acrescido pela 
Lei n.° 9.854/99, que nao empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e nao empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. Ressalva ainda, que, caso empregue menores 
na condigao de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situagao no mesmo documento).

1.

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou 
contratar com a Administragao Publica.
2.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos 
licitatorios, instaurados por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa e o(a) Sr.(a),
Portador(a) do RG sobn°..................... e CPF n°................................ ,cuja fungao/cargo e. (socio
administrador/procurador/diretor/etc), responsavel pela assinatura da Ata de Registro de 
Preqos/Contrato.

3.

Declaramos para os devidos fins que NENHUM socio desta empresa exerce cargo ou fungao 
publica impeditiva de relacionamento comercial com a Administragao Publica.

Declaramos de que a empresa nao contratara empregados com incompatibilidade com as 
autoridades contratantes ou ocupantes de cargos de diregao ou de assessoramento ate o terceiro grau, na 
forma da Sumula Vinculante n° 013 do STF (Supremo Tribunal Federal).

4.

5.

Declaramos para fins de direito que a referida empresa cumpre plenamente os requisites de6.


