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habilitagao exigidos no respectivo edital de licitagao, e que assumimos inteira responsabilidade pela 
autenticidade de todos os documentos apresentados, e que estamos cientes das condigoes estabelecidas no 
edital bem como prazos e forma de entrega, e condigoes de recebimento.

Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagao futura referente e este 
processo licitatorio, bem como em caso de eventual contratagao, concordo que a Ata de Registro de 
Preqos/Contra to seja encaminhado para o seguinte enderego:

7.

E-mail: 
Telefone: ()

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteragao 
junto ao Sistema de Protocolo deste Municipio, sob pena de ser considerado como intimado nos dados 
anteriormente fornecidos.

8.

, portador(a) do CPF/MF sobNomeamos e constituimos o senhor(a)
, para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugao da Ata de Registro de 

Preqos/Contrato, referente ao Pregao Presencial n.° N° 0106/2021 e todos os atos necessarios ao 
cumprimento das obrigagoes contidas no instrumento convocatorio, seus Anexos e na Ata de Registro de 
Pregos/Contrato.

9.
n.°

de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo)
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EDITAL DE PREGAO N° 0106/2021

PROCESSO 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 III

MODELO PADRAO DE DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP 

(Papel timbrado da licitante)

com sede na
....................................................... atraves de seu representante legal infra-assinado, declara, sob as penas do
artigo 299 do Codigo Penal, que se enquadra na situagao de microempresa, empresa de pequeno porte ou 
cooperativa, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, bem 
assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situagao.

, CNPJ n°Pelo presente instrumento, a empresa

de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo)
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lA-n-si

EDITAL DE PRECAO N° 0106/2021

PROCESSO 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 IV
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(Papel timbrado da licitante)

__ , portado(a) da
CPF sob n°

__________________________________, A participar do procedimento licitatorio, sob a modalidade de
PREGAO PRESENCIAL N° 0106/2021, instaurado pelo Municipio de Santo Antonio do Sudoeste, na 
qualidade de representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a 
proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais atos que se fizerem 
necessarios.

Credenciamos o(a) Sr.(a)__
cedula de identidade sob n° e

Por ser a expressao da verdade, firmamos a presente

de 2021.

Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo)

mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br
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EDITAL DE PREOAO N° 0106/2021

PROCESSO 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.

ANEXOV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Contrato de fornecimento n° XXXXXXX, que entre si celebram de um lado o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de 
outro lado...........

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE, com sede na Avenida 
Brasil, 1431, estado do Parana, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.927.582/0001-55, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, 
senhor Ricardo Antonio Ortina, inscrito no CPF sob o n° 020.697.089-77 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e 

, inscrita no CNPJ sob o n°
partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteragoes subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrencia da licitagao 
realizada atraves do Pregao Presencial n° 0106/2021, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

, doravante designada CONTRATADA, estando as, com sede na cidade dede.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contrataqao de empresa especializada para realizagao coleta porta a porta de residuos solidos classe II oriundos do municipio e 
transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ITENS

Preqo totalUnidade de 
medida

Quantidade Prego
unitario

Descrigao do produto/servigo Marca do 
produto

Codigo do 
produto/

Lote Item

serviqo

LOTE: 
001 - 
Lote 001

TOTAL

PARAGRAFO UNICO - A execuqao devera ser em estrita obediencia ao presente Contrato, assim como ao Edital n° 0106/2021 - 
pregao presencial, observadas as especificagoes disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREQO

O prego ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber e de R$ ...... (........ ), e o
presente contrato nao preve atualizagao de valores.

PARAGRAFO UNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato sera de 
responsabilidade exclusive da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessaries para a completa execugao das suas 
obrigagoes assumidas pelo presente contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

!

mailto:licitacao@mnsas.Dr.gov.br
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Os pagamentos serao efetuados em ate 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentagao da Nota Fiscal, acompanha das CND’s FGTS, 
TRABALH1STA e FEDERAL e apos o recebimento definitive do objeto, atraves de transferencia eletronico para a conta bancaria da 
Contratada indicada pela mesma.

PARAGRAFO PR1MEIRO - O respective pagamento somente sera efetuado apes efetivo cumprimento das obriga^oes assumidas 
decorrentes da contratagao, em especial ao art. 55, incise XIII da Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - As faturas deverao ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01(uma) via, devidamente 
regularizada nos sens aspectos formais e legais.

PARAGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentara a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na 
forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicara na aprovagao definitiva do recebimento da mercadoria.

PARAGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento sera 
sustado ate que as providencias pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARAGRAFO QUINTO - As faturas deverao ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no enderego descrito no 
preambulo deste contrato, durante o horario de expediente.

PARAGRAFO SEXTO - Caso na data prevista para pagamento nao haja expediente no MUNICIPIO, o pagamento sera efetuado no 
primeiro dia util subsequente a esta.

PARAGRAFO SETIMO - A Administragao Municipal nao esta obrigada a contratar todo quantitative de servigos/materiais constantes 
neste contrato.

PARAGRAFO OITAVO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 0106/2021 - pregao presencial e 
consequente contrato, sao provenientes dos recursos vinculados a Secretaria de Administragao. Os recursos orgamentarios correrao 
por conta da seguinte dotagao:

Dotagoes
Funcional programatica Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonteExercicio da despesa Conta da despesa

Do Exercicio3.3 90.39.00.0005.005.18.541.2602.2016 51110302021

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certiddes comprovando a sua 
situagao regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS. A CONTRATADA devera ainda, 
manter durante toda a vigencia do contrato as condigoes de habilitagao especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e 
Municipal e Justiga do Trabalho).

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA, DO LOCAL E DO PRAZO DE ENTREGA/ EXECUQAO

PARAGRAFO PRIMEIRO- 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.

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

PARAGRAFO TERCEIRO- 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 residues nas residencias e sem prejuizo da sequencia do seguimento do calendario de 
coletas.

PARAGRAFO QUARTO- A coleta regular consiste no recolhimento, manual e/ ou mecanizado, dos residues solidos gerados nos 
domicilios, estabelecimentos comerciais e congeneres, farmacias, hospitais, clinicas, postos de saude, laboratories, e demais que 
produzam esses residuos, 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).

PARAGRAFO QUINTO- 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.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDUCES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
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PARAGRAFO PRIMEIRO - O objeto deste edital sera dado como recebido conforme:

PARAGRAFO SEGUNDO - Definitivamente, apos a verifica«;ao das especificagoes tecnicas, de qualidade. Caso confirmada a 
conformidade com as especificagoes tecnicas, a Nota Fiscal sera atestada pela area responsavel pelo acompanhamento e fiscaliza^ao 
da execugao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Administraqao rejeitara, no todo ou em parte, os fornecimentos executados em desacordo com o disposto 
neste Termo de Referencia. Se, apos o recebimento provisorio, constatar-se que os fornecimentos foram realizados em desacordo com 
o especificado, com defeito ou incomplete, a empresa fornecedora sera notificada para que providencie, dentro do prazo a ser 
determinado, a corregao necessaria.

PARAGRAFO QUARTO - O objeto deste edital sera dado como recebido conforme:

PARAGRAFO QUINTO - Independentemente da aceitagao, a empresa fornecedora devera garantir a qualidade dos servigos fornecidos 
pelo prazo de garantia, obrigando-se a substituir no prazo determinado pela Administragao, as suas expensas, aquele que apresentar 
falha ou defeito durante o recebimento e o periodo de cobertura da garantia.

PARAGRAFO SEXTO - Na hipotese de substituigao, o contratado devera faze-la em conformidade com a indicagao da Secretaria 
Municipal de administragao, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da notificagao por escrito, mantidos o prego inicialmente 
contratado. Sendo que o ato do recebimento nao importara na aceitagao.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBSERVAQOES E DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO- A coleta e o transporte ate o destino final dos residues gerados que constituem este objeto sao de exclusiva 
responsabilidade da contratada.

PARAGRAFO SEGUNDO- 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.

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

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

PARAGRAFO QUINTO - 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.

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

PARAGRAFO SETIMO - A contratada suportara integralmente as despesas de alimentagao, hospedagem, deslocamento e transporte 
dos seus empregados, prepostos e contratados para a execugao dos servigos, bem como os respectivos riscos.

PARAGRAFO OITAVO - 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 
seguranga e medicina do trabalho, conforme legislagao em vigor, eximindo, toda e qualquer responsabilidade que possa recair sobre o 
contratante.

PARAGRAFO NONO - 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 residuos solidos.

PARAGRAFO DECIMO - 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.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - 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.
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PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com preocupapao, 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.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Todos os residuos 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.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - Diariamente sao gerados no municipio em termos de media aproximadamente 8.905 Kg (Oito Mil 
Novecentos e Cinco quilos) de residuos 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 referencia;

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - A CONTRATADA devera, se necessario, mediante determinaqao expressa da CONTRATANTE, 
remanejar os percursos de coleta, realizar a pesagem dos residuos, devendo permitir o levantamento de informaqoes sobre os setores 
para que mantenha os serviqos sempre adequados.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - E atribuiqao da CONTRATADA executar o percurso fornecido, dando ciencia previa dos locals, dias e 
horarios em que o serviqo sera executado, a todos os municipes, da forma que melhor Ihe convir.

PARAGRAFO DfiCIMO SETIMO - £ obrigaqao da CONTRATADA dar ciencia previa dos locais, dias e horarios em que o serviqo sera 
executado ao CONTRATANTE.

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Competira a CONTRATADA a admissao de mao-de-obra necessaria ao desempenho dos serviqos 
contratados, correndo por sua conta, tambem, os encargos necessarios e demais exigencias das leis trabalhistas, previdenciarias, 
fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza, bem como indenizaqao 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.

PARAGRAFO DfiCIMO NONO - Os funcionarios admitidos deverao possuir capacidade fisica e qualificaqao que os capacite a executar 
os serviqos inerentes ao objeto da presente licitaqao.

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

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - A CONTRATANTE tera direito de solicitar a substituigao de pessoal, a qual devera se realizar 
dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 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.

PARAGRAFO VIGfiSIMO SEGUNDO - 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.

PARAGRAFO VIGfiSIMO TERCEIRO - 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.

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - 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.

PARAGRAFO VIGfiSIMO QUINTO - A CONTRATADA devera manter um profissional devidamente habilitado pelo Conselho Fiscalizador 
competente ao seu registro

clAusula setima - das obrigaqOes da contratada relativas A CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE:

As boas praticas de otimizagao de recursos, redugao de desperdicios e menor poluigao se pautam em alguns pressupostos e 
exigencias, que deverao ser observados pela Contratada, que devera fazer uso racional do consumo de energia e agua, adotando 
medidas para evitar o desperdicio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redugao de consumo e uso racional da agua, cujo(s) encarregado(s) deve(m) 
atuar como facilitador(es) das mudangas de comportamento.

PARAGRAFO SEGUNDO - Dar preferencia a aquisigao e uso de equipamentos e complementos que promovam a redugao do consumo 
de agua e que apresentem eficiencia energetica e redugao de consumo.

PARAGRAFO TERCEIRO - Evitar ao maximo o uso de extensoes eletricas.



000257
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANA
Avenida Brasil, 1431 -centre-CEP85.710-000 

CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacacxi/pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

14-11-51

PARAGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orienta?6es referentes a redugao do consume de energia e agua. Dar 
preferencia a descarga e torneira com controle de vazao, evitando o desperdicio de agua.

PARAGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a execugao dos 
servigos.

PARAGRAFO SEXTO - Proporcionar treinamento periodico aos empregados sobre praticas de sustentabilidade, em especial sobre 
redugao de consumo de energia eletrica, de consume de agua e destinagao de residuos solidos observando as normas ambientais 
vigentes.

PARAGRAFO SETIMO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, orientagao sexual ou estado civil na selegao de 
colaboradores no quadro da empresa.

PARAGRAFO OITAVO - Conduzir suas agoes em conformidade com os requisites legais e regulamentos aplicaveis, observando tambem 
a legislagao ambiental para a prevengao de adversidades ao meio ambiente e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos 
servigos, como exige a Lei n° 9.985/00.

PARAGRAFO NONO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e equipamentos que foram utilizados na 
execugao das atividades da empresa, inclusive os potencialmente poluidores, tais como, pilhas e baterias, lampadas fluorescentes e 
frascos de aerossois, pneumaticos inserviveis, produtos e componentes eletroeletronicos que estejam em desuso e sujeitos a 
disposigao final, considerados lixo tecnologico.

PARAGRAFO DECIMO - E proibido incinerar qualquer residue gerado;

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - Nao e permitida a emissao de ruidos de alta intensidade;

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A contratada devera observar no que couber, durante a execugao contratual, criterios e praticas 
de sustentabilidade, como:

Dar preferencia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressao de documentos;
Em caso de necessidade de envio de documentos a contratante, usar preferencialmente a fungao “duplex” (frente e verso), 

bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
Priorizar a aquisigao de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atoxico ou biodegradavel.
Devera, se possivel, adotar praticas de sustentabilidade e de racionalizagao no uso de materiais e servigos, incluindo uma 

politica de separagao dos residuos reciclaveis descartados e sua destinagao as associagoes e cooperativas dos catadores de materiais 
reciclaveis, conforme Decreto n. 5.940/2006.

Capacitar seus empregados, orientando que os residuos nao poderao ser dispostos em aterros de residuos domiciliares, areas 
de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas tecnicas especificas.

a)
b)

c)
d)

e)

0
CLAUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condigoes ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor 
pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Constituent obrigagoes do CONTRATANTE:

efetuar o pagamento ajustado;
esclarecer a CONTRATADA toda e qualquer duvida, em tempo habil, com relagao ao fornecimento; 
manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

a)
b)
c)

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigagoes da CONTRATADA:

entregar/executar o objeto, de acordo com as especificagoes do Anexo I do Edital do Pregao Presencial n° 
0106/2021 e da Clausula Primeira deste instrumento;

responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestagao obrigacional, incluindo mao-de-obra, 
seguros, encargos sociais, tributes, transporte e outras despesas necessarias para o fornecimento do objeto do Contrato;

responsabilizar-se pela integral prestagao contratual, inclusive quanto as obrigagoes decorrentes da inobservancia

a)

b)

c)
da legislagao em vigor;

atender aos encargos trabalhistas;
assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus 

representantes, na execugao do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em 
decorrencia dos mesmos;

d)
e)

manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os casos 
determinados pela urgencia dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverao ser confirmados por escrito, dentro do prazo maximo 
de 03 (tres) dias uteis;

0

manter todas as condigoes exigidas para habilitagao e qualificagao exigidas no Edital do Pregao Presencial n° 
0106/2021, durante a vigencia do Contrato.
g)
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E de responsabilidade da contratada, tomar todas as precaugoes necessarias quanto a protepao de funcionarios no 
local de execupao dos servipos, cabendo toda a responsabilidade na ocorrencia deste a CONTRATADA.

Local de execupao: A ser estabelecido pelo Departamento de urbanismo,
Durante a realizapao das atividades, os funcionarios deverao tratar os visitantes com educapao e cordialidade, 

auxiliando em qualquer duvida que os mesmos tiverem, e acatando qualquer reclamapao, a qual devera ser levada a conhecimento 
imediato da contratante.

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

h)

i)
j)

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

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

n) A contratada transportara os residuos atraves de frota propria (resguardando o direito de contratapao de terceiros), conforme 
Autorizapoes e Licenpas Ambientais de Operapao, expedidas pelos seus orgaos fiscalizadores que Ihe competem, conforme o caso.

1)

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

o)

p) A contratada se obriga a cumprir todas as normas, procedimentos, disposipoes e demais resolupoes atinentes, bem como se obriga 
a cumprir a todas as determinapoes que vierem a existir relacionadas ao objeto do presente instrumento, responsabilizando-se 
pelos danos, que objetivamente ou subjetivamente, dolosa ou culposamente, venha causar a contratante, ou a terceiros.

q) A contratada suportara integralmente as despesas de alimentapao, hospedagem, deslocamento e transporte dos seus empregados, 
prepostos e contratados para a execupao dos servipos, bem como os respectivos riscos.

r) A contratada fara com que seus empregados e/ou prepostos trabalhem devidamente uniformizados e protegidos por EPI’s 
(Equipamentos de Protepao Individual) necessaries ao trabalho e ao risco existente, obedecendo as normas de seguranpa e 
medicina do trabalho, conforme legislacao em vigor, eximindo, toda e qualquer responsabilidade que possa recair sobre o 
contratante.

s) A contratada e a unica responsavel administrativa e financeiramente, por eventuais danos causados ao meio ambiente e a 
qualquer pessoa em razao de contaminapao, acidentes ou qualquer outro fato decorrente da execupao da prestapao dos servipos, 
desde o momento da coleta e durante o transporte ate a destinapao final dos residuos solidos.

t.) 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 servipos prestados.

u) 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.

v) Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com preocupapao, 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.

w) Todos os residuos 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.

x) Diariamente sao gerados no municipio em termos de media aproximadamente 8.905 Kg (Oito Mil Novecentos e Cinco quilos) de 
residuos domiciliares e comerciais (8,9 ton/dia), considerando que nos meses de Novembro, Desembro, 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 referencia;

y) A CONTRATADA devera, se necessario, mediante determinapao expressa da CONTRATANTE, remanejar os percursos de coleta, 
realizar a pesagem dos residuos, devendo permitir o levantamento de informapoes sobre os setores para que mantenha os servipos 
sempre adequados.

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

aa) E obrigapao da CONTRATADA dar ciencia previa dos locais, dias e horarios em que o servipo sera executado ao CONTRATANTE.

mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br
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bb) 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 indenizacao de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a CONTRATADA pelos 
danos causados por sens empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio publico ou a outrem.

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

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

ee) 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.

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

gg) 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.

hh) 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 reiletores, bone, entre outros, especificos para cada tipo de servigo.

ii) A CONTRATADA devera manter um profissional devidamente habilitado pelo Conselho Fiscalizador competente ao seu registro

CLAUSULA NONA - DAS PENAS PELA INADIMPLENCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-a, em caso de inadimplemento de suas obrigagoes, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o 
complementem, as seguintes multas, sem prejuizo das sangoes legais da lei n° 8.666/93 e responsabiiidades civil e criminal:

Advertencia;
0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte

a)
b)
inadimplida;

O atraso, para efeito de calculo da multa mencionada no subitem anterior sera contado em dias corridos, a partir do 1° diac)
util subsequente ao termino do prazo ajustado;

20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer clausula contratual, exceto3)
prazo de entrega;

Caso a vencedora nao efetue a entrega/execugao do objeto, incidira multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
respectiva nota de empenho, por inexecugao total do objeto, sem prejuizo das outras sangoes cabiveis.

A multa sera descontada dos creditos constantes da fatura, ou outra forma de cobranga administrativa ou judicial.

e)

1)

CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAgCES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais os acrescimos ou supressoes contratuais que se fizerem 
necessarias em ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO

O presente contrato podera ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificagao Judicial da 
CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

infrigencia de qualquer obrigagao ajustada.
liquidagao amigavel ou judicial, concordata ou falencia da CONTRATADA.
se a CONTRATADA, sem previa autorizagao do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito 

decorrente deste contrato.
os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

a)
b)
c)

d)

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizos que esta vier a sofrer em decorrencia 
da rescisao por inadimplemento de suas obrigagoes contratuais.

PARAGRAFO SEGUNDO: - Caso ocorra a rescisao do Contrato, o CONTRATANTE, pagara a CONTRATADA, apenas os valores dos 
materials entregues e aceitos ate a data respectiva.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAQAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposigoes expresses na Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e sues alteragoes posteriores, 
na Lei n° 8.078, de 11.09.1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, no Codigo Civil Brasileiro, no Codigo Comercial Brasileiro e em outros 
referentes ao objeto, ainda que nao explicitadas.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA sera feita por meio de protocolo. Nenhuma outra 
forma sera considerada como prova de entrega de documentos ou cartas

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PULICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato sera publicado no periodico dos Atos Oficiais do Municipio de Santo Antonio do 
Sudoeste-Pr, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1°, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA REVOGAQAO E ANULAQAO

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

PARACtRAFO PRIMEIRO - A declaragao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos atos que 
diretamente dele dependam.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando da declaragao de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicara 
expressamente os atos a que ela seestende.

PARAGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitagao nao gera obrigagao de indenizar pela Administragao.

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

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

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

PARAGRAFO SfiTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitagao e o Prefeito Municipal de Santo Antonio do 
Sudoeste.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIQdES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposigoes gerais:

Em ocorrendo a rescisao do presente contrato, em razao do inadimplemento de obrigagoes da CONTRATADA, esta 
ficara impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrera as penalidades previstas no Artigo n° 87 
da Lei 8.666/93.

a)

A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigagoes decorrentes 
da execugao deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciaria, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do 
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuizos causados a terceiros.

b)

O presente Contrato Administrative sera encaminhado atraves de correio eletronico, para o enderego de 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 Licitagoes da Prefeitura Municipal, em ate 05 (cincol dias apos o 
seu recebimento.

c)

A via deste instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, sera 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 originals prevista no item anterior.

d)

O fiscal responsavel pela execugao do contrato sera o senhor(a) ALEX GOTARDI;

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 quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a 
aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermedio de outrem. qualquer pagamento, doagao,
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compensagao, vantagens financeiras ou beneficios 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.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condicoes estabelecidas no edital n° 0106/2021 - Pregao Presencial e na proposta apresentada pela CONTRATADA, sao partes 
integrantes deste instrumento, independentemente de transcrigao.

PARAGRAFO UN1CO - Serao incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificagoes que venham a ser 
necessarios durante a sua vigencia, decorrentes das obrigagoes assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a 
prorrogagao de prazos e normas gerais de servigos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA SUCESSAO E DO FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletronico de dados) de igual teor e forma, na 
presenga das 02(duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, 
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Santo Antonio do Sudoeste, estado do Parana, nao obstante qualquer mudanga de 
domicilio da CONTRATADA, que em razao disso e obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificagoes, 
citagao inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Santo Antonio do Sudoeste, 16 de setembro de 2021

CONTRATANTE

CONTRATADO
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PARECER JURIDICO

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

1 RETROSPECTO

Trata-se de fase interna de licitagao em que o DEPTO DE ADMINISTRAQAO, REC HUMANOS, 
COMPRAS E PATRIMONIO, pretende a disposta aquisigao ao custo maximo de R$ 997.097,64 
(Novecentos e Noventa e Sete Mil e Noventa e Sete Reals e Sessenta e Quatro Centavos).

O procedimento veio acompanhado da Solicitagao com Estimativa de Quantidade e Pregos, 
Orgamentos e o Termo de Referenda e Parecer Contabil.

O Departamento de Licitagoes encaminhou os autos para avaliagao juridica por parte desta 
Procuradoria Juridica, levando-se em consideragao o disposto no artigo 38, inciso VI e paragrafo unico, da 
Lei n° 8.666/93.

E o relatorio.

2 fundamentaqAo

2.1 CONSIDERAQOES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITARORIO

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituigao Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXL

O procedimento licitatorio visa garantir nao apenas a selegao da proposta mais vantajosa para a 
Administragao, mas sim, visa assegurar o principio constitucional da isonomia entre os potenciais 
prestadores do servigo ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Publico.

Entretanto, como destacado acima, a propria Constituigao Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, ao 
fazer exigencia da licitagao, ressalva “aos casos especificados na legislagdo”, abre a possibilidade da lei 
ordinaria fixar hipoteses para estabelecer excegoes a regra de licitar, que e exatamente o que se observa 
pela disposigao dos artigos 24 e 25 da Lei n° 8.666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos de 
dispensa e inexigibilidade de licitagao.

Feitas essas consideragdes previas, passa-se ao exame do caso concrete.

2.2 O CASO CONCRETO

Levando-se em consideragao os documentos que instruem o presente procedimento, e aqueles que 
sao necessaries em todos e quaisquer procedimentos licitatorios, passa a analisa-Ios, objetivamente:

Modalidade: por tratar-se de aquisigao de produtos comuns o pregdo e a modalidade/.
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adequada para a licitagdo pretendida, como preve artigo 1° da Lei n° 10.520/02;

Tipo de apura^ao: Menor Prego, Par lote;//.

Justificativa de pre^o: ao Termo de Referenda foram anexados orgamentos, sendo que o 
prego que a Administragdo estd disposta a pagar corresponde a media dos ualores 
pesquisados, conforme solidtagdo anexa. Salienta-se que fica exduida da andlise deste 
parecer a verificagdo da compatibilidade dos pregos fixados no Termo de Referenda com os de 
mercado, jd que estes sdo objeto de pesquisa e valorizagdo exclusiva do servidor solidtante da 
contratagdo.

III.

Justificativa de quantidade: ao Termo de Referenda foram anexados adequadamente as 
quantidades pretendidas com base nas necessidades das Secretdrias da munidpalidade, 
conforme solidtagdo anexa. Salienta-se que fica exduida da andlise deste parecer a 
verificagdo da compatibilidade das quantidades fixadas no Termo de Referenda, jd que estes 
sdo objeto de pesquisa e valorizagdo exclusiva do servidor solidtante da contratagdo.

IV.

Parecer contabil: a Secretaria de Contabilidade e Finangas exarou parecer no qua! atesta 
que os gastos com esta licitagdo ndo comprometem os recursos minimos destinados a saude e 
a educagdo. O parecer contabil constitui exigencia prescrita nos artigos 212 e 216, pardgrafo 
6°, ambos da Constituigdo Federal de 1988. O artigo 212 impos aos entes federados a 
vinculagdo de parcela da arrecadagdo tributdria, enquanto que o artigo 216, pardgrafo 6° 
apenas faculta a vinculagdo de tais receitas. Alem disso, o artigo 167 da Carta Politica abre 
uma excegdo a regra da impossibilidade de vinculagdo da receita proveniente de impostos, 
autorizando, contudo, quando se tratar de repasses destinados d saude e a educagdo.

V.

Edital: o edital atende as exigencias prescritas na Lei n° 10.520/02, e considera que neste 
processo ndo se aplique o disposto no artigo 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/06, 
alterado pela Lei Complementar n° 147/14, em razdo de ndo se mostras vantajoso para a 
Administragdo Municipal conforme artigo 49, inciso III da Lei Complementar 123/ 06.

VI.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Juridica OPINA pela viabilidade da Contratagao de empresa 
especializada para realizagao coleta porta a porta de residues solidos classe II oriundos do municipio e 
transporte ate Aterro Sanitario Licenciado., via Pregao, tipo Menor Prego, Por lote, ao custo maximo de
R$ 997.097,64 (Novecentos e Noventa e Sete Mil e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Quatro 
Centavos).

Ainda, como condigao de validade dos atos, o Departamento de Licitagoes ainda devera, nessa
ordem:

No prazo de 3 (tres) dias, comunicar a autoridade superior (Prefeito Municipal), para 
ratificagao;
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CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacaoKi/pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 35638000

Publicar o Pregao nos veiculos de publicagao oficiais, no prazo mimmo de 8 (oito) dias uteis 
exigidos na Lei 10.520/02 ; e,
Publicar no Mural de Licitagoes do Tribunal de Contas do Estado do Parana, conforme 
determina o artigo 2°, inciso I, da Instrugao Normativa n° 37/2009, do TCE/PR.

n.

in.

E o parecer, submetido a honrosa apreciagao de Vossa Senhoria.

Santo Antonio do Sudoeste - Parana, 15/09/2021.

v. Uaa^\'JUa,V\
ClfiTIA FERNANDA LANpARlN 

Procuradora Geralv 
Advogada - OAB 32.208-PR
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Municipio de
SANTO ANTONIO 

^ DOSUDOESTE

pregAo
PRESENCIAL
0106/2021

deOBJETO: Contratagao 

especializada para realizagao coleta porta a 

porta de residues solidos classe II oriundos do 

municipio e transporte ate Aterro Sanitario 

Licenciado.

empresa

DATA DA SESSAO PUBLICA:
29 de setembro de 2021.
HORArIO:
14horas.
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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 - 
centra - 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 disposigoes 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 condigoes 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 condigoes de habilitagao e execugao da proposta. Da mesma forma, permite maior redugao de 
pregos em vista da interagao do pregoeira 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 contratapao 
decorrente desta licitagao. ________

1. DO OBJETO

Constitui objeto deste PREGAO 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.

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

1.1.
licitante a participagao em quantos itens forem de sen interesse.

sens

A licitagao sera dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se ao

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

DAS CONDIQ6ES DE PARTICIPAGAO2.

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 sens 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 licitagoes 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 disposigoes no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suasc)
alteragoes 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 consorcio;0

mailto:licitacao@pmsas.pr.gov.br


OODiSd

MuHia'pio da Santo Antonio do Sudoetfe
£stado Vo Parana

14-11-51

g) representagao de mais de uma empresa pelo mesmo representante;

Que emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho notumo, 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)

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: .............
ENDEREgO: ...................
FONE/FAX: ...........................................................

ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITACAO (envelope n° 02)
PREGAO PRESENCIAL 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 DE
em uma unica via, devendo a proposta comercial ser

2.6.
HABILITAgAO, deverao ser apresentados 
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 identificado 
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 Licitagoes 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.



003183

Muhidpio dc Santo Antonio do Sndocste
Gstado Do Parana

14-11-51

Administragao e estarao disponiveis para retirada, pela licitante, no prazo de 30 dias apos a 
assinatura do contrato.

DA IMPUGNAQAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO3.

Qualquer pessoa, fisica ou juridica, e parte legitima para solicitar esclarecimentos ou3.1.
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.

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: licitacaofq 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 respectivo 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 processo 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:
licitacaoflpmsas.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 subsidies formais 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 suspensivo a impugnagao e medida excepcional e devera ser motivada pelo 
pregoeiro, nos autos do processo de licitagao.

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

DO CREDENCIAMENTO4.

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 INSCRIQAO 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 agdes. acompanhado de 
documentos de eleigao de sens 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:

Declaracao 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 Instruqao 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 
expedigao, para os casos em que a certidao nao indique prazo de validade e/ou validagao;

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

4.2.5. Declaragao 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 procuragao, ou particular com firma 
reconhecida, ou documento equivalente.

Se a licitante se fizer representar por procurador, devera apresentar procuragao por4.4.
instrumento publico ou particular, da qua! constem poderes necessaries a pratica dos atos inerentes a 
licitagao, como formular lances, negociar prego, interpor recursos, desistir de sua interposigao 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).

4.5. Consideragdes sobre o credenciamento:

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 condigao 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 
administrativo;

4.5.4. Nao restando comprovado o atendimento aos requisites fixados para o tratamento diferenciado 
como 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 verbais;

4.5.7. Os documentos necessarios para credenciamento poderao ser apresentados em via original, 
copia autenticada por cartorio ou autenticada por servidor do Departamento de Licitaqoes deste 
municipio ou publicagao em orgao da imprensa oficial. A aceitagao 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 orientagoes constantes no Anexo VI deste edital5.1.
(tambem dispomvel 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 encadernadas ou 
grampeadas de modo que nao existam folhas soltas, impressa com clareza, sem rasuras ou 
entrelinhas que dificultem sua analise.

Na propostara devera constar:5.2.

5.2.1. Especificagao do produto cotado;

5.2.2. Prego unitario por item do objeto licitado, com ate 02 (duas) casas decimais, 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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5.2.7. Planilha de composi^ao de custos, nos termos do Anexo X do instrumento convocatorio;

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 motivo 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 deflnidas 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;

6.6.5. Nao apresentarem planilha de composiqao de custos, nos termos do Anexo VIII;

6.7.
para esses
sorteada. As licitantes proclamadas classificadas, sera dada oportunidade para nova disputa, por meio

Na ocorrencia de empate dentre as classificadas para participarem dos lances verbais, a ordem 
lances sera definida atraves de sorteio, onde tera preferencia para o lance a licitante
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de lances verbals 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.
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.

No que se refere os artigos 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de6.9.
2006 - Estatuto de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e Lei Complementar 147/2014:

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

§ 1° Entende-se por empate aquelas situagoes 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 definira 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. Caso nao se realize lances verbais, serao verificados a conformidade entre a proposta escrita de
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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.

Apos este ato, sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas.6.15.

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.

6.18. Constatado o atendimento pleno as exigencias editalicias, sera declarada a proponente 
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.

6.21. Aplica-se a este Pregao o disposto no Art. 48, § 3o, da Lei Complementar n°. 147/2014, 
que estabelece a prioridade de contrataqao 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.

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

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

6.22.2.
Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE.

REGIONALMENTE: Municipios do Sudoeste do Parana conforme definido pelo

6.22.3. MUNICIPIOS: Ampere, Barracao, Bela Vista da Caroba, Boa Esperanga do Iguagu, 
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 condigoes
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habilitatorias da licitante classificada em primeiro lugar, como segue do item 6.17.

DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO7.

O envelope 2 (dois) da licitagao devera center os documentos necessarios 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 
Coniunta de Debitos relatives a Tributes 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 tributes relacionados com o objeto licitado;

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

7.3.4. Certificado de Regularidade de Situagao para com o Fundo de Garantia de Tempo de Servico 
(FGTS1;

7.3.5. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a 
apresentagao de Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei n° 12.440, de 

^ 07 de julho de 2011;

Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte, havendo alguma restrigao7.3.5.1.
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.

A nao regularizagao da documentagao no prazo estipulado implicara a decadencia do7.3.5.1.1.
direito a contratagao, sem prejuizo das sangoes cabiveis.

Tambem poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certidoes de7.3.5.1.2.
regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentagao 
vencida;

7.4. A documentagao relativa a QUALIFICAQAO TECNICA:
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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;

7.4.1

7.4.2

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 TECNICO);

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 VI);

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 VII);

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 VIII);

7.4.8

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

7.6.
substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, 
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagao e 
classificagao.

7.5.

No julgamento da habilitagao, o pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao alterem a

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.

Caso a licitante seja a matriz, todos os documentos apresentados deverao estar em nome da7.10.
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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 orgao a qual solicitou o 
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 inidonea 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.

8.2. A falta de manifestagao motivada quanto a intengao de recorrer importara na decadencia desse 
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.

8.4. Os recursos e contrarrazoes deverao ser apresentados contendo assinatura do representante 
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 
licitacaorflpmsas.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.
apro veitamento.
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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 hornologagao.

DA adjudicaqAo e homologacAo9

Constatado o atendimento das exigencias fixadas neste Edital, o licitante classificado em9.1.
primeiro lugar sera declarado vencedor.

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

O pagamento sera efetuado atraves de transferencia eletronico para a conta bancaria da10.1.
Contratada indicada pela mesma, no prazo maximo de 30 (trinta) dias contados da apresentagao da 
Nota Fiscal, apos o recebimento deflnitivo 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.

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

da dotaqAo orcamentaria e reajuste de precos11

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

Somente podera ocorrer a recomposigao de valores nos casos enquadrados no disposto no11.2.
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.

?
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11.5. Somente serao analisados os pedidos de recomposipao 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, devolupao do Termo 
assinado (conforme o caso) e publicagao do Termo de Aditamento.

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 fonteExercicio da despesa Conta da despesa Funcional programatica Fonte de recurso Natureza da 

despesa
1030 3.3.90.39.GO.00 Do Exercicio2021 05.005.18.541.2602.201 511

6

8. DAS CONDIQOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO

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 Licitagoes 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.

12.7. Para fins de assinatura do contrato a empresa vencedora devera apresentar o Certificado 
de Registro e Licenciamento Veicular - CRLV do caminhao que sera utilizado, com no maximo 3 
(tres) anos de uso, em atendimento ao disposto no Item 08 do Termo de Referencia (Anexo 01).

12 DAS PEN ALIDADES

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

Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando13.1.1.
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

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.

Nao mantiver a proposta;13.1.5.

Cometer fraude fiscal;13.1.6.

Comportar-se de modo inidoneo;13.1.7.

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 sangoes:

Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao acarretarem13.4.1.
prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

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

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

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

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto13.5.
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 sangoes.13.6.

Se, durante o processo de aplicagao de penalidade, houver indicios de pratica de infragao13.7.
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei Anticorrupgao), como ato 
lesivo a administragao publica nacional, copias 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.

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

O processamento do PAR nao interfere no seguimento regular dos processes administrativos13.9.
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 participa^ao 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 
flP 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 aplicagao 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.

13 DA REVOGAQAO E ANULAQAO

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.

A declaragao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultara na nulidade dos14.2.
atos que diretamente dele dependam.

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 peia Administragao.

A nulidade da contratagao opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos que o14.5.
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 administrativo, assegurado o 
contraditorio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

A autoridade competente para anular ou revogar a licitagao e o Prefeito Municipal de Santo14.8.
Antonio do Sudoeste.

DA FRAUDE E DA CORRUPQAO14

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
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das partes podera oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se 
comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta propria quanto por intermedio de 
outrem, qualquer pagamento, doagao, compensagao, vantagens financeiras ou beneficios 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.

DAS DISPOSICOES FINAIS15

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

As normas disciplinadoras desta licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagao16.2.
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.

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

Sera facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase do julgamento,16.4.
promover diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, 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.

O Pregoeiro podera, ainda, relevar erros formais, ou simples omissoes 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 suficienfe 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

http://www.diariomunicipal.com.br/amp/
http://www.pmsas.pr.gov.br/
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pro po stas.

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.

16.14. O pregoeiro nao se responsabilizara por e-mails que, por qualquer motive, 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:

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
Modelo de Declaragao de Estrutura Veicular
Modelo de Declaragao de Pessoal Capacitado
Modelo de Declaragao de PCMCO e PPRA
Manual de Preenchimento da Proposta
Planilha de Composigao de Gustos

ANEXO I 
ANEXO II 
ANEXO III 
ANEXO IV 
ANEXO V 
ANEXO VI 
ANEXO VII 
ANEXO VIII 
ANEXO IX 
ANEXO X

Santo tqi\io do Sudoeste-PR, 16 de setembro de 2021.

RICARDO \ 
Prefei'

pomo ORTINA 
Municipal
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EDITAL DE PREGAO N0 0106/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 977/2021

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PRE^O 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 residuos solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro 
Sanitario Licenciado, de acordo com as especificagoes abaixo:

Lote Produto/Servigo Codigo do
produto/
servigo

Quantidade Unidade Prego Unitario Prego maxim o 
total

execuqAo mensal de coleta porta a
PORTA E TRANSPORTE PARA ATERRO 
LICENCIADO de residuos solidos classe II 
(grupos A e B):
- Residuos Domiciliares;
- Media de 13.700 habitantes
- Media de 4.620 domicxlios
- Media de 267 toneladas/mes
- Media de 969,58 Km/mes

Pe sagem para transporte de 
responsabilidade da contratada.

1 12 MESES 83.091,47 997.097,70

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 residuos gerados e os cuidados exigidos na coleta, transporte e destinagao final e ainda por ser 
imprescindivel por tratar-se de servigo publico continue 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



000285

MuHict'pio Ac Santo Antonio do Sndocstc
Gstado Vo Parana

14-11-51

necessidade do municipio para que o lixo domiciliar nao acumule e para que seja dado o destino 
correto.

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 Vila AuroraBairro Jardim Fronteira

Bairro Jardim ArisiBairro Imbauvas

Bairro Novo HorizonteBairro Princesa Isabel

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 TRANSPORTS ATE A DESTINACAO DOS RESIDUOS

3.1. Residues de Classe II (Residues Domiciliares)
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Frequencia Estimada de coleta e transporte a 
serem realizadas

Residues Solidos

Segunda, Quarta e SextaBairro 7 de Setembro

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Nova

Terga, Quinta e SabadoBairro Entre Rios

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Catarina

Terga e SextaBairro Jardim Fronteira

Terga, Quinta e SabadoBairro Vila Aurora

Terga, Quinta e SabadoBairro Imbauvas

Terga, Quinta e SabadoBairro Jardim Arisi

Segunda, Quarta e SextaBairro Princesa Isabel

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 sen 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 residues nas residencias e sem prejuizo da 
sequencia do seguimento do calendario de coletas.

a.

b.

c.



000287

Muhictpio dc Santo Antonio do Sndoe&te
Gstado Do Parana

14-11-51

A coleta regular consiste no recolhimento, manual e/ ou mecanizado, dos residues solidos 
gerados nos domicilios, estabelecimentos comerciais e congeneres, farmacias, hospitals, clinicas, 
postos de saude, laboratorios, 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

d.

e.

Quilometragem Diaria Estimada 
(Km)

Dia da Semana Locals

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

24,16Quarts 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

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

36,77Sexta feira

Sabado 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

42,64

Quilometragem Estimada no 
mes (Km)

Quantidade de dias

Mes Referencia SabadoSegunda SextaTer<ja Quarts Quinta

5 5 4 968,80Julho/2020 4 4 5

958,675Agosto/2020 5 4 4 4 4

954,29Sete mbro /2020 5 5 4 4 44
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5 5 1.005,93Outubro/2020 4 54 4

4 916,03Novembro/2020 4 4 45 4

995,815 5 4Dezembro/ 2020 4 5 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

1.128,00188Segunda feira a 
Sabado

6

Quilometragem Estimada de 
Transporte no mes (Km)

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

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

do

Novembro DezembroJulho Setembro OutubroAgosto

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.

c.
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4. DOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO

4.1. Bairro 7 de Setembro

Logradouros e vias

Rua Alfonso Francisco Machado Rua Adao de VargasRua Sete de Setembro

Rua Albino Carminatti Rua Arni Francisco PedonRua Angela Lassem

Rua Erena Junges LeindeckerRua Arsenio Leindecker Rua Duque de Caxias

Rua Manoel Barcelos dos SantosRua Independente Rua Juvelina dos Santos

Rua Mario Eurico Locatelli Rua 52 Leo SpanholRua Marginal

Rua Sadi VargasRua Osvino Bier Rua Romildo Luiz Sguarezi

Travessa do Cedro

Total aproximado de ruas no bairro = 3.033 metros

4.2. Bairro Vila Nova

Logradouros e vias

Avenida Internacional Rua Afonso Arrechea Rua Antonio Cordeiro

Rua Cerylo Zottis Rua Demetrio Antonio Nodari Rua 53

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


