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MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANA
Avenida Brasil, 1431 -centre-CEP 85.71-000 

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

Contrato de presta9ao de servisos n° 445/2021, que entre si celebram de um iado o 
MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE e de outro lado SELECT SERVICO 
AMBIENTAL LTDA.

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/ME 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 de outro SELECT SERVIQO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n°06.986.647/0001-10, com sede na cidade de Nova Esperanqa do Sudoeste/PR, doravante 
designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666/93 e suas alteraqoes 
subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrencia da licitaqao realizada atraves do 
PREGAO PRESENCIAL n° 0106/2021 , mediante as seguintes clausulas e condiqoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contrataqao de empresa especializada para realizaqao coleta porta a porta de residuos solidos classe 
II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.

ITENS
Precpo totalQuantidade Pre<po

unitario
Descrigao do produto/servi^o Marca do 

produto
Unidade de 
medida

CodigoItemLote
do
produto/
servigo

664.800,00EXECUCAO MENSAL DE 
COLETA PORTA A PORTA E 
TRANSPORTE PARA ATERRO 
LICENCIADO de residuos solidos 
classe II (grupos A e B):

55.400,00SERV 12,0018631 PROPRIALOTE: 001 - 
Lote 001

1

- Residuos Domiciliares;

- Media de 13.700 habitantes

- Media de 4.620 domicilios

- Media de 267 toneladas/mes

- Media de 969,58 Km/mes

- Pesagem para transporte de 
responsabilidade da contratada.

664.800,00TOTAL

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

clAusula SEGUNDA - DO PREgO
O preqo ajustado ao qual o CONTRATANTE se obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em 
receber e de R$ 664.800,00(Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais), e o presente 
contrato nao preve atualizaqao de valores.

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

CLAUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

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

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

PARAGRAFO SEGUNDO 
CONTRATANTE, em Ol(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formats 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:

As faturas deverao ser apresentadas pela CONTRATADA ao

dotaqOes
Fonte de recurso Natureza da despesa Grupo da fonteFun clonal programaticaConta da despesa

Do Exercicio3.3.90.39.00.0005.005.18.541.2602.2016 5111030

PARAGRAFO NONO - A CONTRATADA devera apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, 
certidoes comprovando a sua situagao regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Servigo - FGTS. A CONTRATADA devera ainda, man ter 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 fomecido 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.
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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, 
hospitals, clinicas, postos de saude, laboratories, e demais que produzam esses residues, 
devidamente acondicionados em sacos plasticos e/ ou recipientes aprovados pela municipalidade, 
e no seu transporte de veiculos apropriados, do ponto de geragao ao local de destinagao final 
adequado e devidamente licenciado (Aterro Sanitario).

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 CONDIQOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

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

PARAGRAFO SEGUNDO - Definitivamente, apos a verificagao das especificagoes tecnicas, de 
qualidade. Caso confirmada a conformidade com as especificagoes tecnicas, a Nota Fiscal sera 
atestada pela area responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagao da execugao.

PARAGRAFO TERCEIRO - Administragao rejeitara, no todo ou em parte, os fomecimentos 
executados em desacordo com o disposto neste Termo de Referencia. Se, apos o recebimento 
provisorio, constatar-se que os fomecimentos 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 
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 OBSERVANCES E DAS OBRIGAQOES DA CONTRATADA

PARAGRAFO PRIMEIRO- A coleta e o transporte ate o destine final dos residues gerados que 
const!tuem este objeto sao de exclusiva responsabilidade da contratada.

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

com a
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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 contrataqao de terceiros), conforme Autorizaqoes 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 EPI’s (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.

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

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 flm.

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
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esta media e superior a esse valor devido a temporada de verao onde a cidade recede turistas, 
enquanto nos demais meses essa media diaria e inferior ao valor de referencia;

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

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

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

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - Competira a CONTRATADA a admissao de mao-de-obra necessaria 
ao desempenho dos servigos 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 indenizagao de acidentes de trabalho de qualquer natureza, respondendo a 
CONTRATADA pelos danos causados por seus empregados, auxiliares e prepostos, ao patrimonio 
publico ou a outrem.

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

PARAGRAFO VIGESIMO - So deverao ser admitidos candidates que se apresentarem com boas 
referencias e tiverem seus documentos em ordem. So poderao ser man tides 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) 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.

PARAGRAFO VIGESIMO 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 VIGESIMO 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 donativos 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 VIGESIMO 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 
SU STENT ABILID AD E:
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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 consume de energia e agua, adotando medidas para evitar o desperdicio.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redugao de consume 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 consume de agua e que apresentem eficiencia energetica e redugao de 
consumo.

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

PARAGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientagbes referentes a redugao do 
consumo 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 consumo 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 
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:

em

a) Dar preferencia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressao de 
documentos;

b) 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.

c) Priorizar a aquisigao de bens que sejam constituidos por material renovavel, reciclado, atoxico 
biodegradavel.

d) 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

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, conforme Decreto n.

ou

as associagoes e 
5.940/2006.

e) 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
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por Lei, bem como em areas nao licenciadas.
f) Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas tecnicas 

especificas.

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:

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

PARAGRAFO SEGUNDO - Constituent obrigagoes da CONTRATADA:

a) 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;

b) 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;

c) responsabilizar-se pela integral prestagao contratual, inclusive quanto as obrigagoes decorrentes da 
inobservancia da legislagao em vigor;

d) atender aos encargos trabalhistas;
e) 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;

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

g) manter todas as condigoes exigidas para habilitagao e qualificagao exigidas no Edital do Pregao 
Presencial n° 0106/2021, durante a vigencia do Contrato.

h) E de responsabilidade da contratada, tomar todas as precaugoes necessarias quanto a protegao de 
funcionarios no local de execugao dos servigos, cabendo toda a responsabilidade naocorrencia deste 
a CONTRATADA.

i) Local de execugao: A ser estabelecido pelo Departamento de urbanismo,
j) Durante a realizagao das atividades, os funcionarios deverao tratar os visitantes com educagao e 

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

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

l) 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.

m) 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.

n) 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.

GirAT,H
FIAUX: EBS'V 
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o) 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 execuqao dos services.

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 
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) necessarios ao trabalho e ao risco 
existente, obedecendo as normas de seguranpa e medicina do trabalho, conforme legislapao 
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, 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;

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 informapdes sobre os setores para que mantenha os servipos sempre adequados.

z) E atribuipao da CONTRATADA executar o percurso fornecido, dando ciencia previa dos locals, 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 locals, dias e horarios em que o servipo sera 
executado ao CONTRATANTE.

ou

em

JULIA =■£££ 
GALBIATI
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bb) Competira a CONTRATADA a admissao de mao-de-obra necessaria ao desempenho dos services 
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 
indenizapao 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.

cc) Os funcionarios admitidos deverao possuir capacidade fisica e qualificapao que os capacite a 
executar os servipos inerentes ao objeto da presente licitapao.

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

ee) A CONTRATANTE tera direito de solicitar a substituipao 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 servipo. Se a dispensa der origem a apao na Justipa, a CONTRATANTE nao tera, em nenhum 
caso, qualquer responsabilidade.

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

gg) Durante a execupao dos servipos sera terminantemente proibido aos empregados da CONTRATADA 
ingerirem ou estarem sob o efeito de bebidas alcoolicas ou substancias toxicas, e de pedirem 
gratificapoes ou donatives de qualquer especie.

hh)A guarnipao ou qualquer funcionario da area operacional, devera apresentar-se uniformizada e 
asseada, com camisas ou camisetas fechadas, calpas, calpados e demais equipamentos de 
seguranpa e protepao individual, como luvas, capas protetoras em dias de chuva, coletes refletores, 
bone, entre outros, especificos para cada tipo de servipo.

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 obrigapoes, definidas no edital 
e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuizo das sanpoes 
legais da lei n° 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

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

valor correspondente a parte inadimplida;
c) O atraso, para efeito de calculo da multa mencionada no subitem anterior sera contado em dias 

corridos, a partir do 1° dia util subsequente ao termino do prazo ajustado;
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer 

clausula contratual, exceto prazo de entrega;
e) Caso a vencedora nao efetue a entrega/execupao do objeto, incidira multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecupao total do objeto, sem prejuizo das outras 
sanpoes cabiveis.

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

ajS-ngp
FIAUX:
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CLAUSULA DECIMA - DAS ALTERAQOES CONTRATUAIS

A CONTRATADA flea obrigada a aceitar, nas mesmas condigoes contratuais os acrescimos ou 
supressoes contratuais que se flzerem 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 notificaqao Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

a) infrigencia de qualquer obrigapao ajustada.
b) liquidapao amigavel ou judicial, concordata ou falencia da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem previa autorizapao do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou 

transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.

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

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA LEGISLAQAO APLICAVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposipoes expressas na Lei n° 8.666, de 
21.06.1993 e suas alterapbes 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 licitapao 
por razbes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anula-la em virtude de vicio insanavel.

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

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

PARAGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitapao nao gera obrigapao de indenizar 
pela Administrapao.

JULIA =S 
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PARAGRAFO QUARTO - A nulidade da contrata^ao 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 mao resultar prejuizo ao 
interesse publico ou aos demais interessados.

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

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSIQOES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposigoes gerais:

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

b) 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.

c) 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 Licitagdes da Prefeitura Municipal, em ate 05 (cinco) dias apos o seu 
recebimento.

d) 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.

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

SSSH-JULIA 
GALBIATI 

FIAUX SSSSSSSS: 
0896548490^;.-—-



0 0 0 5 9 L
mm MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PAP^ANA
Avenida Brasil, 1431 -centre-CEP 85.71-000 

CNPJ 75.927.582/0001-55
E-mail: licitacaolfaJpmsas.ur.gov.br - Telefone: (46) 35638000

m
< iffiwocosuag

14-11-51

PARAGRAFO UNICO - Serao incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer 
modificapoes que venham a ser necessarios durante a sua vigencia, decorrentes das obrigapoes 
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 tras em direito permitidas neste referido foro.

01 de novembro de h,'Santo Antonio do Sudoeste,

RICARDO ANTONJO ORTINA
Prefeito Municipal

JULIA GALBIATI§|§fb£^L

ssSkssk.
SELECT SERVICO AMBIENTAL LTDA

CNPJ N°: 06.986.647/0001-10
JULIA GALBIATI FIAUX
CPF N°: 089.654.849-01

FIAUX:
08965484901
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EXTRATO DO CONTRATO N° 445/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 0106/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SELECT SERVICO AMBIENTAL LTDA
CNPJ N° 06.986.647/0001-10
Representante: JULIA GALBIATI FIAUX
CPF n° 089.654.849-01
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.
VALOR TOTAL: R$ 664.800,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reals)
VIGENCIA: 31/10/2022
Santo Antonio do Sudoeste, em 01/ 11/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA - PREFEITO MUNICIPAL
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EXTRATO ADITIVO N° 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E Pela Contratada: 
GILMAR S DE CASTRO 
Represen tante Legal

NQ 229/2021
Pregao N° 48/2021
OBJETO: Aquisigao de generos alimentlcios nao percciveis para 
alimentaqao escolar, com entrega parcelada em cronograma fornecido 
pela Secretaria Municipal de Educa^ao, destinado ao atendimento de 
estudantes da rede municipal de ensino.

Publicado por:
Elionete Castiglioni 

Codigo Identificador:A8503413

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
EDITAL DE RESULT ADOCONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 

SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: GSC SUPERMERCADO LTDA;
VALOR REAJUSTE: 11.880,10 
DATA DA ASSINATURA: 19/10/2021

EDITAL DE RESULT ADO

O pregoeiro MAICON CAMARGO DE SOUZA, designado pela 
Portaria n° 30.063/2021, com base na Lei Federal n° 8.666/93 e 
legislate complementar, toma publico o resultado e adjudica^ao da 
Licita9ao:
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO N° 114/2021 - Processo 
n° 1043/2021
Objeto: Aquisi<;ao de um Rolo Compressor de Cilindro Simples de 
acordo com o convenio 908489/2020 do Ministerio de Agricullura, 
Pecuaria e Abastecimento - MAPA.CRITERIO DE JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS: Menor Prego, Por item
FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho 
de 2002; Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, Decreto 
Municipal n°. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Lei Municipal 
2.868/2021 de 15 de abril de 2021, aplicando-se no que couberem, as 
dispositjoes contidas na Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, 
Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Federal n° 147/2014 
e legislagao complementar.

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal

E Pela Contratada: 
GILMAR S DE CASTRO 
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni

Codigo Identificador:A12399C2

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
EXTRATO ADITIVO N° 1 DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO N° 203/2021 PREGAO N° 49/2021

EXTRATO ADITIVO N° 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
Situatjao: DESERTA.N“ 203/2021

Pregao N° 49/2021
Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Parana, em 19/10/2021.OBJETO: Aquisigao de generos alimenticios pereciveis para 

alimenta^ao escolar, com entrega parcelada em cronograma fomecido 
pela Secretaria Municipal de Educagao, destinado ao atendimento de 
estudantes da rede municipal de ensino.

MAICON CAMARGO DE SOUZA 
Pregoeiro

Publicado por: 
Elionete Castiglioni 

Codigo Identificador:84141055
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: GSC SUPERMERCADO LTDA;
VALOR REAJUSTE: 29.233,94 
DATA DA ASSINATURA: 19/10/2021

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
EXTRATO DO CONTRATO N° 446/2021

EXTRATO DO CONTRATO N° 446/2021 
PREGAO ELETRONICO N° 0113/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE - PR
CONTRATADA: YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS 
EIRELI
CNPJ N° 22.087.311/0001-72 
Representante: CLEISON JUNIOR TURECK 
CPF n° 027.384.089-40
OBJETO: Aquisigao de um Rolo Compactador Vibratorio de acordo 
com o convenio 234/2021 da Secretaria de Estado da Agricultura e do 
Abastecimento - SEAB..
VALOR TOTAL: R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)
VIGENCIA: 19/10/2022

Pela contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal e

a Contratada:
__LMAR S DE CASTRO
Representante Legal

Publicado por:
Elionete Castiglioni 

Codigo Identificador: 1F7EE6B3

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
EXTRATO ADITIVO N° 1 DO CONTRATO 

ADMINISTRATIVO N° 291/2021 PREGAO N° 66/2021

Santo Antonio do Sudoeste, em 20/10/2021.EXTRATO ADITIVO N° 1 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 291/2021 
Pregao Nu 66/2021
OBJETO: Aquisigao de materiais para desenvolvimento das oficinas 
ofertadas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social, conforme 
quantidades, espccificagoes, exigencias e condigoes estabelecidas 
neste documento.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE - PR;
CONTRATADA: GSC SUPERMERCADO LTDA;
VALOR REAJUSTE: 19.630,00 
DATA DA ASSINATURA: 19/10/2021

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Preteito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni

Codigo Identificador:2A0F0AAF

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 
EXTRATO DO CONTRATO N° 445/2021

EXTRATO DO CONTRATO N° 445/2021 
PREGAO PRESENCIAL N° 0106/2021
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SELECT SERVICO AMBIENTAL LTDA

Pela Contratante:
RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal
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CNPJ N° 06.986.647/0001-10 
Representante: JULIA GALBIATI FIAUX 
CPF n° 089.654.849-01
OBJETO: Contrata<?ao de empresa especializada para realizagao 
colcta porta a porta de residues solidos classe II oriundos do 
munidpio e transporte ate Aterro Sanitario Licenciado.
VALOR TOTAL: RS 664.800,00 (Seiscentos e Sessenta e Quatro Mil 
e Oitocentos Reals)
V1GENCIA: 31/10/2022

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO DA SERRA

SAMAE
TERMO DE HOMOLOGACAO

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - 
SAMAE
RUA JOSE BATISTA PROEN^A, 680- CENTRO - Fonc/Fax: 
(43) 3267-1437 - CEP 86270-000
CNPJ 02.460.512/0001-66 SAO JERONIMO DA SERRA - ESTADO 
DO PARANA
www.samaesjs.com.br / samaesjs@samaesjs.com.br
TERMO DE HOMOLOGACAO
DISPENSA DE LICIT At; AO N° 09/2021 
PROCESSO N° 11/2021
Apos efeluar a competente analise, HOMOLOGO nesta data, para os 
devidos fins e direitos, o PROCESSO LICITATORIO de DISPENSA 
N° 09/2021, acatando sem ressalvas a conclusao final da Comissao 
Permanente de Licita<;ao - CPL.
Objeto:

Santo Antonio do Sudoeste, em 01/11/2021.

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elionete Castiglioni

Codigo Identificador:64613DD0

RECURSOS HUMANOS 
PORT ARIA N° 30.095/2021

PORTARIAN0 30.095/2021
VALOR MAXIMO 
UNITARIO RS

VALOR MAXIMO 
TOTAL R$

DF.SCRICAO 
RESUM IDAO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 

SUDOESTE, ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuipoes 
^fciais e com base nos art. 60 e 196 da Lei Municipal 1990/09, no art. 
^r, § 10 da Constitui^ao Federal, e em aten^ao ao disposto no 

Acordao n° 2672/2010 do Tribunal de Contas do Estado do Parana e 
STF ARE 1225738 RS;
RESOLVE:
DECLARAR a Vacancia do cargo em Provimento Efetivo de Agente 
de Servigos Operacionais, ocupado pelo servidor Antonio Batista 
Lima, em razao de pedido de exoneragao, a partir de 19 de Outubro 
de 2021.

QUANTIDADEITEM

Pncu 17.5-25 E2/G2/L2, 
12 Lonas 9.560.002 4.780,00I

Pncu 12.5/80-18 1-3, 10 
Lonas 2 1.900,00 3.800.002

VALOR MAXIMO TOTAL 13.360,00

Valor: RS 13.360,00 (Treze mil, trezentos e sessenta reais) 
Fornecedor: GABRIEL ANDRES FLACH - ME 
CNPJ: 24.693.328/0001-07

Publique-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 16 de Outubro de 2021. Sao Jeronimo da Serra, 19 de outubro de 2021.

Publique-se VICENTE SAMPAIO 
Diretor Presidente do SAMAE

RICARDO ANTONIO ORTINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Mario Ferreira 

Codigo Identificador:5DAB3800Publicado por:
Eduarda Ortega Alvarez

Codigo Identificador:8FACl 1E2 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM1NISTRACAO 
PORT ARIA 340/2021

RECURSOS HUMANOS 
PORTARIA N° 30096/2021 O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO JERONIMO DA SERRA - 

ESTADO DO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIC'OES 
LEGAIS.
RESOLVE:
REVOGAR, A Portaria 081/2021 de 21/01/2021, que Concede FG-5- 
A, e CONCEDER, Fungao Gratificada FG-ll-A, ao Sr. 
GUILHERME LINO, Auxiliar Administrative, RG 7.376.015-1, 
funcionario efetivo desta Prefeitura Municipal, confonne Oficio n° 
407/2021 -GAB. de 18/10/2021, a partir de 01 /11 /2021.

RT A RI AN° 30.096/2021

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO 
SUDOESTE. ESTADO DO PARANA, no uso de suas atribuigoes 
legais,

RESOLVE:

EXONERAR, a pedido o servidor Antonio Batista Lima, matricula 
163-1, ocupante do cargo efetivo de Agente de Servigos Operacionais, 
com carga horaria de 40 boras semanais, lotada na Secretaria de 
Administragao, com efeitos legais a partir de 19 de Outubro de 2021.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Sao Jeronimo da Serra, 20 de outubro de 2021

VENICIUS DJALMA ROSA 
Prefeito MunicipalGABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 19 DE OUTUBRO DE 

2021. Publicado por: 
Wilson Monaris 

Codigo Identificador:3C4971EFPublique-se.

RICARDO ANTONIO ORTINA 
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BOA VISTA

Publicado por:
Eduarda Ortega Alvarez 

Codigo Identificador:DlECA200 DIVISAO DE LICITACOES 
EXTRATO PARA PUBLICACAO DE RATIFICACAO E 
HOMOLOGACAO DE DISPENSA DE LICITACAO REF. 

PROCESSO-AUTOS 146/2021

http://www.samaesjs.com.br
mailto:samaesjs@samaesjs.com.br
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m MUMClPIO DE 8AKTO AKTOKIO DO HUDOESTE

ESI ADO !XJ PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO 
DO SUDOESTE 

ESTADO DO PARANA
F.XTRATO DO CONTRATO N° 445/2021 

PREGAO PRESENCIAL N° 0106/2021 
CONTRATANTE: MUNICfPIO DE SANTO ANTONIO 

DO SUDOESTE - PR
CONTRATADA: SELECT SERVICO AMBIENTAL 

LTDA
CNPJ N° 06.986.647/0001-10 

Representante: JULIA GALBIATI FIAUX 
CPF n° 089.654.849-01 

OBJETO: Contratagao de einpresa especializada 
para realizagao coleta porta a porta de residuos 

sdlidos classe II oriundos do munictpio e transporte 
ate Aterro Sanitario Licenciado.

VALOR TOTAL: RS 664.800.00 (Seiscentos e 
Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reals) 

VIGENCIA: 31/10/2022 
Santo Antonio do Sudoeste. em 01 /11 /2021.
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MUMClPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANAI
CEP85TKMW0A.n»U Ill-nil

CHI*J 75 0J7 VI2/00OI SB

Trlrkarr |4ft» MM80UO
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NO IMRPESSO OU NO DIGITALSanto Antonio do Sudoeste. Balado do Pninmi. cm 19/10/2021

JORNAL DA FRONTEIRA L/‘MAICON CAMARGO DE SOUZA 
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http://www.iornaldafronteira.com.br
mailto:arles@Jomaldafronteira.com.br

