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llustrissimo Senhor Pregoeiro do Munici'pio de Santo Antonio do Sudoeste - PR.

Pregao Presencial n^ 0106/2021

LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA., pessoa jundica de direito 

privado, inscrita no CNPJ 04.336.100/0001-44, com sede na Rua Frei Policarpo, 367, Bairro 

Sao Bernardo, Uniao da Vitoria/PR, por meio de seu representante legal, que esta subscreve, 

a presenga de Vossa Senhoria para nos termos da Lei n9 10.520/2002 c/c a Lei nQ 8.666/93, 

interpor o presente

vem

RECURSO ADMINISTRATIVO

Em face da decisao que inabilitou a licitante SELECT SERVICOS 

AMBIENTAIS LTDA, pelos fatos e fundamentos jundicos aduzidos nas inclusas Razoes, que 

deverao ser apreciadas pela autoridade superior, facultada a reconsidera^ao da decisao.

Nestes Termos

Pede deferimento.

Uniao da Vitoria, 4 de outubro de 2021.

Assinadode forma 
digital por LIMPATUR 
LIMPEZA URBANA 
LTDA:0433610000014

LIMPATUR 
LIMPEZA 
URBANA 
LTDA:04336100lDados: 2021.10.04 

16:03:29-OSW
Limpatur Limpeza Urbana Ltda.

000144
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RAZOES DE RECURSO

Pregao Presencial n2 0106/2021 

Recorrente: Limpatur Limpeza Urbana Ltda. 

Exmo. Sr. Prefeito Municipal,

Da analise da Ata de Sessao Publica do Pregao n5 0106/2021, 

constata-se que a licitante SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA foi declarada habilitada.

Contudo, conforme manifestaqao da recorrente na sessao de abertura 

da habilitagao realizada em 29/09/2021, temos que referida licitante (SELECT SERVICOS 

AMBIENTAIS LTDA), nao cumpriu o que estabelece:

DO NAO ATENDIMENTO AO EDITAL - LICEN^A AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Estabelece o item 7.4 os documentos que deverao ser 

apresentados para comprovagao de qualificacao tecnica das proponentes, dentre eles:

7.4.2 Licenga Ambiental Estadual em nome da proponente para 

servigos pertinente ao lote objeto licitado;

Em que pese a possibilidade de apresentagao da licenga ambiental 
simplificada, e necessario que se analise a questao do licenciamento em si e nao somente o 
documento apresentado. desprezando seu teor, a exemplo do que acontece no presente caso.
Vejamos:

A licenga apresentada pela licitante SELECT - Licenga Ambiental 
Simplificada n^ 173373, refere-se tao somente a 4 caminhoes:
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Secretary de Estado do D**«nvo»vimento Sa5ler»tave< e do Turismo - SEDEST 
Inslituto Agua

. ■; . 16 192.708-2e Terra

PARANA , IN67ITUTO
AOUA t TCAflA 173373

GOVERNO DO ESTADO
SECRer^ui OO DESENVOLVHF^TO

swsicMr/ftVfcLtDO fwHiiriv LICEN^A AMBIENTAL SIMPLIFICADA 16/12/2023

0 lrrj!u» Agua • ferra. com base oa le^slaoao amDit'-ta! e oemais oormas p«mr-*n*.w. e »ndo em ^sta o contdo no e>pe<3i®nte c^otocciaoo sob o n° 16 1&2.708-2. ccnced# LAS - Lceop An^>ienUJ
Simp/rfioada nas condicoes e restncoss atoi'O e3Dec«fioadas.

1 IDEHTincaQAO DO EUPREEMDCDOR 
CPP/CMPJ
06.986.647/0001-10
RGftnKrtfdo Estadual 
Bairro
C«nlro

Non>».TUzao Social
SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA 

Logradooro a Ncmaro 
Avenido Iguacu. 1366

cepMunicipio/ur
Nova Esperanto do Sudo^••■e/PR 85.635-000

2 OEMTinCAQAO DO EMPREEMDdlEWTO

Transportadora de cargaa «m geral e de reskluos
Eapacnca

Tranapodadora (1# produtos n»o pwigoaoa. TranaportadotJi d* pnxxjto* pengoroa 
DaUOiea Qa Atryldad*
rasiduos da eaooa. rwuooa cU*m l • iwiduoa iMo pangoeoa eta we n 

logradouro a Hu mat a
AVENIDAIGUACU 1368
Baino
CENTRO

P3da
Pec-jeno

Cocxdanadaa OTM (E-W)
273616.6-7133236 0
Bacia HwrogrsfVcfl

Igua5u
CEP/ UF

Nova Esper1 ra or Sudoeste/PR 85 6 -.5-000

3 CARACTERfcTICAS DO EMPREEMDIMENTO

3.1 PROOUTO ARMAZENADO 
DaacrkjSo
camtnhoes

.dada^Xa TlpodaAm :«fw . r; •
4,00 unid null

3.2 AGUA UTIUZADA
OrtgamAgua
Rede PuWica

r -norgi Coot danadaa UTM (E-M).T»(m*/rora)
1.00

Tpo oa UBO
Rumano e £ inpreendirr  ̂me

3.3 EFLUEIfTES UQUDOS 
On gam Enoarda
Efluente de esgoto sanitarlo

Coordanadaa UTM (E«)N*Ouiorgavm*> (nF/nor^
100

Fo' : ratamanto
Fi>3S0

OtdUpi: Final
?un idouro

E Licen^a Ambiental Simplificada n2 248304 refere-se a 5
caminhoes:

Sec.-eunj d* Esudo do Oesenvolvmienlo Sustentivel * do Turismo - SEDEST 
Insdtuto Agua e Terra

17.860.619-2

PARANA , INST4TVTO
AOUA C TBARA 248301

GOVERNO DO ESTADO
SECFtf rw>.» OO OEMNVCUVMEerro 

■AiltNiiOVt.fcL’O IVWSMO

VaMafa »• L*•«»»•

LICEN^A AMBIENTAL SIMPUFICADA 22/07/2025

0 It-.j’j'.uto Ago3 e T»rra. com bas^ na '♦gisJ^cio amDi^nUi« 0*mais oenras p^ovntes. «t«ndo *n’ vista o contdo r»o c^otocolaOD sod o n° 17 830 64&-2, ccnc«d« LAS - L»cenca Ajnbi«o*-»!
SirrfJiftcada naa cond.-coes e rwvicoes abano esptctfiodaa

1. DENTIF1CA0AO DO EMPREEHDCOOR 
CPFK.HPJ
06.986.647/0001-10
RGAnacn^io E eta dual 
Brtto

Non»a«ai3o Social
SEL£CT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA

Logradouro • Numaro
LINHA SAO LUIZt 0

CEPMuntcap*>/UF
Nova Esperanca do Sudoe-.^/PR 85.635-000

2. DEHTIFICAgAO DO EMPREEHDfMEHTO 
ABvMMH
Transportadora de cargas em geral e de residues
AtMOada Eap#cinca
Tranaportaocra da raeiouca n>o pangoaoa (claaM l). Tranaportadora da raaitfcoa pangoao* iclaaaa i)
DaUwas as Awviaada
coteta tranaporl# da raattioa daata u a raiiduai lK«pRalar»8

Logradou-o a Numaro
Ltnha Sao Luiz, 41 Lote Rural da Qeba 60-FB 
Baino
Zona Rural

P02t»
Pe.; seno

cooroenadaa UTM (E-N)
276660.4 - 7135599.6
BicU Hitrogranca
iguacu

CEPM • clpto/UF

Nova Eaperan^a oc 5udoeste/PR 85 £: 3-000

3. CARACTERttnCAi DO B4PREEMOIMEHTO

3 1 PROOUTO ARMAZENAOO 
DaacngAo
caminboes

.asda/Dta TlpodaAm no »rij
5,00 unid nuU

3.2 AGUA UTIUZADA 
CXI gam Agua
P090 Raoo

Coora§n*iaa UTM (E-N)f: .florga-na fnatnora)
012

npodo imo

Humane e Empreendimentc

3J EFLUEHTE3 UOUlOOS 
ongamEffuarta
Efluente de esgo'o samtario

N’outorga Cdoroanadaa UTM (E-N)varso (m’-Gra)torr.» iratamanto
possa

:*aa!r Final
Sumidouro 1 00

Primeiramente, temos que o Pregoeiro deve diligenciar junto ao 
I AT para certifica^ao da quantidade de caminhoes estao licenciados para a empresa SELECT. Isto 
porque, a empresa conta com duas LAS referentes ao mesmo objeto, pelo que devem ser 
considerados 5 caminhoes licenciados. E consta que uma mesma empresa nao pode se utilizer 
de fazer mais que uma LAS para a mesma atividade, devendo quando da ampliagao a mais de 5 
caminhoes, fazer a modalidade de licenciamento LP Licen$a previa, LI Licen?a de instalagao e LO 
Licenga de opera^ao.
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Pois bem. Temos ainda que a quantidade de caminhoes licenciados ja 
se encontra comprometida em razao da manuten?ao de contratos formalizados por essa 
empresa junto a outros municipios.

Com efeito, somente se encontram habilitados para execugao dos 
servigos o numero maximo de 5 caminhoes; estando esses comprometidos em outros contratos, 
nao e valida a LAS apresentada para fins de habilitagao na presente licitagao.

Portanto, ainda que a licenga em tela fosse considerada valida, ela 
delimita a atividade ao uso de 5 caminhoes. Contudo, e sabido que a empresa SELECT possui 
diversos outros contratos junto a outros municipios (conforme comprovamos atraves dos 
documentos anexos), nos quais ja se encontram comprometidos um total de 10 caminhoes.

Desta forma, sob nenhuma hipotese ou argumento, a Licenga 
Ambiental Simplificada apresentada pela empresa SELECT podera ser utilizada para 
atendimento ao item 7.4.2 do edital, pois os caminhoes licenciados ja estao comprometidos em 
outros contratos.

ANTE O EXPOSTO, pugna a recorrente pelo conhecimento e 

provimento do recurso interposto, visando seja reformada a decisao atacada, com a 

consequente inabilitagao da licitante SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.

Nestes Termos

Pede deferimento.

Uniao da Vitoria, 4 de outubro de 2021.

Assinado de forma 
digital por LIMPATUR

LIMPEZA URBANA limpeza urbana 
LTDA:0433610000 LTDA:04336100000144 

Dados: 2021.10.04 
16:03:50-03'00'

Limpatur Limpeza Urbana Ltda.

LIMPATUR

0144
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PREFEITURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA
CONTRATO N°213/2019

O MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA, Estado do Parana, inscrito no CNPJ 

n° 01.612.441/0001-07, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Dilso Stored, 

residente e domiciliado a Rua Rio Grande do Sul, nesta cidade, portador da Cedula de identidade 

RG n°. 5.267.692-4SSP/PR e do CPF/MF sob n° 748.894.199-34, doravante designado 

MUNICIPIO, a seguir denominado CONTRATANTE e, de outro lado a empresa ESPERAN^A 

AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, pessoa juridica, inscrita no CNPJ/MF sob o 

n°. 06.986.647/0001-10, com sede a Av. Igua?u, na cidade de Nova Esperan^a do Sudoeste, 

Estado do Parana, neste ato representado pelo Sr. JOSE CARLOS FIAUX, portador da Cedula 

de Identidade n°. 4.393.438-4 e do CPF n°. 723.606.079-87 residente e domiciliado na cidade de 

Umuarama - PR, a seguir denominada CONTRATADA, tern entre si justo e contratado o 

constante nas clausulas a seguir enumeradas:

CLAUSULA PRIMEIRA - Do Objeto
O presente contrato tern por objeto CONTRA TACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

EXECUCAO DE SERV1COS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE

RESIDUOS URBANOS, DOMICILIARES DO MUNICIPIO DE BELA VISTA DA CAROBA

EM ATERRO SANITARIO DEVIDAMENTE LICENCIADO AMBIENTALMENTE, de

acordo com as condigdes e especifica^oes minimas exigidas no Edital e Anexos do Pregao 

Presencial N° 084/2019. Com os seguintes itens:
Valor 

total (RS)
Quantidade Valor

unitario
MarcaUnid.

medida
Material/Servi^oItem

(R$)
12ESPERANCA

AMBIENTAL
MES21386 - SERVICE) DE COLETA DE 

RESIDUOS SOLIDOS 
DOMICILIARES (CLASSE II-A) DO 
MUNICIPIO DE BELA VISTA DA 
CAROBA.
Constituindo Servigo de Coleta dos 
Residues Solidos em diversos pontos 
de coleta e TRANSPORTE ATE O 
ATERRO SANITARIO, com 
periodicidade de 02 (DUAS) vezes por 
semana nas zonas urbana e rural 
(coniunidades de Coxilha Bonita Vista 
Gaucha e Vila Progresso). TOTAL 
MENSAL ESTIMADO E DE 269 KM 
RODADOS.

2
318.000,0026.500,00

Total (RS):
318.000,00

CLAUSULA SEGUNDA - Da Contrata^ao e da vigencia
Ficam integrados a este Contrato, independente de transcricao, os seguintes documentos

Rua RbdeJaneiQ n21021, Ceritn>-85745a33
Fcne/Fac (036)3557-1180

Bela Vista da Caroba - PR
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BELA VESTA DA CAROBA
cujos teores sao de conhecimcnto da CONTRATADA: atos convocatorios, cdital de licita^ao, 

proposta da proponente vencedora, parecer de julgamento e todos os denials documentos 

produzidos no procedimento licitatorio referido na clausula primeira.

Paragrafo Primeiro
A assinatura do presente contrato indica que a CONTRATADA possui plena ciencia de 

seu conteudo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se as normas 

da Lei 8.666/93 e 10.520/2002 e a totalidade das clausulas contratuais aqui estabelecidas.

Paragrafo Segundo
A vigcncia do presente contrato e 365 dias a partir da data de assinatura deste contrato, 

podendo ser prorrogado mediante instrumento proprio, dentro dos limites legais.

CLAUSULA TERCEIRA - Da Execu?ao e da Entrega
A execugao do serviqo desta licita9ao pela(s) empresa(s) vencedora(s) em favor da Administraijao 

sera realizada (02) duas vezes por semana para residues solidos domiciliares na zona rural 

(comunidade de Coxilha Bonita, Vista Gaucha e Vila Progresso) e zona urbana no municipio de 

Bela vista da Caroba, sem custos adicionais de qualquer natureza.

CLAUSULA QUARTA - Da Responsabilidade do Gerenciamento

A Secretaria de Administraqao gerenciara o presente contrato e mesmo sera fiscalizado 

pelo Senhor Jose Gilmar Teles Antunes -Diretor do Depto.de Administraqao.

CLAUSULA QUINTA - Das Condi^Ses de Pagamento
Cumpridas as obrigaqoes contratuais dispostas neste instrumento e no edital do Prcgao 

Presencial n° 084/2019, o pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE em favor da(s) 

empresa(s) vencedoras ate o dia 15 do mes subsequente ao da emissao da Nota Fiscal.

Paragrafo Primeiro
O CNPJ/MF constante da Nota Fiscal devera ser o mesmo indicado na proposta, sob pena 

de nao ser efetuado o pagamento.

Paragrafo Segundo
Nenhum pagamento sera efetuado enquanto pendente de liquidaqao qualquer obrigaqao 

financeira que tenha sido imposta a CONTRATADA pela CONTRATANTE, em decorrencia de 

penalidade ou inadimplencia nos termos da legislaqao vigente.

Rua FfodeJaneio, rP lD21,CentK>-8574SCC0
Fcne^Fac (0^3557-1130

Bela Vista da Caroba - PR
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PREFEITURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA

Paragrafo Terceiro
Os pagamentos decorrentes da entrega do objeto do presente contrato correrao por conta 

da seguinte dota^ao or9amentaria:

344 - 1 . 12001 . 15.512. 11 . 2.44.0.339039 Outros Services de Terceiros - Pessoa Juridica 
436 - 1 . 12001 .15.512.11. 2.44.0.339039 Outros Servitpos de Terceiros - Pessoa Juridica

Paragrafo Quarto
Os pregos do presente contrato poderao ser reajustados apos sens primeiros doze meses 

pela varia9ao do INPC - Indice Nacional de Pre90S ao Consumidor.

CLAUSULA SEXTA - Do Valor
O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total de R$318.000,00 (trezentos 

e dezoito mil reals), pela aquisi9ao do material do objeto, licitado e do qual foi declarada 

vencedora.

CLAUSULA SETIMA
A CONTRATADA se obriga a manter, durante a vigencia do contrato, todas as condiqoes 

de habilitaqao exigidas na licitaqao, assumindo, ainda, a obrigaqao de apresentar, no termino do 

prazo de validade de cada documento, os seguintes comprovantes devidamente atualizados:

Prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa a Divida Ativa da Uniao, 

mediante apresenta9ao de Certidao de Quita9ao de Tributes e Contribuiqdes Fcderais, 

com abrangencia as contribuiqoes sociais previstas nas alineas “a” a “d” do paragrafa 

unico do art. 11 da lei n° 8.212 de 24/07/91 expedida pela Secretaria da Receita 

Federal, do domicilio ou sede da proponente;

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentaqao de 

Certidao Negativa de Debitos e Tributes Estaduais, expedida pela Secretaria de 

Estado da Fazenda, do domicilio ou sede da proponente;

Prova de regularidade perante o FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviqo, 

mediante apresenta9ao do CRF - Certificado de Regularidade de FGTS, fomecido 

pela Caixa Econdmica Federal.

Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiqa do 

Trabalho, conforme determina a Lei n. 12.440/2011.

a)

b)

c)

d)

Rua Rb deJaneiro, n51C2X Centn>-85745ar) 
Fcne/Fac (CM6)3557-1183

Bela Vista da Caroba - PR
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PREFETTURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA
Paragraf'o Primeiro

Os documentos exigidos neste contrato deverao ser apresentados no original, em copia 

autenticada por cartorio ou por publicatpao em orgao da imprensa oficial. A autenticagao podera 

ser feita, ainda, mediante cotejo da copia com o original, por tuncionario do CONTRATANTE 

devidamente identificado.

Paragrafo Segundo
Se a CONTRATADA estiver desobrigada da apresenta^ao de quaisquer documentos 

solicitados nesta clausula devcra comprovar esta cond^ao por meio de certificado expedido por 

orgao competente ou legislaqao em vigor, na forma exigida no paragrafo primeiro.

Paragrafo Terceiro

A CONTRATADA estara dispensada de apresentar os documentos de que trata esta 

clausula, caso seja possivel, ao CONTRATANTE, verificar a regularidade da situaqao da 

CONTRATADA por meio de consulta on-line.

Paragrafo Quarto

A contratada se obriga tambem a:

a) Dar integral cumprimento ao presente contrato;
b) Fomecer ininterruptamente a prestagao do servigo, com profissionais devidamente 

habilitados, devendo, no caso de substituigao do referido profissional, comunicar 

imediatamente a contratante, a qual podera emitir autorizagao para tanto ou rescindir o 

contrato sem onus ou qualquer penalidade a esta;
c) Fomecer a documentagao pessoal e profissional da pessoa incumbida pela empresa 

contratada pelo desenvolvimento e prestagao do servigo, na presente data.

CLAUSULA OITAVA
E vedado a CONTRATADA caucionar ou utilizar o presente contrato como garantia para 

qualquer operagao financeira.

CLAUSULA NONA
Sao assegurados ao CONTRATANTE todos os direitos e faculdades previstos no Codigo 

de Defesa do Consumidor.

CLASULA DECIMA - Das Penalidades

Rua RbdeJaneiro, n9 lQ21,Certro-8574S<X0
Fonev^ac (046)3557-1180

Bela Vista da Caroba - PR
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PREFETTURA MUNICIPAL

BELA VISTA DA CAROBA
A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar on retirar o 

instmmento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administraqao, caracteriza o 

descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-se as penalidades aqui estabelecidas.

O descumprimento total ou parcial do contrato sujeitara a CONTRATADA as seguintes 

penalidades:

Advertencia;

Multa:
1.2.1 No caso de nao cumprimento do prazo de entrega do objeto, sera aplicavel a 

CONTRATADA multa moratoria de valor equivalente a 2% do valor contratual;

1.2.2 Pela inexecugao total ou parcial do contrato, a Prefeitura do Municipio de Bela 

Vista da Caroba, estado do Parana, podera, garantida a previa defesa, aplicar a 

CONTRATADA as sangdes previstas no artigo n° 87 da Lei n° 8.666/93, sendo 

quc no caso de multa esta correspondera a 2% sobre o valor total do contrato, 

limitada a 10% do valor contratual;
1.2.3 Multa de 10% (dez por cento) do valor contratual quando a contratada ceder o 

contrato, no todo ou em parte, a pessoa fisica ou juridica, sem autorizagao da 

contratante, devendo reassumir o contrato no prazo maximo de 15 (quinze) dias, 

da data da aplicagao da multa, sem prejuizo de outras sangdes contratuais;

1.2.4 Suspensao do direito de participar em licitagdes/contratos de qualquer orgao da 

administragao direta ou indireta, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos quando, por 

culpa da CONTRATADA, ocorrer a suspensao, e se for o caso, 

descredenciamento do Cadastre de Fomecedores do Municipio de Bela Vista da 

Caroba, Estado do Parana, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem 

os motives determinantes da punigao ou, ainda, ate que seja promovida a 

reabilitagao perante a autoridade que aplicou a penalidade de acordo com o Art. 

7° da Lei Federal n° 10.520/2002.
Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com orgaos da administragao Publica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a 

reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida 

sempre que o contrato ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apos 

decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso anterior;

Nenhuma sangao sera aplicada sem o devido process© administrative, que preve defesa 

previa do interessado e recurso nos prazos definidos em Lei, sendo-lhe franqueada vista 

ao processo.

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Fto deJanaro, ne 1021, Centn>-85745Cm
Fone/Fa>c (CM6)3557-1180

Bela Vista da Caroba - PR
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PREFETTURA MUNICIPAL

BELA VKTA DA CAROBA
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA
O atraso injustificado na execu^ao do service sujeitara ao fomecedor as sangdes previstas na Lei 

10.520/2002 e 8.666/93 e sua alteragoes, no que couber.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - Dos Casos de Rescisdo

O inadimplemento, por parte da CONTRATADA, das clausulas e condigoes estabelecidas neste 

contrato assegurara a CONTRATANTE, nos termos da Segao V, do Capitulo III da Lei n ° 

8.666/93 em sua atual redagao, o direito de da-lo por rescindido, mediante notificagao por escrito, 

atraves de oficio entregue diretamentc ou por via postal, com prova de recebimento.

Paragrafo Primeiro

Fica a criterio do representante da CONTRATANTE declarar rescindido o contrato, nos termos 

do “caput’' desta clausula ou aplicar as multas de que trata a clausula decima segunda deste 

contrato.

Paragrafo Segundo

Fica este contrato rescindido de pleno direito pela CONTRATANTE, independentemente de 

interpelagao judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos de inadimplemento por 

parte da CONTRATADA:
Nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes e prazos;

Cometimento de irregularidade grave no cumprimento de clausulas contratuais, 

especificagoes e prazos;
Falta ou atraso injustificado no fornecimcnto do objeto licitado;

Decrctagao de falencia, pedido de concordata ou instauragao de insolvencia civil da

CONTRATADA.

a)

b)

c)
d)

Paragrafo Terceiro

A rescisao contratual tambem operar-se-a nos seguintes casos:
Razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinada a 

CONTRATANTE, devidamente deduzidas em processo administrative regularmente 

instaurado;
Supressao, unilateral por parte da Administragao, dos quantitativos dos bens, acarretando 

modificagao do valor inicial do contrato, alem do limite permitido no artigo 65, paragrafo 

1°, da Lei 8.666/93;
Ocorrencia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da

a)

b)

c)

Rua RbdeJanaro, n51C21,CentrD-8574SOOO
fon^fec((X16)3557-liaO
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execugao do contrato;
Descumprimento do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei n.° 8.666/93, com reda?ao 

dada pela Lei n.° 9.854, de 27 de outubro de 1.999.
d)

Paragrafo Quarto

A rescisao deste contrato podera ser:
Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE nos casos enumerados 

nesta minuta;
Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitacpao, desde 

que haja conveniencia para a Administra^ao;

Judicial, nos termos da legisla^ao processual, vigente a epoca da rescisao contratual.

a)

b)

c)

Paragrafo Quinto

Nos casos de rescisao administrativa ou amigavel que tratam, respectivamente, os

Itens “a” e “b”, do paragrafo anterior, havera precedencia de autoriza9ao escrita e fundamentada

da CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Este contrato podera ser alterado na ocorrencia de qualquer das hipoteses previstas no art. 65 da 

Lei n.° 8.666/93 e alteragoes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - Dos Casos Omissos

Os casos omissos serao resolvidos pelo Municipio de Bela Vista da Caroba/PR, a luz da legislate, 

da jurisprudencia e da doutrina aplicavel a especie.

CLAUSULA DECIMA QUINTA-DA VINCULAQAO

Este contrato vincula-se para todos os fins de direito ao edital de Pregao Presencial de n°. 

084/2019, assim como a proposta apresentada pela Contratada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Do Foro

Fica eleito o foro da Comarca de Ampere/PR para dirimir quaisquer questoes relativas a este 

contrato, com expressa renuncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com o ajustado e contratado, as partes, atraves de seus representantes, 

firmam o presente contrato, em tres vias de igual teor e forma na presenga de duas testemunhas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA FRAUDE E DA CORRUPQAO

Rua fedeJanaro, ne 1021Ceritro-85745Cffi
Fcre^a>c(W6)3557-H80
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O Banco Mundial exige que o Estado do Parana, por meio da Secretaria de Estado da 

Saude —SESA, Mutuarios de Emprestimo (incluindo beneficiarios do emprestimo do 

Banco), licitantes, fomecedores, empreiteiros e sens agentes (sejam eles declarados ou 

nao), subcontratados, subconsultores, prestadores de servi^o e fomecedores, alem de todo 

funcionario a eles vinculado, que mantenham os mais elevados padroes de etica durante 

a aquisi9ao e execu^ao de contratos financiados pelo Banco]. Em consequencia desta 

politica, o Banco:

define, para os fins desta disposi^ao, os termos indicados a seguir:

"pratica corrupta"2: significa oferecer, entregar, receber ou solicitar, direta ou 

indiretamente, qualquer coisa de valor com a inten^ao de influenciar de modo indevido a 

3930 de tcrceiros;

"pratica fraudulenta"3: significa qualquer ato, falsifica9ao ou omissao de fatos que, de 

forma intencional ou irresponsavel induza ou tente induzir uma parte a erro, com o 

objetivo de obter beneficio financeiro ou de qualquer outra ordem, ou com a inten9ao de 

evitar 0 cumprimento de uma obriga9ao;
"pratica colusiva"4: significa uma combina9ao entre duas ou mais partes visando alcazar 

um objetivo indevido, inclusive influenciar indevidamente as a9oes de outra parte; 

"pratica coercitiva"5: significa prejudicar ou causar dano, ou amea9ar prejudicar ou 

causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte interessada ou a sua propriedade, 

para influenciar indevidamente as a9oes de uma parte;

"pratica obstmtiva": significa:
(aa) deliberadamente destmir, falsificar, alterar ou ocultar provas em investiga9oes ou 

fazer declara9oes falsas a investigadores, com o objetivo de impedir materialmente uma 

investiga9ao do Banco de alega9oes de pratica corrupta, fraudulenta, coercitiva ou 

colusiva; e/ou amea9ar, perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la 

de mostrar seu conhecimento sobre assuntos relevantes a investiga9ao ou ao seu 

prosseguimento, ou
(bb) atos que tenham como objetivo impedir materialmente o exercicio dos direitos do 

Banco de promover inspe9ao ou auditoria, estabelecidos no paragrafo (e) abaixo: 

rejeitara uma proposta de outorga se determinar que o licitante recomendado para a 

outorga do contrato, ou qualquer do seu pessoal, ou seus agentes, subconsultores, 

subempreiteiros, prestadores de servi90, fomecedores e/ou funcionarios, envolveu-se, 

direta ou indiretamente, em praticas cormptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 

obstrutivas ao concorrer para o contrato em questao;
declarara viciado o processo de aquisi9ao e cancelara a parcela do emprestimo alocada a 

um contrato se, a qualquer momento, determinar que representantes do Mutuario ou de

a)

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(b)

(c)

RuatodeJanerD,n2102XCertrt>-8574SCC0
Fone^Fac (MQ3557-1180
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um beneficiario de qualquer parte dos recursos emprestimo envolveram-se em praticas 

corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas durante o processo de 

aquisisao ou de implementa^ao do contrato em questao, sem que o Mutuario tenha 

adotado medidas oportunas e adequadas, satisfatorias ao Banco, para combater essas 

praticas quando de sua ocorrencia, inclusive por falhar em informar tempestivamente o 

Banco no momento em que tomou conhecimento dessas praticas; 

sancionara uma empresa ou uma pessoa fisica, a qualquer tempo, de acordo com os 

procedimentos de sanyao cabiveis do Banco, inclusive declarando-a inelegivel, 

indefinidamente ou por prazo determinado: (i) para a outorga de contratos financiados 

pelo Banco; e (ii) para ser designado' subempreiteiro, consultor, fornecedor ou prestador 

de servigo de uma empresa elegivel que esteja recebendo a outorga de um contrato 

financiado pelo Banco;

Os licitantes, fomecedores e empreiteiros, assim como seus subempreiteiros, agentes, 

pessoal, consultores, prestadores de servigo e fomecedores, deverao pennitir que o Banco 

inspecione todas as contas e registros, alem de outros documentos referentes a 

apresentagao das propostas e a execugao do contrato, e os submeta a auditoria por 

profissionais designados pelo Banco.

(d)

(e)

Bela Vista da Caroba/PR, 30 de dezembro de 2019.

JOSE CARLOS FIAUX 

ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE 

RESIDUOS LTDA

DILSO STORCH

PREFEITO

Testemunhas:

NOME: Diego Rodrigues 
CPF: 083.201.069-31

NOME: Sidinei Tesche 
CPF: 039.087.439-66

Rua RbdeJanero, rP U321,CentiD-85745OC0
Fcne/Fac (056)3557-1180
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CONTRATO N°457/2020
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E 
ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS 
LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo empregaticio, 
de um lado o MUNICiPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a Avenida Pedro Viriato 
Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 75.792.760/0001-60, 
a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado peli Prefeito Municipal, Sr.
AMERICO BELLE. De outro lado ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS 
LTDA,CNPJ 06.986.647/0001-10, AV IGUACU, 1368 - CEP: 85635000 - BAIRRO: , 
Municipio de Nova Esperan^a do Sudoeste/PR, nesse ato representada pelo Sr(a). 
JULIA GALBIATI FIAUX , CPF N° 089.654.849-01, RG N° 13.198.135-0, vem firmar o 
presente Contrato nos termos das Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e legislagao 
pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas no Pregao Eletronico N° 73/2020, que 
fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigoes a seguir 
estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
contrataqAo de empresa especializada para prestaqAo de

SERVigOS DE COLETA, TRANSPORTS E DESTINAgAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO
reciclAvel e orgAnico produzido no perimetro urbano e transporte e
DESTINAgAO FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.
2. CLAUSULA SEGUNDA DO REGIME DE FORNECIMENTO

2.1. A empresa vencedora devera iniciar o servigo em imediatamente apos a solicitagao 
formal por parte da secretaria;

1.
1.1.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL. DA OUANTIDADE E DO PRAZO DE ENTREGA
DOS OBJETOS

3.1. O objeto devera ser entregue conforme discriminado abaixo:
Lote Item Descrigao do produ to/servigo Marca do

produto
Prego totalUnid

ade
Quanti
dade

Prego
unitario

de
medi
da
MES 12,00 32.749,16 392.990,00ESPERANSERVigO DE COLETA, PORTA A 

PORTA DO LIXO ORGANICO 
PRODUZIDO NO PERlMETRO 
URBANO E TRANSBORDO E 
DESTINAgAO FINAL DE LIXO
orgAnico da zona rural 
DO MUNICIPIO de capanema, 
com caminhAo coletor
EQUIPADO COM BAU 
COMPACTADOR DE 
CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA 
15m3. CONFORME ROTEIRO

01 1
66CA

AMBIENT
AL
COLETA
DE
RESIDUO 
S EIRELI

Avcnula Covemador IVdro Yirialo Parigol de Souza, 1080 - Centro - 8.)700-000
Foiled 10)8.).>2-1821 
CAPANEMA - PR «?
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APRESENTADO NO PROJETO 
BASICO (CAMINHAO COM NO 
MINIMO 05 ANOS DE USO)
TRANSPORTS E EXECUgAO DE 
SERVIQO DE DISPOSigAO E 
DESTINAgAO FINAL DO LIXO 
ORGANICO E REJEITOS 
URBANO E RURAL DE 
CAPANEMA, EM ATERRO 
sanitArio A SER 
PROVIDENCIADO PELA 
EMPRESA PROPONENTS

M£S01 2 ESPERAN 12,00 25.500,00 306.000,00
CA
AMBIENT
AL
COLETA
DE
RESIDUO 
S EIRELI

4, CLAUSULA OUARTA DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR
O fornecedor obriga-se a:

Efetuar a entrega dos equipamentos e do veiculo em perfeitas condiqoes, 
acompanhados da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicaqoes da marca, 
fabricante e prazo de garantia;

4.2.2.

4.2.
#

4.2.1.

Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administraqao, inerentes
ao objeto da presente licitaqao; 

4.2.3. Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovagao;

4.2.4. Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, 
as obrigagbes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a que esta obrigada, 
exceto nas condigoes autorizadas no Edital ou na minuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributes, encargos trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestagao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao do 
contrato (quando for o caso).

4.2.5.

5. CLAUSULA QUINTA DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a: 

5.2.1.
5.2.

Receber provisoriamente os equipamentos, disponibilizando local, data e
horario;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagbes do fornecedor 
atraves de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

5.2.2.

5.2.3.

6. CLAUSULA sexta do valor do contrato
O valor do contrato e de R$ 696.990,00 (Seiscentos e Noventa e Seis Mil,6.2.

Novecentos e Noventa Reais)
6.2.1.

indiretas decorrentes da execugao contratual, inclusive tributes e/ou impostos, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, 
materiais de consumo, seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto 
contratado.

No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e

Os pregos sao fixos e irreajustaveis.6.3.

Avcnidii Govcmador Pedro Yirialo Pari^ol de Sou/a. 1080 - C’enlro - 8.r)7(j0-(M)0
l'<>ne:( l(j)3.>.>2-1321
CAPANEMA - PR
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7, CLAUSULA setima da vigencia

7.2. O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.3. O prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 14/10/2020 
e encerramento em 13/10/2021.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao e entrega de 

notas fiscais referentes aos equipamentos entregues, juntamente com os comprovantes de 
recebimento do objeto emitido pela Contratante.

O pagamento somente sera efetuado apos o recebimento definitive dos objetos, 
nos termos da clausula nona deste instrumento contratual.

8.1.

8.2.

Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos8.3.
pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o 
pagamento ficara pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta 
hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da regularizagao da 
situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.

8.3.1. A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Municipio de Capanema, 
CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Capanema 
PR, Cep 85760-000.

Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta eletronica,8.4.
a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos sites oficiais, 
especialmente quanto a regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso, 
autenticado e juntado ao processo de pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na8.5.
legislagao aplicavel. 

8.5.1. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da 
Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos 
e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado 
a apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, mediante 
deposito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, 
ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida 
a ordem bancaria para pagamento.

A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a 
ser efetuada pelo fornecedor, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor nao 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de 
encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista 
para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 
aplicando-se a seguinte formula:

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

EM = I x N x
VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula:

Avcnida (iovc-rnador IVdro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,>760-000
l-'oiie:( K>)3.>.52-1821
CAPANEMA - PR
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(6 /I 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo 
pagamento

VP = Valor da Parcela em atraso

9. CLAUSULA NONA DO PRAZO E CONDICOES DE RECEBIMENTQ DO OBJETO
9.1. A empresa vencedora devera entregar os equipamentos em ate 30 (trinta) dias 

apos a solicitaqao formal.
9.2. A CONTRATADA devera entregar os equipamentos com suas proprias ferramentas, 

com seus proprios veiculos e com seus proprios funcionarios, ficando sob sua inteira 
responsabilidade sobre qualquer acidente que porventura acontecer com seus funcionarios .

9.3.0uando a entrega do objeto for realizada, cabera a CONTRATADA apresentar
comunicacao escrita, informando o fato ao fiscal do Contrato, o qual verificara os
equipamentos entregues e confeccionara um termo de recebimento provisorio.
identificando o bem recebido, cuja ilnalidade e apenas para atestar que a Contratada
entregou o bem na data estipulada na solicitacao, fornecendo uma copia do documento
a CONTRATADA.

9.4. Juntamente com a entrega dos bens, a CONTRATADA devera apresentar a
nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras do
Municipio.

9.5. Apos o recebimento provisorio, o Municipio, por meio de comissao de 
recebimento, formada por tres servidores efetivos. realizara, no prazo de ate 15
(quinze) dias, a liquidacao da aquisicao, isto e, a verificacao da compatibilidade dos 
bens entregues com as especificagdes do Projeto Basico e da solicitacao mencionado
no item 9.1, para fins de recebimento definitivo.

9.6. Uma via da solicitacao mencionada no item 9.1. devera ser carimbada e 
assinada pela comissao de recebimento. para fins de recebimento definitivo dos
equipamentos. os quais serao armazenados em arquivo proprio do Controle Interno ou 
do Departamento de Compras do Municipio.

9.7. A Comissao realizara inspecao minuciosa de todo os equipamentos, por meio 
de servidores publicos efetivos competentes, acompanhados dos proflssionais 
encarregados pela solicitacao de compra, com a finalidade de veriflcar a adequaqao 
dos bens e constatar e relacionar a quantidade e qualidade do equipamentos a que vier 
ser recusada.

9.8. _A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 
os equipamentos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreqoes resultantes da 
qualidade dos equipamentos entregues, cabendo a fiscalizaqao nao atestar o recebimento 
dos objetos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser
apontadas.

9.9. No caso de equipamentos rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata 
troca por outro sem defeito ou de acordo com o Projeto Basico e solicitacao, dentro do 
prazo de 24 (vinte e quatro) boras, contado da notificaqao enviada pelo Municipio, sob 
pena de aplicaqao das sanqbes previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua 
responsabilidade todos os custos da operaqao de troca.

Avcimla Govcniiulor Pedro Virialo Parigot de Souza, 1080 - Cenlro - 8.1760-000
Poued l(>).'5.1.12-1821
CAPANEMA - PR
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Apos tal inspegao e eventuais regularizagoes de pendencias, sera lavrado 
Termo de Recebimento Definitive, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas 
pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias verificadas e os produtos substituidos, 
para posterior emissao de Nota fiscal dos equipamentos e veiculo fornecidos,
disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.

Na hipotese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado 
tempestivamente, reputar-se-a como realizado, 
definitivo no dia do esgotamento do prazo. desde que o fa to seja comunicado a 
Contratante 05 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 
qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato 
e por forga das disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

A notificagao a que se refere o item 9.09 podera ser encaminhada via e-mail

9.10.

9.11.
consumando-se o recebimento

9.12.

9.13.
para a CONTRATADA.

9.14.
definitivo nos termos deste edital ensejara a responsabilizagao administrativa dos 
agentes e servidores publicos que se omitirem.

A ausencia de confeccao do termo de recebimento provisorio on

10. CLAUSULA decima da dotacAo orcamentAria

10.1.
especificos consignados no 
abaixo discriminada:

As despesas decorrentes da presente aquisigao correrao a conta de
Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao

recursos

Dotagoes
Gmpo da 
fonte

Natureza da 
despesa

Funcional programatica FonteContaExercic 
io da 
despes

deda
despes recurso
a

Do Exercicio3.3.90.39.00.0000008.002.15.452.1501.216619402020
Do Exercicio3.3.90.39.00.0008.002.15.452.1501.2166 51119502020

11. clAusula decima primeira - DA fiscalizacA
____ A fiscalizagao do presente Contrato sera exercida pelo Sr. Otavio Galiazi,

funcionario da Secretaria Municipal de Viagao, Obras e Servigos Urbanos, a qual competira 
dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao do contrato e de tudo dara ciencia a

11.1.

Administragao.
11.1.1. O representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria 

para o acompanhamento e controle da execugao do contrato.
____ A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a

responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeigoes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de 
equipamentos inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em 
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

____ O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos 
empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao

11.2.

11.3.

Avenidn Goveniador Pedro Virialo Parigol de Souza, 10H0 - Centro - 8.)7()0-000
I'oned 1821
CAPANEMA - PR
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das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade 
competente para as providencias cabiveis.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE
12.1. Eventuais alterasoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da

Lei n° 8.666, de 1993.
12.1.1. O fornecedor ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condi^oes 

contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contrataqao.

As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes 
poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

12.1.3.
8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipoteses em que o fornecedor nao deu causa 
a prorrogaqao, respeitar-se-a o indice INPC/IBGE para a atualizaqao dos valores.

12.1.2.

Em caso de prorrogaqao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei

DAS 1NFRACOES E DAS SANCOES13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
ADMINISTRATIVAS

Comete infraqao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da13.1.
licitagao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada 
dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentaqao falsa;
c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidoneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaraqao falsa;
H) Ensejar o retardamento da execuqao do certame.

13.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infraqoes discriminadas 
subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, asno

seguintes sangoes:
a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

prejudicado(s) pela conduta do licitante;
b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos;
____ Em caso de inexecugao do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita,

mora de execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes prestadas, 
o fornecedor estara sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa:

I- Advertencia por escrito;
II- Multas:

13.3.

a Multa de 1% por dia de falta ou recusa na entrega do objeto, 
calculada sobre o valor total do item vencido pela licitante, limitada ao percentual 
maximo de 10% do valor total do item, a partir do qual estara conflgurada 
inexecugao total;

a.l.

a sua
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a.2. Multa de 5% sobre o valor do item no caso de inexecu9ao parcial
do contrato;

Multa de 0,2% ate 2% sobre o valor total do item, por infragao a 
qualquer clausula ou condi9ao do contrato ou do edital, aplicada em dobro na 
reincidencia;

a.3.

Multa de 15% sobre o valor total do contrato, no caso de rescisao 
do contrato por ato unilateral da Administra9&o, motivado por culpa da Contratada, 
havendo a possibilidade de cumula9ao com as demais san9des cabiveis;

Multa de 20% sobre o valor total do contrato, quando configurada

a.4.

a.5.
a sua inexecuqao total.

Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao 
Piiblica enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja 
promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e 
depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e 
impedimento de contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administragao poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributes;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em 

virtude de atos ilicitos praticados.
13.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrative, em que 

seja assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que 
Ihes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e 
subsidiariamente na Lei n° 9.784/99.

13.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao.

13.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administragao Publica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.8. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitagao.

13.9. 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.

13.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas 
judicialmente.

13.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.12. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas 

isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

III-

13.4.

t
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
14.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica 

podera motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, 
como forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparapao.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA FRAUDE E DA CORRUPQAO
15.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes 

devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores 
e subcontratados, se admitida subcontrata9ao, o mais alto padrao de etica durante 
todo o process© de licitacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) "Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor 
publico no process© de licitaqao ou na execuqao de contrato;

b) "Pratica Fraudulenta": A falsificacao ou omissao dos fatos, com o 
objetivo de influenciar o process© de licitacao ou de execucao de contrato;

c) "Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo entre 
dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos 
do orgao licitador, visando estabelecer pre^os em niveis artificials e nao competitivos;

d) "Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameaqar causar dano, direta 
ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participacao 
em um process© licitatorio ou afetar a execucao do contrato;

"Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar 
provas em inspepoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organism© 
financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuracao de 
alegacoes de pratica prevista na 
impedir materialmente o exercicio do direito de o organism© financeiro multilateral 
promover inspecao.

15.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organism© financeiro ^ 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sancao 
sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente
ou por prazo indeterminado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo 
se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa diretamente ou por 
meio de um agente, em praticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou 
obstrutivas ao participar da licitacao ou da execucao de um contrato financiado pelo 
organismo.

15.3. Considerando os propositos das clausulas acima, 
vencedor como condiqao para contrataqao devera concordar e autorizar que,

hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, 
permitira que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente 
indicados, possam inspecionar o local de execucao do contrato e todos os 
document©, contas e registro relacionadas a licitaqao e execucao do

e)

clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencao seja

o licitante

na

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1. Constituem motive para rescisao do contrato:
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a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou
prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos, 
cronogramas e prazos;

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 
impossibilidade da conclusao na entrega dos equipamentos, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado entrega dos equipamentos;
e) A paralisagao do da entrega, sem justa causa e previa comunicagao a

Administragao;
f) A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, 

a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao
admitidas neste edital e no contrato;

16. l.l.A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia 
da Administragao e autorizagao em contrato.

16.1.2. O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada 
para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

16.1.3. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma
do § 1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

a) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;
b) A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
c) A alteragao social ou a modificagao da fmalidade ou da estrutura da empresa,

que prejudique a execugao do contrato;
d) Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrative a que esta 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrative a que se refere o contrato;

e) A supressao, por parte da Administragao, das aquisigoes, acarretando 
modificagao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 
8.666/93;

f) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao 
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagoes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizagoes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado 
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das

t
obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situagao;

g) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administragao decorrentes da aquisigao, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 
calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que 
seja normalizada a situagao;

h) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para a 
entrega dos equipamentos, nos prazos contratuais;

i) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugao do contrato;

j) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem 
prejuizo das sangoes penais cabiveis.
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16.2- A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 
administrative, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

16.3. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

16.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao 
escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, sera esta 
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito
a:

k) Devolugao da garantia;
l) Pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisao.

16.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a 
execugao da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das 
multas e indenizagoes a ela devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do 
Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes previstas 
neste instrumento.

17. CLAUSULA DfeCIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato 

serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei n° 8.078, de 
1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei 
Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais 
regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste Contrato, 
independentemente de suas transcrigoes.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- DA PUBLICACAO
18.1 A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do 

Municipio sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, 
contados do quinto dia util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por
sua conta.

19. CLAUSULA PfeCIMA NONA - DO FORO
19.1. As questoes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao 

puderem ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga 
Estadual, Comarca de Capanema-PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado conforme,
02 (duas) vias, de igual teor e forma, paraas partes a seguir firmam o presente Contrato em 

um so efeito.
Capanema-PR, 14 de outubro de 2020

AMERICO BELLE
Prefeito Municipal

MUNIClPIO DE CAPANEMA
Contratante

FIAUX 
rante Legal

ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE 
RESIDUOS LTDA

Contratada

JULIA
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CONTRATO N°458/2020
CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE CAPANEMA E 
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo 
empregaticio, de um lado o MUNICfPIO DE CAPANEMA, com sede e Prefeitura a 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob 
o n° 75.792.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato 
representado peli Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado LIMPATUR 
LIMPEZA URBANA LTDA,CNPJ 04.336.100/0001-44, RUA DESEMBARGADOR 
COSTA CARVALHO, 1395 B SAO BERNARDO - CEP: 84600392 
Municipio de Uniao da Vitoria/PR, nesse ato representada pelo Sr(a). LUISIANE 
SCARLET DA MAIA , CPF N° 067.721.919-94, RG N° 10.709.138-6, vem firmar o 
presente Contrato nos termos das Lei n.° 8.666/93, de 21 dejunho de 1993 e legisla^ao 
pertinente, obedecidas as condigoes estabelecidas no Pregao Eletronico N° 73/2020, 
que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as clausulas e condigoes a 
seguir estipuladas:

BAIRRO: ,

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
contrataqAo de empresa especializada para prestaqAo de 

SERVIQOS DE COLETA, TRANSPORTS E DESTINAgAO EM ATERRO SANITARIO DE 
LIXO reciclAvel e orgAnico produzido no perimetro urbano e 
TRANSPORTS E DESTINAQAO FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL 
PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.
2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO

1.
1.1.

em imediatamente apos a2.1. A empresa vencedora dev era iniciar o servigo 
solicitagao formal por parte da secretaria;%

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO LOCAL. DA QUANTIDADE E DO PRAZO DE
ENTREGA DOS OBJETOS

3.1. O objeto devera ser entregue conforme discriminado abaixo:
Prego totalUnid

ade
Quanti
dade

Prego
unitario

Marca do 
produto

Descrigao do 
produto/ servigo

Lote Item

de
medi
da
MES 336.000,0028.000,0012,00LIMPATUR

LIMPEZA
URBANA
LTDA

SERVIQO DE COLETA, 
PORTA A PORTA DE 
lixo reciclAvel 
PRODUZIDO NO 
PERIMETRO URBANO E 
TRANSBORDO DO LIXO
reciclAvel da zona
RURAL DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA, COM

LOTE 
: 002 

Lote 
002

1
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CAMINHAO coletor 
EQUIPADO COM BAU 
OU CAMINHAO COM 
CARROCERIA COBERTA 
E FECHADA NAS 
LATERAIS. CONFORME 
ROTEIRO
APRESENTADO NO 
PROJETO BASICO. 
(CAMINHAO COM NO 
MINIMO 05 ANOS DE 
USO)

MES 100.000,008.333,333LIMPATUR
LIMPEZA
URBANA
LTDA

12,00TRANSPORTE E 
EXECUQAO DE 
SERVigO DE 
DISPOSIQAO E 
destinaqAo final do 
LIXO RECICLAVEL E 
REJEITOS URBANO E 
RURAL DE CAPANEMA, 
EM ATERRO SANITARIO 
A SER PROVIDENCIADO 
PELA EM PRES A 
PROPONENTE.

LOTE 
: 002 

Lote

2
3

002

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR
O fornecedor obriga-se a:

Efetuar a entrega dos equipamentos e do veiculo em perfeitas 
condigoes, acompanhados da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as 
indicagoes da marca, fabricante e prazo de garantia;

Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragao, 
inerentes ao objeto da presente licitagao;

Comunicar a Administragao, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) 
horas que antecede a data da entrega, os motives que impossibilitem o cumprimento do 
prazo previsto, com a devida comprovagao;

Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.
parcialmente, as obrigagbes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagoes a 
que esta obrigada, exceto nas condigoes autorizadas no Edital ou naminuta de contrato;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributes, encargos trabalhistas,4.2.5.
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, 
prestagao de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execugao
do contrato (quando for o caso).

5, CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
A CONTRATANTE obriga-se a:

5.2.1.
5.2.

Receber provisoriamente os equipamentos, disponibilizando local,
data e horario;
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Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes do fornecedor, 
atraves de servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

5.2.2.

5.2.3.

CLAUSULA sexta do valor do contrato
O valor do contrato e de R$ 436.000,00 (Quatrocentos e Trinta e Seis Mil

6,
6.2.

Reals)
No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e6.2.1.

indiretas decorrentes da execugao contratual, inclusive tributes e/ou impostos, 
encargos socials, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administragao, materials de consume, seguro e outros necessanos ao cumprimento 
integral do objeto contratado.

Os pregos sao fixos e irreajustaveis.6.3.

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA
O prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data 

da assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.
O prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de 

14/ 10/2020 e encerramento em 13/ 10/2021.

7.2.

7.3.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO
O pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias apos a emissao e entrega 

de notas fiscais referentes aos equipamentos entregues, juntamente com os
8.1.

comprovantes de recebimento do objeto emitido pela Contratante.
O pagamento somente sera efetuado apos o recebimento definitive dos 

objetos, nos termos da clausula nona deste instrumento contratual.
Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos 

pertinentes a contratagao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, 
o pagamento ficara pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. 
Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagao da 
regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.

A nota fiscal devera ser emitida em nome do: Municipio de Capanema,

8.2.

8.3.

8.3.1.
CNPJ 75.972.760/0001-60, Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, 
Capanema PR, Cep 85760-000.

Antes do pagamento, a Contratante verificara, por meio de consulta 
eletronica, a regularidade do cadastramento do fornecedor no SICAF e/ou nos sites 
oficiais, especialmente quanto a regularidade fiscal, devendo seu resultado ser impresso,

8.4.

autenticado e juntado ao processo de pagamento.
Quando do pagamento, sera efetuado a retengao tributaria prevista na8.5.

legislagao aplicavel. 
8.5.1. O fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos 

da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos 
impostos e contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara 
condicionado a apresentagao de comprovagao, por meio de document© oficial, de que 
faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.
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O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credito, 

mediante deposito em conta corrente, na agenda e estabelecimento bancario indicado 
pelo fornecedor, ou por outro meio previsto na legislagao vigente.

Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como 
emitida a ordem bancaria para pagamento.

A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha 
a ser efetuada pelo fornecedor, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o fornecedor nao 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de 
encargos moratorios proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite 
prevista para o pagamento ate a data do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) 
ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

EM = Ix N x
VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizagao financeira, calculado segundo a formula:

(6 /I 100)
365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do 
efetivo pagamento

VP - Valor da Parcela em atraso

9. CLAUSULA NONA DO PRAZO E CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
9.1. A empresa vencedora devera entregar os equipamentos em ate 30 (trinta) dias 

apos a solicitaqao formal.
9.2. A CONTRATADA devera entregar os equipamentos com suas proprias 

ferramentas, com seus proprios veiculos e com seus proprios funcionarios, ficando sob
inteira responsabilidade sobre qualquer acidente que porventura acontecer comsua

seus funcionarios .
9.3. Quando a entrega do obieto for realizada, cabera a CONTRATADA

apresentar comunicacao escrita, informando o fato ao fiscal do Contrato, o qual 
verificara os equipamentos entregues e confeccionara um termo de recebimento 
provisorio, identiiicando o bem recebido, cuia finalidade e apenas para atestar que
a Contratada entregou o bem na data estipulada na solicita<?aot fornecendo uma
copia do documento a CONTRATADA.

9.4. Juntamente com a entrega dos bens, a CONTRATADA devera apresentar a 
nota fiscal correspondente, nos termos definidos pelo Departamento de Compras
do Municipio.

9.5. Apos o recebimento provisorio, o Municipio, por meio de comissao de 
recebimento, formada por tres servidores efetivos, realizara, no prazo de ate 15 
(quinze) dias, a liquidacao da aquisicao, isto e, a verificacao da compatibilidade 
dos bens entregues com as especificacoes do Projeto Basico e da solicita<?aq 
mencionado no item 9.1, para fins de recebimento definitive).
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9.6. Uma via da solicitacao mencionada no item 9.1. devera ser carimbada e

assinada pela comissao de recebimento, para fins de recebimento deflnitivo dos
equipamentos, os quais serao armazenados em arquivo proprio do Controle
Interno ou do Departamento de Compras do Municipio.

9.7. A Comissao realizara inspecao minuciosa de todo os equipamentos, por 
meio de servidores publicos efetivos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pela solicitacao de compra, com a flnalidade de
verificar a adequacao dos bens e constatar e relacionar a quantidade e qualidade 
do equipamentos a que vier ser recusada.

9.8. _A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em 
parte, os equipamentos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes 
da qualidade dos equipamentos entregues, cabendo a fiscalizagao nao atestar o 
recebimento dos objetos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 
possam vir a ser apontadas.

9.9. No caso de equipamentos rejeitado, a Contratada devera providenciar a 
imediata troca por outro sem defeito ou de acordo com o Projeto Basic© e solicitacao, 
dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado da notificagao enviada pelo 
Municipio, sob pena de aplicagao das sangoes previstas no edital e seus anexos, ficando 
sob sua responsabilidade todos os custos da operagao de troca.

Apos tal inspegao e eventuais regularizagoes de pendencias, sera lavrado 
Term© de Recebimento Definitive, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas 
assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias verificadas e os produtos 
substituidos, para posterior emissao de Nota fiscal dos equipamentos e veiculo 
fornecidos, disponibilizando uma das vias para a empresa contratada.

Na hipotese de o termo de recebimento definitive nao ser elaborado

9.10.

9.11.
tempestivamente, reputar-se-a como realizado, consumando-se o recebimento
definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato seia comunicado a
Contratante 05 fcincol dias anteriores a exaustao do prazo.

O recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em 
qualquer epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em 
contrato e por forga das disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

A notificagao a que se refere o item 9.09 podera ser encaminhada via e- 
mail para a CONTRATADA.

A ausencia de confeccao do termo de recebimento provisorio ou 
definitivo nos termos deste edital enseiara a responsabilizacao administrativa dos
agentes e servidores publicos que se omitirem.

% 9.12.

9.13.

9.14.

10. CLAUSULA decima - da dotacAo orcamentAria
As despesas decorrentes da presente aquisigao correrao a conta de 

recursos especificos consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na 
dotagao abaixo discriminada: 

10.1.

Dotagoes
Grupo da 
fonte

Exercic Conta Funcional programatica Fonte Natureza da 
io da da despesade
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despes despes recurs
a a o

Do Exerci'cio3.3.90.39.00.0008.002.15.452.1501.2166 0002020 1940
Do Exercicio3.3.90.39.00.0008.002.15.452.1501.2166 5112020 1950

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA fiscalizacA
A fiscalizagao do presente Contrato sera exercida pelo Sr. Otavio Galiazi, 

funcionario da Secretaria Municipal de Viagao, Obras e Servigos Urbanos, a qual 
competira dirimir as duvidas que surgirem no curso da execugao do contrato e de tudo 
dara ciencia a Administragao.

11.1.1.

11.1.

O representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia 
necessaria para o acompanhamento e controle da execugao do contrato.

A fiscalizagao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a 
responsabilidade do fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
ainda que resultante de imperfeigbes tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de 
equipamentos inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica 

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de

11.2.

em
conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.

O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome 
dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a 
regularizagao das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a 
autoridade competente para as providencias cabiveis.

11.3.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO RE A JUSTE
Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 6512.1.

da Lei n° 8.666, de 1993.
12.1.1.

contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem necessaries, ate o limite de 25%
O fornecedor ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condigoes |§|

(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratagao.
As supressoes resultantes de 

contratantes poderao exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
Em caso de prorrogagao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da

hipoteses em que o fornecedor nao

acordo celebrado entre os12.1.2.

12.1.3.
Lei 8.666/93, quando acordado pelas partes e nas 
deu causa a prorrogagao, respeitar-se-a o indice INPC/IBGE para a atualizagao dos
valores.

DAS INFRACOES E DAS SANCOES13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
ADMINISTRATIVAS

Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer13.1.
da licitagao:

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando 
convocada dentro do prazo de validade da proposta;

b) Apresentar documentagao falsa;
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c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade;
e) Comportar-se de modo inidoneo;
f) Cometer fraude fiscal;
g) Fizer declaragao falsa;
h) Ensejar o retardamento da execu^ao do certame.

A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragdes
discriminadas no subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil 
e criminal, as seguintes sangoes:

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 
prejudicado(s) pela conduta do licitante;

b) Impedimento de licitar e de contratar com o Municipio de Capanema e 
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos;

Em caso de inexecugao do contrato, erro de execugao, execugao imperfeita, 
mora de execugao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagoes 
prestadas, o fornecedor estara sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a 
previa defesa:

13.2.

13.3.

I- Advertencia por escrito;
II- Multas:

a Multa de 1% por dia de falta ou recusa na entrega do objeto, 
calculada sobre o valor total do item vencido pela licitante, limitada ao percentual 
maximo de 10% do valor total do item, a partir do qual estara conflgurada a sua 
inexecugao total;

a.2.

a.l.

Multa de 5% sobre o valor do item no caso de inexecugao parcial
do contrato;

Multa de 0,2% ate 2% sobre o valor total do item, por infragao 
a qualquer clausula ou condigao do contrato ou do edital, aplicada em dobro na 
reincidencia;

a.3.

Multa de 15% sobre o valor total do contrato, no caso de 
rescisao do contrato por ato unilateral da Administragao, motivado por culpa da 
Contratada, havendo a possibilidade de cumulagao com as demais sangoes cabiveis;

Multa de 20% sobre o valor total do contrato, quando

a.4.

a.5.
conflgurada a sua inexecugao total.

Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de 
contratar com a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administragao Publica enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou 
ate que seja promovida a reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a 
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragao 
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e 
impedimento de contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com 
a Administragao poderao tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que:

m-

13.4.
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a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributes;

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitaqao;
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao 

em virtu de de atos ilicitos praticados.
13.5. As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrative, em 

que seja assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e 
recursos que Ihes sao inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 
8.666/93, e subsidiariamente na Lei n° 9.784/99.

13.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de 
pagamentos eventualmente devidos pela Administragao.

13.7. A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administragao Publica e de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal.

13.8. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitagao.

13.9. 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.

13.10. As multas serao recolhidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 
(trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade 
competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas 
judicialmente.

13.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
13.12. As sangoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser 

aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras 
medidas cabiveis.

14. CLAUSULA DfeCIMA OUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS
Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Publica

inclusive retendo o
14.1.

podera motivadamente adotar providencias acauteladoras, 
pagamento, como forma de prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel
reparagao.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA- DA FRAUDE E DA CORRUPQAO
15.1. Em atendimento a Lei Federal n° 12.846 de 01/058/2013, os licitantes 

devem observar e o contratado devem observar e fazer observar, por sens 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratagao, o mais alto padrao de 
etica durante todo o processo de licitagao, de contratagao e de execugao do objeto 
contratual.
Para os propositos desta clausula, definem-se as seguintes praticas:

a) "Pratica Corrupta": Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou 
indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a agao de servidor 
publico no processo de licitagao ou na execugao de contrato;

b) "Pratica Fraudulenta": A falsificagao ou omissao dos fatos, com 
o objetivo de influenciar o processo de licitagao ou de execugao de contrato;
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c) "Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer um acordo 

entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou 
prepostos do orgao licitador, visando estabelecer preqos em niveis artificials e n&o 
competitivos;

d) Pratica Coercitiva": Causar dano ou amea^ar causar dano, 
direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua 
participaqao em um processo licitatorio ou afetar a execuqao do contrato;

e) "Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar 
provas em inspe^oes ou fazer declaraqoes falsas ao representantes do organismo 
financeiro multilateral, com objetivo de impedir materialmente a apuraqao de 
alegaqoes de pratica prevista na clausula III, deste edital (ii) atos cuja intenq&o 
seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeqdo.

15.2. Na hipotese de financiamento, parcial ou integral, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo
impora sanqao sobre um empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a 
inelegivel, indefinidamente ou por prazo indeterminado, para a outorga de 
contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolvimento da empresa diretamente ou por meio de um agente, em praticas 
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da 
licitaqao ou da execuqsio de um contrato financiado pelo organismo.

15.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante 
vencedor como condiqao para contrataqao devera concordar e autorizar 

na hipotese do contrato vir a ser financiado, em parte ou 
por organismo financeiro multilateral, mediante

que,
integralmente,
adiantamento ou reembolso, permitira que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicados, possam inspecionar o local de 
execuqao do contrato e todos os documento, contas e registro 
relacionadas a licitaqao e execuqao do

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA RESCISAO CONTRATUAL
16.1. Constituem motivo para rescisao do contrato:

a) O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

b) O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos,
cronogramas e prazos;

c) A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a 
impossibilidade da conclusao na entrega dos equipamentos, nos prazos estipulados;

d) O atraso injustificado entrega dos equipamentos;
e) A paralisagao do da entrega, sem justa causa e previa comunicagao a

Administragao;
f) A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado com 

outrem, a cessao ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou 
incorporagao, nao admitidas neste edital e no contrato;
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16.1.1. A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa 
aquiescencia da Administra^ao e autorizagao em contrato.

16.1.2. O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade 
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus 
superiores;

16.1.3. O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na 
forma do § 1° do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

a) A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;
b) A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;
c) A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da 

empresa, que prejudique a execugao do contrato;
d) Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento 

justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta 
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato;

e) A supressao, por parte da Administragao, das aquisigoes, acarretando 
modificagao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da 
Lei n° 8.666/93;

f) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por 
prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbagao da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que 
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de indenizagoes 
pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e mobilizagoes e outras 
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do 
cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a situagao;

g) O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela 
Administragao decorrentes da aquisigao, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em 
de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate 
que seja normalizada a situagao;

h) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para 
a entrega dos equipamentos, nos prazos contratuais;

i) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execugao do contrato;

j) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, 
sem prejuizo das sangoes penais cabiveis.

16.2- A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de 
procedimento administrativo, assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

16.3. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, 
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

16.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao 
escrita e fundamentada da autoridade competente.

16.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, sera esta 
ressarcida dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda 
direito a:

caso
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k) Devolugao da garantia;
l) Pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisao. 

16.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretara a
execu^ao da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores 
das multas e indenizapoes a ela devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes 
do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sangoes 
previstas neste instrumento.

17. CLAUSULA DECIMA SRTTMA - DOS CASOS OMISSOS
17.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste 

Contrato serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigoes contidas na Lei 
n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na 
Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei n° 8.666, de 1993, bem como nos demais 
regulamentos e normas administrativas federais, que fazem parte integrante deste 
Contrato, independentemente de suas transcrigoes.

18. CLAUSULA PfeCIMA OITAVA- DA PUBLICACAO
18.1 A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do 

Municipio sera providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de vinte dias 20 (vinte) dias, 
contados do quinto dia util do mes seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa 
por sua conta.

19. CLAUSULA PfeCIMA NONA - DO FORO
19.1. As questoes decorrentes da utilizagao do presente Instrumento que nao 

puderem ser dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justiga 
Estadual, Comarca de Capanema-PR.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apos lido e achado 
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual 
teor e forma, para um so efeito.

Capanema-PR, 14 de outubro de 2020

0
0 A

Representante Legal
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA

Contratada

Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE CAPANEMA

Contratante

Avcnidn CJovcrnador Pedro Yirialo Pari^ol de Souza. 1080 Centro - 8.l>7()0-0()0
Polled ld)d,r>,'>2-1821
CAPANEMA - PR



000518

Munidpio cfe (Eneas Marques

PRIMEIRO TERMO ADITIVO PE PRORROGACAO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2020, 
CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ENEAS 
MARQUES E A EMPRESA ESPERANQA 
AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA

O MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES, com enderego na Av. Joaquim Bonetti, 579 - Eneas Marques/PR, inscrita no CNPJ 
sob n.° 76.205.657/0001-57, neste ato representada pelo PREFEITO MUNIQPAL, Senhor EDSON LUPATINI, doravante 
denominada simplesmente de CONTRATANTE, e a Empresa ESPERANQA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, com 
sede na(o) AVENIDA IGUACU, S/N, BAIRRO CENTRO, Nova Esperanga do Sudoeste, Parana - PR, inscrita no CNPJ sob n°. 
06.986.647/0001-10, neste ato representada por seu representante legal, Senhor (a) JULIA GALBIATT FIAUX, CPF N°. 
089.654.849-01, RG N°. 13.198.135-0, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrencia do Processo 
Licitatorio modalidade Pregao Presencial n.° 5/2020, homologado em 27/02/2020, mediante sujeigao mutua as normas 
constantes da Lei N°. 8666 de 21/06/1993 e legislagao pertinente ao Edital antes citado, ajustam e acordam entre si o presente 
TERMO ADITIVO ao Contrato Administrative n° 27/2020, mediante as clausulas e condigdes que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a CONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUQAO DE 
SERVIQOS DE COLETA, TRANSPORTS E DESTINAQAO/DISPOSIQAO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIQOS DE 
SAUDE, RESIDUOS INDUSTRIAL, COLETA E TRANSPORTS DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS (DOMICILIARES) 
E CONTRATAQAO DE ATERRO SANITARIO PARA DESTINAQAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 
(DOMICILIARES), CONFORME ESPECIFICAQOES, do Contrato Administrative n° 27/2020, assinado em 25 de fevereiro 
de 2021, alterando as clausulas primeira e quanta do referido instrumento.

Relagao de Itens da Licitagao

mm
30LETA, TRANSPORTE E DESTINACAO 

RESIDUOS. 
ELASSE ITIPO RESIDUOS HOSPUALAR. 
COM DISPONIBILIZAgAO DE 4 
[QUATRO) BOMBONAS DE 200L EM 

COLETA.
FREQUENCIA: 1 (UMA) VEZ A CADA 15 
[QUINZE) DIAS. (O DIA SERA DEFINIDO 
PELO MUNICIPIO).______________ _
COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO

RESIDUOS.

MES R$ 3.000,00 R$ 18.000,00 ESPERANCA
AMBIENTAL

61
DEFINAL

CADA

ESPERANCA
AMBIENTAL

MES R$ 5.400,00R$ 900,0062
DEFINAL

CLASSE I TIPO RESIDUOS 
INDUSTRIAL. COM DISPONIBILIZAgAO 
DE 2 (DUAS) BOMBONAS DE 200L EM 
CADA
FREQUENCIA: 1 (UMA) VEZ POR MES. 
(O DIA SERA DEFINIDO PELO 
MUNICIPIO)________________ _____
COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS 
CLASSE II TIPO RESIDUOS ORGANICOS 
DOMICILIARES (3 (TRES) DIAS POR 
SEMANA INTERCALADOS, A SEREM 
DEFINIDOS PELO MUNICIPIO) 

COLETA.

ESPERANCA
AMBIENTAL

R$ 128.400,00R$ 21.400,00MES63

R$ 151.800,00Total Geral:

JULIA
GALBIATI -SSSH-

p| A I I V • jouagaibia n ruux

08965484901 Bszz&’zzr

AA IA OAl lUATi
• IAUX OMfcWMiOl

CLAUSULA SEGUNDA - DAS ALTERACOES OU>6*.ri*»dA

2.1 - A vigencia do contrato passa a ter validade de 27/02/2021 ate 27/08/2021.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIF1CACAO

Ficam ratificadas as demais clausulas do Contrato Administrative 027/2020, ora aditado, nao alteradas por este instrumento.

CLAUSULA OUARTA - PUBLICACAO

O MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES fara publicar.no Diario Oficial do Municipio, em conformidade com a legislagao vigente, o 
extrato do presente Termo Aditivo.

Av. Joaquifn Bonetti, 579 - CENTRO - CEP 85.630-000 - En6as Marques-PR. 
CNPJ 76.205^657/0001-57 - Fone/Fax (46) 3544-2100 - E-mail: adm.eneas@gmail.com

mailto:adm.eneas@gmail.com
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Munidpio de (Eneas Marques
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam o presente Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 027/2020, em 02 
(duas) vias de igual teor, para que produzam seus jun'dicos e legais efeitos, na presenga de 02 (duas) testemunhas, igualmente 
subsaitas.

Eneas Marques, 25 de fevereiro de 2021.

iN UlPATINI
‘refeitp Municipal

va jjua OA*i**ri

Jl/LIA GALBlATlEl'^e»K0^r.*- 
yFIAU^C:

08965484901 ggpSSLOWB^HOl

JULIA GALBIATI FIAUX
Contratada

cx*
INOIR TESSER
603.523.709-63

Testemunhas

628.310.709-53

Av. Joaquim Bonetti. 579 - CENTRO - CEP 85.630-000 - En6as Marques-PR. 
CNPJ 76.205.657/0001-57 - Fone/Fax (46) 3544-2100 - E-mail: adm.eneas@gmail.com

mailto:adm.eneas@gmail.com
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PRONIM TB - 27/08/2021 13:49:25 - Contrato

CD
CD
CD
cn
to
c:



000521

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG JOAO
CNPJ 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANA 

Fone:(0xx46) 3533-8300 - E-mail: licitacoespm@sudonet.corn.br 
Avenida XV de Novembro, 160 - Sao Joao PR CEP 85.570-000

CONTRATO n9 81/2021

Ref.: Dispensa de Licitagao n° 016/2021

Contrato que entre si celebram de um lado o MUNIGPIO DE SAO JOAO e a 
empresa ESPERAN^A AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS - EIRELI.

Pelo presente instrumento, o MUNIGPIO DE SAP JOAO, com sede na 
Avenida XV de Novembro n9 160, na cidade de Sao Joao, Estado do Parana, inscrita no Cadastre 
Nacional de Pessoas Jun'dicas sob o n° 76.995.422/0001-06, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Sr. CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO, brasileiro, casado, medico veterinario, portador da 
cedula de identidade RG n° 3.341.971-6 SSP/PR, inscrito no CPF sob n° 580.960.789-68, abaixo 
assinado, doravante designado MUNICIPIO de um lado e de outro lado a empresa ESPERAN^A 
AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS - EIRELI, estabelecida na cidade de Nova Esperanga do Sudoeste 
- Parana, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jun'dicas/MF sob n9 06.986.647/0001-10, neste 
ato representada por seu representante legal - JULIA GALBIATI FIAUX - CPF: 089.654.849-01, ao fim 
assinada, doravante designada CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei 10.520/02 
e 8.666/93 e suas alteragoes subsequentes, ajustam a presente CONTRATA^AO DE EMPRESA PARA 
PRESTACAO DE SERVINGS DE COLETA, TRANSPORTS, TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS, ORGANICOS E RECICLAVEIS, PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE 
DE SAO JOAO-PR E DISTRITOS DE NOVA LOURDES, DOIS IRMAOS, OURO VERDE E VILA PARAISO, 
decorrente da Dispensa de Licitagao n9 016/2021, mediante as seguintes clausulas e condigoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente tern por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTA^AO DE SERVINGS 

DE COLETA, TRANSPORTS, TRATAMENTO E DESTINAgAO FINAL DE RESfDUOS SOLIDOS, 
ORGANICOS E RECICLAVEIS, PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SAO JOAO-PR E 
DISTRITOS DE NOVA LOURDES, DOIS IRMAOS, OURO VERDE E VILA PARAISO, conforme descrigao e 
quantitativos descritos na Clausula Segunda.

1.1.

CLAUSULA SEGUNDA - PRECO
2.1. A CONTRATADA se obriga a executar o objeto deste Contrato, pelo prego certo e ajustado de 
R$ 235.800,00 (duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais), conforme valores unitarios e 
quantitativos abaixo discriminados:

LOTE UNICO
DESCRigAO QTDEITEM UND. VALOR UNIT. VALOR TOTAL

Prestagao de servigos de coleta, 
transporte, tratamento e destinagao final 
de residues solidos, organicos e 
reciclaveis, produzido no pen'metro 
urbano da cidade de Sao Joao - PR e 
Distritos de Nova Lourdes, Dois Irmaos, 
Ouro Verde e Vila Paraiso.

R$ 78.600,00 R$ 235.800,000301 Meses

TOTAL R$ 235.800,00

2.2. O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relatives ao objeto deste contrato correra 
por conta exclusiva do Contratado, assim como os encargos inerentes a sua completa execugao.

|I S&-
oajelwwB, ,0

3.1. A vieencia e a execucao do contrato serao de 03 (tres) meses. podendo ser prorrogada a criterio 
da administragao, nos termos da Lei 10.520/02 e da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DA VIGENCIA E EXECUCAO DO CONTRATO

mailto:licitacoespm@sudonet.corn.br


000522

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
CNPJ 76.995.422/0001-06 - E5TADO DO PARANA 

Fone:(0xx46) 3533-8300 - E-mail: licitacoespm@sudonet.com.br 
Avenida XV de Novembro, 160 - Sao Joao - PR CEP 85.570-000

CLAUSULA QUARTA - DA PRESTACAO DOS SERVICOS
4.1 A coleta devera ser realizada em todo o perimetro urbano da cidade de Sao Joao e Distritos de 
Nova Lourdes, Dois Irmaos, Ouro Verde e Vila Paraiso, conforme a seguir discriminado:
4.1.1 A coleta sera realizada de acordo com o itinerario e periodicidade estabelecidos pela Prefeitura 
Municipal, de modo a atender toda a populagao beneficiada pelo servigo, conforme Mapa Anexo, 
sendo:

Coleta 05 (cinco) vezes por semana, nos locals indicados no mapa anexo (cor amarela);
Coleta 03 (tres) vezes por semana, nos locais indicados no mapa anexo (cor verde);
Coleta 02 (duas) vezes por semana, nos locais indicados no mapa anexo (cor azul);
Coleta do lixo organico e reciclavel na sede dos Distritos de Vila Paraiso, Ouro Verde, Dois 

Irmaos e Nova Lourdes, serao realizadas a cada 08 (oito) dias, nos pontos definidos pela Prefeitura.
4.1.2. A empresa contratada se responsabilizara pela colocagao de pessoal necessario, devidamente 
equipados para a fungao, em numero suficiente para a realizagao regular dos trabalhos, contratara, 
as suas expensas, seguro contra terceiros para os veiculos utilizados nos services.
4.1.3. E de responsabilidade da empresa contratada a divulga^ao dos dias e horarios de coleta de lixo 
e a implementagao de programas de orientagao e educa?ao da populate quanto a necessidade de 
separa^ao do lixo;
4.2. Os servi$os de coleta do lixo reciclavel compreenderao, obrigatoriamente, as areas abrangidas 
pela coleta de lixo organico e na mesma periodicidade.
4.3. A empresa vencedora devera colocar a disposigao da populagao servigo de DISQUE LIXO, para 
atender toda e qualquer reclamagao a respeito dos trabalhos de sua responsabilidade.
4.4. Todos os empregados necessarios para a realizagao dos trabalhos objeto desta licitagao, deverao 

contratados pela empresa vencedora, a qual se obriga a cumprir toda a legislagao trabalhista e
previdenciaria dos mesmos.
4.5. A empresa contratada devera providenciar uniformes para todos os seus empregados, bem 
como equipamentos de protegao individual para trabalhos de tal natureza, na conformidade com a 
legislagao vigente.
4.6. A contratada devera treinar seus empregados e tornar obrigatorio o uso de EPI's.
4.7. A contratada nao sera eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranga individual e 
coletiva de seus trabalhadores
4.8. A empresa vencedora devera atender no decorrer do contrato, todas as normas e exigencias, do 
IAP, IBAMA, Vigilancia Sanitaria, alem das demais estabelecidas pela Legislagao Federal, Estadual e 
Municipal, aplicaveis a especie.
4.9. Os proponentes deverao visitar previamente os locais onde os servigos serao executados, 
tomando conhecimento de todas as suas particularidades, nao podendo, assim, alegar 
desconhecimento de eventuais dificuldades.
4.10. Todos os equipamentos utilizados na prestagao dos servigos serao disponibilizados pela 
empresa contratada.
4.11. O(s) veiculo(s) utilizado (s) para o transporte dos residues, devera(ao) ser de propriedade da
empresa contratada, a qual arcara com todas as despesas de manutengao. ^ak§J|P:
4.12. O licitante vencedor sera o unico responsave! pelos residues coletados no Municipio, desde a 
coleta ate sua destinagao final, ficando responsavel por todo onus do armazenamento do mesmo em 
aterro proprio ou terceirizado e devidamente licenciado, ficando o Municipio isento de quaisquer 
responsabilidades provenientes de irregularidade do aterro perante os orgaos competentes, bem 
como de danos causados a terceiros e ao meio ambiente, em todas as fases do processo, desde a 
coleta ate a destinagao dos residuos.

a)
b)
c)
d)

ser

ESf’EKANCA

110

CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
5.1. Constituem obrigagoes da CONTRATANTE: 
a) efetuaro pagamento ajustado;

mailto:licitacoespm@sudonet.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG JOAO
CINPJ 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANA 

Fone:(0xx46) 3533-8300 - E-mail: licitacoespm@sudonet.com.br 
Avenida XV de Novembro, 160 - Sao Joao CEP 85.570-000PR

b) dar a CONTRATADA as condigoes necessarias para a execugao do Contrato;
5.2. Constituem obrigafdes da CONTRATADA:
a) entregar o objeto do Contrato no prazo e forma ajustados;
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais decorrentes da execugao 
do presente Contrato;
c) manter durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, 
todas as condigoes de habilitagao e qualificagao solicitadas no edital;
d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execugao do Contrato, documentos que comprovem 
estar cumprindo a legislagao em vigor quanto as obrigagoes assumidas na licitagao, em especial, 
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributaries, fiscais e comerciais.
e) Nao ceder contrato, no todo ou em parte, seen a anuencia expressa da contratante.
f) Nao alterar o local de armazenamento dos residues sem previa autorizagao da contratante;
g) Atender toda a legislagao de transito conforme o Codigo de Transito Brasileiro;
h) Realizar as coletas conforme especificado no mapa constante do processo licitatorio;
i) No caso dos residues serem transportados para o Estado de Santa Catarina, a proponente devera 
apresentar a cada coleta dos residuos o comprovante de pagamento da destinagao final, conforme 
item "9" do Anexo unico da Lei Estadual (Santa Catarina) n^ 14.262/2007, de 21 de dezembro de 
2007. No caso de outros Estados deverao ser seguidas as normativas vigentes.
5.2. A Contratada assumira inteira responsabilidade por todos os prejuizos que venham dolosa ou 
culposamente prejudicar o Municipio, quando da execugao dos servigos.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:
6.1 - O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, do mes subsequente a prestagao dos 
servigos, mediante apresentagao da Nota Fiscal, discriminando de forma clara e explicita os servigos 
prestados, como as necessarias anotagoes de recebimento, depois de verificado o atendimento 
integral, mediante aposigao de "ATESTO" no corpo da respectiva nota fiscal ou fatura, firmado pelo 
servidor responsavel.
6.1.1. Nota Fiscal Fatura ou Nota Fiscal devera ser acompanhada das Certidoes Negatives do INSS e 
FGTS.
6.1.2 O Municipio de Sao Joao efetuara o desconto do valor relative aos tributes, conforme legislagao 
vigente.
6.1.3.. Devera constar na Nota Fiscal o Numero da Licitagao, do Contrato, e se houver, do Termo 
Aditivo.
6.1.4. Se a empresa for optante do Simples Nacional, devera constar na Nota Fiscal.
6.1.5 A data para entrega das Notas Fiscais sera ate o dia 25 de cada mes, apos esta data, deverao 
ser encaminhadas a partir do primeiro dia do mes subsequente.
6.1.6 - Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitagao ocorrerao por 
conta dos recursos das seguintes dotagoes orgamentarias:

Orgao e Unidade: 07.001 
Funcional Programatica: 18.541.1801-2045 
Elemento da Despesa: 33.90.39.00.00 
Fontes: 000 - 504

i=! flip
CLAUSULA SETIMA - CRITERIO DE RECOMPOSICAO DE PRECOS:
7.1. A Administragao podera alterar o contrato, objetivando o equilibrio economico-financeiro do 
mesmo, desde que solicitado e plenamente justificado pela contratada, com planilhas e provas dos 
fatos que comprovem a alteragao do contrato, conforme previsto do edital Dispense de Licitagao 
16/2021, e disposigoes da lei 8.666/93.

mailto:licitacoespm@sudonet.com.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAG JOAO
CNPJ 76.995.422/0001-06 - ESTADO DO PARANA 

Fone:(0xx46) 3533-8300 - E-mail: lidtacoespm@sudonet.com.br 
Avenida XV de Novembro, 160 - Sao Joao

II
PR - CEP 85.570-000

7.1.2 - O prego consignado no contrato sera corrigido anualmente, mediante negociagao entre as 
partes e a formalizagao do pedido pela CONTRATADA, observado o interregno mmimo de um ano, 
contado a partir da data limite para a apresentagao da proposta, pela variagao do Indice INPC/IBGE.

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO DO CONTRATO
8.1 - A execugao do contrato, objeto da licitagao, podera ser suspensa ou rescindida nos casos 
previstos na Lei de Licitagoes, como tambem nos seguintes casos:

a) Pelo Municipio de Sao Joao, quando for por este julgado que o Contratado esteja definitive 
ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigencias da licitagao que deu origem ao 
contrato ou pela nao observancia das normas legais;

c) Por relevante interesse do Municipio de Sao Joao, devidamente justificado.
d) Este instrumento contratual podera ser rescindido amigavelmente a qualquer momento, 

por quaisquer das partes, desde que a parte interessada na rescisao comunique por escrito 
a outra, com a antecedencia minima de 30 (trinta) dias. Tal rescisao desobrigara ambas as 
partes, ao pagamento de multas ou indenizagoes.

8.2. A rescisao podera ainda ocorrer quando houver:
a) Alteragao social ou modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a 

execugao do objeto contratado.
b) Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovada, impeditivo da execugao do 

Contrato.
c) Por razoes de interesse publico devidamente demonstrado e justificado pela Prefeita 

Municipal.
8.3. O presente contrato tambem podera ser rescindido unilateralmente pela Administragao, nos 
casos enumerados no artigo 78 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA - SANCOES ADMINISTRATIVAS:
9.1. Pela inexecugao total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE podera garantida a previa defesa, 
aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas no art. 87 da Lei n.9 8.666/93, sendo que em caso de 
multa esta correspondera a 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato.
9.2. A aplicagao das sangoes administrativas nao exclui a responsabilizagao do licitante por eventuais 
perdas ou danos causados ao MUNICIPIO DE SAO JOAO.
9.3. Qualquer penalidade aplicada devera ser registrada; tratando-se de penalidade que implique no 
impedimento de licitar e contratar com o Municipio, ou de declaragao de inidoneidade, sera 
obrigatoria a comunicagao do ato ao Tribunal de Contas do Estado do Parana.

CLAUSULA DECIMA- DAS PARTES INTEGRANTES
10.1. As condigoes estabelecidas na Dispensa de Licitagao n9 016/2021 e na proposta apresentada 
pela empresa ora CONTRATADA, sao partes integrantes deste instrumento, independentemente de 
transcrigao.
10.2. Serao incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificagoes que 
venham a ser necessaries durante a sua vigencia, decorrentes das obrigagoes assumidas pela 
PREFEITURA e CONTRATADA, tais como a prorrogagao de prazos e normas gerais de servigos. Wm

06!W564,-OOOt —CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO GESTOR E DO FISCAL DO CONTRATO
O FISCAL E O GESTOR DO CONTRATO SERAO INDICADOS PELA CONTRATANTE, DENTRE SEUS 
TECNICOS E/OU SERVIDORES, CAPACITADOS PARA EXERCEREM ESSAS FUNpDES.
11.1 - Cabera a GESTAO DO CONTRATO ao senhor VALDIR WIESENHUTTER a quern compete as 
agoes necessarias ao fiel cumprimento das condigoes estipuladas neste contrato e ainda:
a) proper ao orgao competente a aplicagao das penalidades previstas neste contrato e na legislagao 
aplicavel, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informagoes e documentos pertinentes a execugao do objeto contratado;

mailto:lidtacoespm@sudonet.com.br
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c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarao todas as 
ocorrencias relacionadas com a execu^ao, com base nas informagoes e relatorios apresentados pela 
fiscalizagao;
d) proper medidas que melhorem a execute do contrato.
11.2 - Cabera ao FISCAL DO CONTRATO, o senhor FABIO EDINEI VARGAS e ao FISCAL SUBSTITUTO, 
o senhor PAULO SERGIO DAL ALBA, o acompanhamento da execugao do objeto da presente 
contratacao, informando ao gestor do contrato todas as ocorrencias, em especial as que possam 
prejudicar o bom andamento da execu^ao contratual.
11.3. Alem disso a fiscalizagao, a contar da formalizagao deste Contrato, baseada no registro das 
ocorrencias e adotando as providencias necessarias ao seu fiel cumprimento, tendo por parametro 
os resultados previstos no contrato. Entre suas atribui^oes esta a de apurara ocorrencia de quaisquer 
circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das Sangoes 
Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros atos

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSICOES FINAIS
12.1. A execugao do contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-ao pelas clausulas 
contratuais e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se Ihes, supletivamente, os princi'pios de 
teoria geral dos contratos e as disposi^oes de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei n9 
8.666/93, combinado com o inciso XII, do art. 55, do mesmo diploma legal.
12.2. Faz parte integrante a Dispense de Licita?ao n9 016/2021 e a proposta de pregos conforme 
estabelece a Lei Federal n9 8.666/93 e suas altera^oes e demais documentos da licitagao que sejam 
pertinentes, aplicando-se Ihe todcs os seus dispositivos naquilo que nao contrariar as presentes 
disposicoes.
12.3. A CONTRATADA devera manter, enquanto vigorar o contrato e em compatibilidade com as 
obriga<;6es por ele assumidas, todas as condipdes de habilitagao e qualifica^ao exigidas na Dispensa 
de Licita^ao n9 016/2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SUCESSAO E FORO
13.1. As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletronico 
de dados) de igual teor e forma, na present^ de 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 Sao Joao, Estado do Parana, nao obstante qualquer mudanga de domicilio da 
CONTRATADA, que em razao disso e obrigada a manter urn representante com plenos poderespar-a. 
receber notifica^oes, cita^ao inicial e outras em direito permitidas.

ESPERANCA SSH'L™ oo
AMBIENTAL COLETA

amoiintalcolcta dl nnsiDuosEiRCiico&oa*>47oooiio 
R.U40 ESPERANCA AMBIENTAL COLEI A CE RESIOUOS 
EIRELI
LocjUmcAo hi4 localuatAo «Jc awmatufa aqu 
Data 2021 OS 17 10 42 02-03D0
Fo«# Reader VcrtAo 10 1 I

ESPERANCA AMBIENTAL COLETA 
90GG47000110 Sao Joao, 17 de maio de 2021.

/
DE RESIDUOS EIRELI:

06986647000110
ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS - dOVIS MATEUS CUCCOLOTTO

Prefeito Municipal de Sao JoaoEIRELI
CONTRATADA

Testemunhas: .

CPF n9
.< ’ ..

CPF n9
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO
Escolas Coneciadas 
Unlversidode Esiadual do 
Rio Grando do Sul_______

Grandeias b modidas 
oxplorar para 
comorcendet

lodos us prolessorcs 
da Redo Municipal dc
Ensino __________

PORTARIA N° 5.794, DE 17 DE MAIO DE 2021.

Exonera a pedido, servidor do cargo efetivo de Tecnico em Enfermagem Plantonisla.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das alribuigoes que Ihe sao conferidas pelo inciso II. 
do ari. 61. da Lei Organica do Municipio e em virlude de aprovagSo em Concurso Publico, 
homologado pelo Decreto n° 2.463. de 06.11.2018.
RESOLVE:
Ad. r Exonerar a pedido, Valdereis Salete Costa e S3, RG n° 7.013.362-8-PR, do cargo 
efetivo de Tecnico em Enfermagem Plantonisla. a partirde 16.05.2021..
Art, 2° Registre-se e publique-se, em 17 de maio de 2021.
CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO-Prefeito

PORTARIA N° 5.795, DE 17 DE MAIO DE 2021.

Dispoe sobre concessao e homologagao de ferias a servidores municipals.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuigoes que Ihe sao conferidas pelo Inciso II, do 
art. 61, da Lei Organica do Municipio,
RESOLVE:
Art. 1° Conceder ferias aos servidores adiante nominados, sendo: _____________

50 horas
^021

Art. 2° Esta resolugao entra em vigor na data de sua publicagao.
Sao Jo3o, 14 de maio de 2021.
Elenice Cristina Susko Ribeiro-Secretaria Municipal de Educagao

EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAQAO N° 16/2021

CONTRATANTE: Municipio de Sao Joao - CNPJ n° 76.995.422/0001-06.
CONTRATADA: Esperanga Ambienlal Coleta de Residues Eireli-CNPJ n° 
06.986.647/0001-10.
OBJETO Contratagao de empresa especializada para a prestagao de servigos de coleta, 
transporte, tratamento e destinagao final de residues solidos, organicos e reciclaveis. 
produzido no perimetro urbano da Cidade de Sao Joao e Distritos de Nova Lourdes, Dois 
Irmaos, Ouro Verde e Vila Para iso. pelo periodo de 90 (noventa) dias.
VALOR GLOBAL: RS 235.800,00 (duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais). 
FUNDAMENTO: Art. 24. Inciso IV. da Lei n° 8.666/93.
CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO-Prefeito Municipal de Sao Joao.

Extrato do Contrato n° 081/2021

Contratante: Municipio de SSo Joao, Contralada: Esperanga Ambiental Coleta de 
Residues Eireli. Objeto: Contratagao de empresa especializada para a prestagao de 
servigos de coleta. transporte. tratamento e destinagao final de residues solidos, organicos 
e reciclaveis, produzido no perimetro urbano da Cidade de Sao Joao e Distritos de Nova 
Lourdes, Dois Irmaos, Ouro Verde e Vila Paraiso. Valor Global R$ 235.800.00.

Ato de Homologagao e de Adjudicagao.

O Prefeito do Municipio de Sao Joao-Parana, no uso das atribuigoes que Ihe sao 
conferidas pela legislagao vigenle e em conformidade com a Lei 8.666/93, homologa 
o Procedimento Licitatorio, modalidade-Pregao Presencial n° 030/2021, referente 3 
contratagao de empresa para prestagao de servigos de iluminagao piiblica 
de materiais para iluminagao publica, materiais eletricos e horas tecnicas, no Municipio 
de Sao JoSo-PR, de acordo com as especificagoes constantes do Edital e Termo de 
Referencia - Anexo I do Edital, adjudicando o objeto da licitagao as proponenles: KSL 
Materiais Eletricos Ltda - EPP e ARZ Materiais Eletricos e Instaladora - ME. Sao Joao, 17 
de maio de 2021. Clovis Mateus Cuccolotto-Prefeito Municipal de Sao Joao.

Ato de Homologagao e de Adjudicagao.

O Prefeito do Municipio de Sao Joao-Paran3, no uso das atribuigoes que Ihe sao 
conferidas pela legislagao vigente e em conformidade com a Lei 8.666/93, homologa 
o Procedimento Licitatorio, modalidade-Pregao Presencial n° 032/2021. referente a 
contratagao de empresa especializada para prestagao de servigos de gerenciamento de 
projetos, orientagao para captagao de recursos de transferencia voluntaria e treinamento 
para uso de sistemas de projetos federais, para as diversas secrelarias do Municipio 
de Sao Joao-PR, de acordo com as especificagdes constantes do Edital e Termo 
de Referencia - Anexo I do Edital. adjudicando o objeto da licitagao a proponente: 
Desenvolver Gestao e Planejamento Eireli - ME. Sao Joao, 17 de maio de 2021. Clovis 
Mateus Cuccolotto-Prefeito Municipal de S§o Joao.

Extrato do Contrato n" 082/2021

Contratante. Municipio de Sao Joao. Contralada: KSL Materiais Eletricos Ltda - EPP. 
Objeto: Contratagao de empresa para prestagao de servigos de iluminagao publica. 
lornecimento de materiais para iluminagao publica, materiais eldtricos e horas tdcnicas, 
no Municipio de Sao Joao-PR. Valor Global RS 289.337,37.

Extrato do Contrato n° 083/2021

Contratante: Municipio de Sao Joao, Contralada: ARZ Materiais Eletricos e Instaladora 
Ltda-ME. Objeto: Contratagao de empresa para prestag£o de servigos de iluminagao 
publica, fornecimento de materiais para iluminagao publica, materiais eletricos e horas 
tecnicas, no Municipio de Sao Joao-PR. Valor Global R$ 318.855,30.

Extrato do Contrato n° 084/2021

Contratante: Municipio de Sao Joao, Contralada: Desenvolver Gestao e Planejamento 
Eireli - ME. Objeto: Contratagao de empresa especializada para prestagao de servigos 
de gerenciamento de projetos, orientagao para captagao de recursos de transferencia 
voluntaria e treinamento para uso de sistemas de projetos federais, para as diversas 
secrelarias do Municipio de Sao Joao-PR. Valor Global RS 59.280,00.

Periodo ConcesuvoPurlodo AquisitivoDiasNome
20 0 5 21 a 18.36.2105 05.20 a 04.05.21DOLonu D Ambros
01.06.21 a 30.06.212502203 24 02 2130ii Bnrancell

0 Homologar ferias aos servidores adiante nominados. sendo:
Periodo ConcessivePeriodo AquisitivoDiasMome
17.05.21 a 2603,2102 11 20 a 01 03 2130Pamela Locatelli Alves
17 05 21 3 31 05 2107 09.20 a 06.03 2115Jos6 Ferreira da Silva

Art. 3° Registre-se e publique-se, em 17 de maio de 2021. 
CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO-Prefeito

PORTARIA N° 5.796, DE 17 DE MAIO DE 2021.

Dispoe sobre homologagao de ferias a servidores municipais.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuigdes que Ihe sao conferidas pelo Inciso II. do 
art. 61, da Lei Organica do Municipio,
RESOLVE:
Art. 1° Homologar ferias aos servidores adiante nominados, sendo:_________________

fornecimento

Periodo Concesr.ivoPurlodo AquisUi'/oDiasNome
04.01 21 a 02 02 2104 05 20 a 03 05 2130Adriana Eliza Kuhn
04 01.21 a 02.02.2102.06.20 a 01.06.2130Angelina Salclc Fachm
04.01.21 3 02 02 2123062032206 2130Carla Cristina Schtoedet Kasim
04 01 21 a 02.02 2127 04.20 .126.04 2130Carte Ljzrtarutti Klein
04 01 21 a 02 02 2131 05 20 a 30 05.2130Elvamu Kulnur Oebauliani
0401.21 a 02.02 2102 06 20 a 01 00 2130Ivan.l Aparecida Borlolossi Marcantw
04 01 21 3 02.02 2113.05 20 a 12 05 2130Jnndea Uregonde
26 05 21 ,124.06 2105.02 20 a 04.02 2130Joslaino Solbac
0-101 21 a 02.02 2106 04 1!) a 05 04 2030Liliana Marlins Zanini

04.01.21 aD2 02 2102.06.20 a 01 06 2130Lorena Maria Dalacort

Jesus Pmto Pasqunlnuo

Waila

Simone ZaneLi rnneira Hn'lam,inn

0-1 01 21 a 02.02 2119.05 20 a IB 05 2 >30

04 01 21 a 02 02 2106 05.20 a 05 05 2130

04 01 21 a 02 02.2102/02/20 a 0602/2130

Art. 2° Regislre-se e publique-se, em 17 de maio de 2021.
CLOVIS MATEUS CUCCOLOTTO-Prefeito

RESOLUQAO N° 009, DE 14 DE MAIO DE 2021

Valida cursos de capacitagao promovidos pela S.M.E.
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO, CULTURA E ESPORTE no uso das 
atribuigoes que Ihe sao conferidas pela Lei N° 1.539/2014,
RESOLVE
Art. 1° Validar os cursos de capacitagao promovidos e / ou autorizados pela Secretaria 
Municipal de Educagao, Cultura e Esporte conforme relagao abaixo: ___________

-.“J

PUBLICO-AI.VO PARA 
O DUAL A FORMACAO 
E VALIDAOA PARA 
PROGRESSAO NA 
CARREIRA 

CARGA BORAFORMA
EMENTAREALIZACAO RIADOR

Alossandra Wihby
Fornonaes CAE- 
Univeisidade Esiadual ou 
Mailnga (UEM1

Todos os pialossores 
•la Rude Municipal do 
Ensino

Dosatios tin pandemia: 
Sequiiicia OitlAlica

40 boras
2021

Escclas Coneciadas-
Centro Umverstlano llalo 
Brasileiro 

Todos os prolessnres 
da Rede Municipal de 
Ensino. 

Incorporar as TIC no 
planojamemo didatico

20 horas
2021

Cin.-AI.’” '
ProducAo colabora'lva 
do eonhocimcnto: 
redes para mulliplicar e 
apronder 

Escclas Coneciadas 
Umversidode Esiadual do 
Rio Grando do Sul

Todos os prolossores 
da Rode Municipal de 
Ensino

50 horas2021

Escclas Coneciadas: 
Ceniro UniversilAno llnla 
Bras telro

Todos os prolousoros 
da Rode Municipal do 
Ensino __________

Escoln Digital: 
locnologias c currlculo

40 horas
2021

t/e Tempo i/o Ohscrvardrio 
lo da Clincla o Tccnologla

Do Otlcbl 
■ Mlnlsmrpv. | . r~ i~- |lf»D OiSrio Oical Asso-ado FlelfOiican lento .-on CemViCv (?) ^

J ! . '1-:. RraSTl fDOrlcK-P-Brasil A Hune-nCc:iuo'alarj d,g.)rannada , , . . .
E™5" tureni cidade desre ,l .c rmo-lo .Itoct-qim viliuliMoo Para consultm a autontlcldade do 

:irav*s .lo • no enrimbo do tempo, inform/! o
coditjo ao Indo no site.

CaiMIcec
NacionalMCuV.U

3996779424

httc ■7dioems.ccm.bi7
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PRIMEIRO TERMO AD1T1VO
CONTRATO N 11/2020

/Vx

Que fazem entre si, o PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO, pessoa jurfdica de 
direito Publico interno, devidamente inscrito no CNPJ sob n° 76.995.463/0001-00, com sede e 
foro a Rua Barao de Capanema, 134, em Vitorino, Estado do Parana, neste ato representado 
pele Prefeito Municipal, Sr. MARCIANO VOTRI, brasileiro, casado, agrdnomo, portador do CPF 
n° 056.916.679-98 RG. n° 9.116.308-0/PR, doravante denominado de CONTRATANTE, e de 
outro, a empresa ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA 
AV. IGUAQU, 1368 , ********, Bairro Centro, Nova Esperanga do Sudoeste, inscrita no CNPJ 
sob n° 06986647000110 , neste ato representada por JOSE CARLOS FIAUX, inscrito no 
CPF/MF sob n° 100.772.928-71,«RG_Representante» doravante denominado CONTRATADA, 
firmam o presente mediante as seguintes clausuias e condigoes, em conformidade com o 
protocolo 31/2021 e parecer juridico.

situada a Rua

Clausula Primeira: Do Valor - fica acrescido o valor de R$ 399.576,24 (trezentos e 
noventa e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais, vinte e quatro centavos), passando seu 
valor mensal de R$ 28.419,86 (vinte e oito mil, quatrocentos e dezenove reais, oitenta e seis 
centavos), para R$ 33.298,02 (trinta e tres mil, duzentos e noventa e oito reais e dois centavos).

- passa sua vigencia de 07/01/201, paraClausula Segunda: da vigencia
07/01/2022.

Clausula Terceira: Permanecem em pleno vigor todas as demais disposicoes 
contratuais que nao conflitem com o presente aditamento.

E assim, por estarem justos e contratados, obrigando-se a bem e fielmente 
cumprirem integralmente o contrato de parceria de servigos, por si e por seus sucessores, firmam 
o present© aditamento em duas vias de iguai teor e forma.

Vitorino, em 07/01/2021/f s i

RCIAI
nicipal/Contratante

A
CONTRATADA 

ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA

PUBUCADO l^Ql

IORNAI _ ____________

EOiCAO _____

>7~-it;?-- • vr: :v.

Rua Barao de Capanema, 134 - Fone/Fax:(46)3227-1222 - 85.520-000 - Vitorino - Parana 
e-maii:prefeitura@pmvitorino.com.br - http://www.pmvitorino.com.br
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http://www.pmvitorino.com.br

