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PROCURA5AO
&\r. & j<yv

Pelo presente instrumento de procurag§o a OUTORGANTE ESPE 
AMBtENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA, portadora do CflPdT 
06.986.647/0001 *10 IE: ISENTA, com sede na Localidade de Av. 
IguagiJ,1368,Centro, CEP: 85.636-000, cidade de Nova Esperanga do Sudoeste, 
estado do Parana, representada neste ato por seu socio Administrador a Sr! 
JULIA GALBIATI FIAUX. Portador do CPF:089.654.849-01 RG: 13.198.135-0 / 
SESP-PR, nomela e constitui seu bastante procurador o OUTORGADO - 
PEDRO RAFAEL GOEDERT. Gerente de Llcitagao, portador do RG: 8.398.791- 
0 / SESP - PR, CPF: 009.225.169-28, residente e domiciliado na Rua Saida Para 
Sao Luiz S/N°. Nova Esperanga do Sudoeste, Parana - CEP: 85.635 - 000.

FIM ESPECIAL: Para participar de qualquer processo licitatdrio, cadastros 
formularios de licitagoes na modaiidade Pregao Presenciais, Pregao Eletrdnico, 
Concorrencia Publica, Carta Convite, Tomada de Prego, LeilSo, documentagao 
junto a Policla Federal, IAP - PR, IMA -SC

PODERES: Assinar requerimentos, declaragoes, atas, atasde registrode prego, 
termos de compromisso, temnos de responsabilidade, contratos, propostas de 
pregos, recorrer administrativamente de resultados ou renunciar esse direito, 
impugnar recursos, negociar pregos diretamente com pregoeiro, formular ofertas 
e lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, para 
o complete desempenho do present© instrumento de procuragSo.

Este documento tem validade ate 31 de Dezembro de 2021.

Nova Esperanga do Sudoeste, 08 de Abril de 2020.

AscinadadigitalmenIB por JULIA GALBIATI FIAL0tO89654849Ol 
DM oaR. O^CP-8rasi. OU=Socrtfaria rtaRocrota Fattera! do 

- RFB. OU=nFBe>CPP Af, OLM/AUD. OU*AR 
GLOGALCERTT, 00=17065659000100. CN^UUAGALBlATT 
FIAlDt089654S4901 
Razacr JULIA GALBIATI FlAUX 
Locsfe
Data 2tBW»-08 *6^730 
Fo*l Reader Ver^Sre 9.7.1

JULIA GALBIATI 

FIAUX: 

08965484901
afcmeSo da assnatiua aqii

JULIA GALBIATI FIAUX 
SOCIO ADMINISTRADOR 

RG: 13.198.135-0/SESP-PR 
CPF: 089.654.849-01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO ■V

s.
ds trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste WlKfti 
de recursos do FNS-PACS-Programa Agentes Comun'itarios de Saude no valor de R$ 
22.400,00 (Vinte e dois mil e quatrocentos reals) em dezembro de 2020.

trtJeraqaoNotlficaqSo

O municlpio de Vitoilno, Estado do ParanA em cumprimento so disposto no artigo 2° da 
Lei n° 9.452, de 20 de Marqo de 1997, Nolifica os partidos politicos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Municipio, da liberate de 
recursos do FNDE referente a Quota Saterio Educaqao no valor de R$ 20.530,17 (Vinte 
mil, quinrientos e trinta reals a dezessets centavos) em 17 de dezembro de 2020.

notificacAo

O municipio de Vitorino, Estado do Parana em cumprimento ao disposto no artigo 2° da 
Lei n0 9.452, de 20 de Marqo de 1997, NOTlFICA os partidos politicos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresanais, com sede neste Municipio, da (iberaqao de 
recursos do programa PNATE - Programs Naciona! de Apoio ao Transporte Escolar no 
vaior de R$ 1.106,81 (Mil, cento e seis reais e oitenta e um centavos) em 15 de dezembro
de 2020.

NOTIFICACAO:

O municipio de Vitorino, Estado do Parana em cumprimento ao disposto no artigo 2° da 
Lei n° 9.452, de 20 de Margo de 1997, NOTlFICA os partidos politicos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais. com sede neste Municipio, da liberagfio de 
recursos polo Govemo Federal - FNS no valor de R$ 54.286,13 (Cinquenta e quatro mil 
duzentos e oitenta e oito reais e treze centavos) em dezembro de 2020, destinados para 
a manutergao da saude basica do municipio. C.'Mo'S

PRIM ElRO TERMO APITIVO
CONTRATO M 11>2020

Que fazein enlre si, o PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO. passes juridica da 
direito Publico interno, devidsmenta inscrito no CNPJ sob nD 70.995.463/0001-00. com sede e 
foro a Rua Baric de Capanema, 134, em Vitorino, Estado ao Parana, nasie ato representado 
pele Prefelto Municipal, Sr. MARCIANO VOTRI, brasiieiro. casado, agrorwmo, portador do CPF 
n” 056.916 679-98 RG. n° 9.116.30SD/PR, doravante denomlnado de CONTRATANTE, e de 
outre, a empress ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA 
AV. IGUAQU, 1360 , ***"*•*, Bairro Cenlro, Nova Esperanga do Sudoeste, inscrita no CNPJ 
sob n5 06B86647000110 , neste ato representada por JOSE CARLOS FIAUX, inscrfto no 
CPF/MF sob n“ 100 772.928-71,«RG_Represenlanle» doravante denomlnado CONTRATADA 
firmam o presents medianle as seguinles dfiusulas e condlg&es, em conformidada com o 
protocolo 31/2021 e parecerjuridico.

NOTIFICAQAO

O municipio de Vitonno, Estado do Paran6 em cumprimento ao disposto no artigo 2° da 
Lei n0 9.452. de 20 de Margo de 1997, NOTlFICA os partidos politicos, os sindicatos de 
trabainadores e as entidades empresariais, com sede neste Municipio, da liberagao de 
re^^s do Programa Merenda-Prog. Nacional de AlimentagSo Escolar-ncs valores de 
^Hr521,20 (Treze mil, quinhentos e vinte e um reais e vinte centavos) em dezembro

sttuada k Rua

Ciatrauie Primelra: Do Valor - fiea acresddo o valor de RS 359.570,24 (Irezentos e 
noventa e nova mil, quinhentos e setenta e sers reais. vinte e qualro centavos), passando seu 
valor mensai da R$ Z8.419.B6 (vinte e oito mil. quatrocentos e derenove reals, oitenta e seis 
centavos), para RJ 33.298,02 (Irinta e ttes mil, duzentos e noventa e oito reels e dois cenlavos).

C Ulus ms Segunda: da vig&nda - passa sua vigenda de 07/01/201, para

NOTIF1CASAO:

O municipio de Vitorino, Estado do Parana em cumprimento ao disposto no artigo 2° da 
Lei n°. 9.452, da 20 de Margo de 1997, NOTlFICA os partidos politicos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Municipio, da fiberagSo de 
recursos para ManutengSo do Programa Solsa Familia no valor R$ 3.257,98 (Tr£s mil 
duzentos e ciquenta e sete reais e noventa e oito centavos) em dezembro de 2020.

notificaqAo

O municipio de Vitorino, Estado do Parana em cumprimento ao disposto no artigo 2“ 
da Lei n° 9.452, de 20 de Margo de 1997, NOTfFfCA os partidos politicos, os sindicatos 
de trabalhadores e as entidades empresariais, com seda neste Municipio, da liberagao 
de recursos de INCENT1VOS ESTADUAIS MAC-Minlsterio da SaCtde no valor de R$ 
7.185,39 (Sete mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta e nove centavos) em dezembro 
de 2020.

NOTIFICACAO:

O municipio de Vitorino, Estado do Parana em cumprimento ao disposto no artigo 2° da 
Le! n°. 9.452, de 20 de Margo de 1997, NOTlFICA os partidos politicos, cs sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Municipio, da liberagao de 
recursos
noventa e cinco reais e sessenta e sete centavos) em dezembro de 2020.

07/01/2022.

Clausula Tereeira: Permanecem em pleno vigor todas as demais disposiqces 
convatuals que nSo conflitem com o presente adltamanlo.

E assim. por estarem just os e contrateOo*, obrigando-se a bem e fielmenie 
cumprlrem integralmerle o contrato de parceria de serviqos, por si a por ssus sucassores, firmam 
o presents aditamenio em duas visa de igual tew e forma.

Vitorino, em 07/01/2021

MARCIANO VOTRI
Prefelto MunicipaVContratante

JOSE CARLOS FIAUX 
CONTRATADA

ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUOS LTDA

Or :3«*Vir.

para Manutengao do Social no valor R$ 19.895,67 (Dezenova mil citocentos e

^PlcAgAO:
O municipio da Vitorino, Estado do ParanS em cumprimento ao disposto no artigo 2° da 
Lei n®. 0.452. de 20 de Margo do 1997, NOTlFICA os partidos politicos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Municipio, da liberagSo de 
recursos para Pavimentagao asfaltica sobre pedras irregulares duas ruas no valor R$ 
249.643,79 (Duzentos a quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e tres reais e setenta 
e nove centavos) em dezembro de 2020.

NOTIFICAQAO;

O municipio de Vitorino, Estado do Parana em cumprimento ao disposto no artigo 2® da 
Lei n° 9-452, de 20 de Margo de 1997, NOTlFICA os partidos politicos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Mun clpio, da liberagao da 
recursos do FNS de Implementagao da rede cegonha, no valor de R$ 79,97 (Setenta © 
nove reais e noventa e sete) em dezembro de 2020

NOTIFICAQAO:

O municipio da Vitorino, Estado do Parana em cumprimento ao disposto no artigo 2° da 
Lei n® 9.452, de 20 de Margo de 1997, NOTlFICA os partidos politicos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Municipio, da liberagao de 
recursos
dezesseis reais e oitenta centavos) em dezembro de 2020.

NOTIFICAQAO

O municipio de Vitorino, Estado do Parana em cumprimento ao disposto no artigo 2° 
da Lei n® 9.452. de 20 de Margo de 1997, NOTlFICA os partidos politicos, os sindicatos

do FNS de Vigiiancia em Saude, no valor de R$ 6.716,80 (Seis mi! setecentcs e
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MUNICIPIO DE BARRACAO/PR

EDITAL DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL N.0 065/2021

PROCESSO N° 085/2021

1 - PREAMBULO

1.1 - O MUNICIPIO DE BARRACAO, pessoa jundica de direito publico intemo, com sede 
a Rua Sao Paulo, n° 235, Centro, Barracao/PR, devidamente registrado no CNPJ sob n.° 
75.666.131/0001-01, atraves da Comissao Permanente de Licita^ao, nomeada pela Portaria n.° 
051/2019, de 11 de julho de 2019, em confonuidade com a Lei n.° 8.666/93, suas alteragoes, 

Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, e com o Decreto Municipal n° 134/2016, de 06 decom a
junho de 2016, e subsidiariamente pelas Leis Complementares n° 123/2006 e n° 147/2014, 
toma publica a realiza^ao de licita9ao, no dia 24 de Agosto de 2021, as 14h00min 
(Quatorze) boras, no recinto da Prefeitura Municipal, no enderego supramencionado, na 
modalidade de “PREGAO PRESENCIAL”, objetivando a Contrata^ao de empresa 
especializada na execu^ao de services de coleta, transporte e destina^ao e disposi^ao 
final em aterro sanitario dos residues solidos domiciliares do Municipio de 
Barracao/PR, nas conduces fixadas no presente edital e seus anexos, sendo a presente 
licitapao do tipo “Menor Pre^o por Item”.

1.2-0 recebimento dos Envelopes “A” contendo a proposta de pre^o dos interessados, e 
envelopes “B”, contendo a documenta^ao de habilitate dos interessados dar-se-a ate as
13h45min do dia 24 de Agosto de 2021, no Setor de Protocolos, no enderego acima
indicado.

1.3 - A abertura dos envelopes “A” e “B”, contendo a proposta de pre9o e a documenta9ao de 
habilita9ao dos interessados dar-se-a no mesmo local e mesmo horario retro estabelecido.

1.4 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeqa a 
realiza9ao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o 
primeiro dia util subsequente, no mesmo horario e local anteriomiente estabelecido, desde que 
nao haja comunica9ao do Pregoeiro em contrario.

2 - QBJETQ

2.1-0 objeto da presente licitaqao e a Contrataqao de empresa especializada na execuqao de 
serviqos de coleta, transporte e destinaqao e disposi9ao final em aterro sanitario dos residues 
solidos domiciliares do Municipio de Barracao/PR, conforme especifica9oes, valores e 
quantidades constantes no ANEXO I e nos demais termos deste Edital.

2.2 - Os servi90s deverao ser prestados em conformidade com as normas e exigencias, do, 
IBAMA, Vigilancia Sanitaria, alem das demais estabelecidas pela Legisla9ao Federal, 
Estadual e Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL

BARRACAO
DE MAOS DADAS COM O POVO
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2.3 - Devem estar incliridas no pre90 todas as despesas com frete/transporte, mao de obra, 
tributes e/ou contribui^oes e quaisquer outros encargos indispensaveis ao perfeito 
cumprimento das obrigagoes decorrentes desta licita^ao.

3 - CONDICOES PARA PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1 - Poderao participar deste Pregao os interessados do ramo de atividade pertinente ao 
objeto da contratagao que atenderem a todas as exigencias constantes deste Edital e seus 
Anexos.

3.2 - Ao presente process© nao se aplicou o tratamento diferenciadio e simplificado para 
microempresas e empresas de pequeno porte, por nao ser vantajoso para a 
administra^ao publica, conforme disposto na Lei Complementar 123, de 14/12/2006, 
alterada pela Lei Complementar n° 147/2014, de 07/08/2014 - art. 49.

3.3 - Nao sera admitida nesta licita^ao a participa^ao de empresas:
a) - Concordatarias on em processo de falencia, sob concurso de credores, em dissolugao 

ou em liquida^ao;
b) - Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administragao Publica 

suspense, ou que por esta tenham sido declaradas inidoneas;
c) - Que estejam reunidas em consorcio, ou seja, controladas, coligadas ou subsidiarias 

entre si qualquer que seja sua fonna de constituigao;
d) - Estrangeiras que nao funcionem no Pais;
e) - Que estejam em situagao irregular perante a Fazenda Publica, em qualquer esfera da 

Administragao, e perante o INSS e o FGTS.
f) - Que mantenham, direta ou indiretamente, sociedade ou participagao com servidor ou 

dirigente ligado ao govemo municipal ou qualquer vinculo de natureza tecnica, comercial, 
financeira ou trabalhista.

4 - CREDENCIAMENTO

4.1 - O representante da licitante, munido de documentos que o habilitem a participar deste 
processo licitatorio, devera apresentar-se para credenciamento junto ao Pregoeiro antes do 
inicio da sessao publica.

4.2 - Cada empresa licitante credenciara apenas urn representante, que sera o unico admitido a 
intervir nas fases do procedi men to licitatorio e a responder, para todos os atos e efeitos 
previstos neste Edital, por sua representada.

4.3 - A empresa licitante podera ser representada na sessao publica de licitagao por seus 
administradores, que deverao estar munidos de documento de identidade e do ato constitutive 
da empresa (estatuto, contrato social ou alteragoes vigentes, declaragao de firma individual, 
ou, ainda, do documento de eleigao de seus administradores), devidamente registrado na Junta 
Comercial ou no Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, conforme o caso, com 
indicagao expressa dos poderes outorgados ao representante e a carta de credenciamento, 
conforme modelo ANEXO III.

PREFEITURA MUNICIPAL

BARRACAO
DE MAOS DADAS COM O POVO
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4.4 - Caso a empresa nao se fa<;a represcntar por sens administradores, podera scr 
representada por um procurador, que devera apresentar conjuntamente os seguintes 
documentos:

a) - Cedilla de Identidade e CPF;
b) - Procuragao que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular 
ofertas e lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 
licitatorio em nome da licitante, devera ter firma reconhecida;
c) - Ato constitutive da empresa, conforme descrito no item 4.3 deste Edital.

4.5 - A ausencia de representante, a falta de apresentagao ou incorregao de quaisquer 
documentos de credenciamento nao impedira a participagao da licitante no presente certame, 
impedira, porem, a manifestagao ou apresentagao de lances verbals no momento oportuno.

4.6 - A nao apresentagao ou incorregao dos documentos para o credenciamento podera ser 
suprida ate a abertura da sessao publica.

4.7 - Para usufrinrem dos privilegios estabelecidos pelas Leis Complementares n° 
123/2006 e n° 147/2014, no tocante a regularidade fiscal e ao direito de preferencia, bem 
como, para comprovagao de sen enquadramento, os representantes de Micro Empresas 
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverao apresentar no Ato do 
Credenciamento, a Declaragao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte, 
conforme modelo ANEXO VI, devidamente assinada e ACOMPANHADA pela Certidao 
Simplificada de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), atualizada, 
expedida pela Junta Comercial do Estado da sede do licitante.

4.8 - Nao sera admitida a participagao de um mesmo representante para mais de um 
interessado.

4.9 - Os documentos mencionados nos itens anteriores deverao ser apresentados em 
fotocopias autenticadas ou fotocopias simples, acompanhadas dos respectivos originals, para a 
devida autenticagao pela Equipe do Pregao, ou ainda pela apresentagao da publicagao original 
em orgao de imprensa oficial, ou reconhecido firma em Cartorio.

5 - APRESENTAGAO E ENTREGA DOS ENVELOPES

5.1 - No local e horario indicado no preambulo deste Edital, o Pregoeiro recebera os 
envelopes contendo a proposta de pregos (A) e os documentos para habilitagao (B), em 
envelopes distintos, fechados/lacrados, devidamente protocolados, e contendo na parte 
externa e frontal a seguinte idcntificagao:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO/PR 
PREGAO PRESENCIAL N.0 065/2021 
ENVELOPE “A” - PROPOSTA DE PREGOS 
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE 
E-MAIL/TELEFONE:

PREFEITURA MUNICIPAL

BARRACAO
DE MAOS DADAS COM O POVO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO/PR
PREGAO PRESENCIAL N. ° 065/2021
ENVELOPE “B” - DOCUMENTA^AO DE HABILITACAO
razAo SOCIAL DA PROPONENTE
E-MAEL/TELEFONE:

6 - PROPOSTA DE PRECOS

6.1 - O envelope “A” devera center a proposta de prego, em 01 (uma) via, devidamente 
assinada pela Licitante ou por sen representante legal, redigida em portugues e impressa por 
meio mecanico on infonnatizado, em papel timbrado da empresa, ou na falta deste, em papel 
branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolvem 
valores, quantidades e prazos, devera ser elaborada considerando as conduces estabelecidas 
neste edital e conforme modelo de proposta ANEXO IX, que apresente:

a) - Dados da empresa proponente (razao social, CNPJ, endereqo, e-mail, telefone, etc) 
e do representante legal da empresa (nome, CPF e assinatura).
b) - Indicaqao obrigatoria do item, da marca, preqo unitario com ate 02 (duas) casas 
decimais e valor total, em moeda corrente nacional.
c) - Prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresenta^ao, ficando estabelecido que na omissao sera considerado aceito este prazo.
d) - Local e data.
e) - Planilha Or^amentaria (de acordo com modelo fomecido, conforme Anexo IX, 
constando o nome, RG e assinatura do responsavel legal pela Empresa, bem como o 
nome, numero do registro no Conselho Competente e assinatura do responsavel 
tecnico).
f) - Detalhamento do mdice do BDI, conforme Anexo IX, utilizado pela empresa, 
obedecendo ao que recomenda o acordao do TCU - 2622/2013.

6.2 - Nao serao levadas em considera^ao quaisquer ofertas que nao se enquadram nas 
especificaqdes exigidas, ou que ultrapassarem o preqo maximo constante no ANEXO I.

6.3 - A apresentaqao da proposta de preqos na licitagao sera considerada como evidencia de 
que a proponente examinou completamente as especificagoes e as condigoes estabelecidas 
neste edital que as comparou entre si e que obteve as informagoes necessarias e satisfatorias 
sobre qualquer ponto duvidoso antes de preparar sua proposta de pregos e que os documentos 
da licitagao Ihe permitiram preparar uma proposta de pregos completa e satisfatoria.

6.4 - Fica detenninado que as especificagoes e demais elementos fomecidos pelo Licitador 
sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe que se mencione cm um 
documento e se omita em outro, sera considerado especifico e valido.

7 - DOCUMENTACAO REFERENTE A HABILITACAO

7.1 - Deverao estar inseridos no envelope/involucro “B”, devidamente fechado e inviolado, 
os documentos abaixo relacionados, em uma via, ordenado em um volume distinto (as folhas 
deverao, preferencialmente, ser do tamanho A4):

7.1.1 - Para comprovagao da habilitagao juridica:

PREFEITURA MUNICIPAL
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a) - Copia autenticada do registro comercial ou requcrimento de einpresario, no caso 
de empresa individual;
b) - Copia autenticada do estatuto ou constituigao do contrato social e da sua ultima 
altera^ao ou do Contrato social consolidado, devidamente registrado no orgao 
competente, para as sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por agoes, ou 
entidades (associa^oes, ONG’s, etc.), acompanhados dos documentos comprobatorios 
da eleigao de seus administradores.
c) - Declaragao do proponente de que nao pesa contra si declara^ao de inidoneidade 
expedida por orgao da Administraqao Publica de qualquer esfera de Govemo, de 
acordo com o modelo constante no ANEXO IV.

7.1.2 - Para comprovaqao da regularidade fiscal:
a) - Prova de inscr^ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ).
b) - Prova de inscrigao no cadastro de contribuinte estadual, relativo ao domicilio ou 
sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compativel com o objeto da 
presente licitagao.
c) - Certidao Negativa de Debitos de Tributes Estaduais, do Estado da Licitante, na 
forma da lei.
d) - Certidao negativa de debitos relatives aos Tributes Federais e a dfvida ativa da 
uniao que abrange inclusive a regularidade relativa a Seguridade Social (INSS).
e) - Certificado de Regularidade Fiscal do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - 
CND FGTS - CRF.
f) - Certidao Negativa de Tributes Municipals, do Municipio sede da empresa 
Licitante.
g) - Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT.
h) - Declaragao firmando o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituigao Federal, conforme modelo ANEXO V.

7.1.3 - Qualificagao tecnica devera apresentar:
a) - No minimo, 01 (um) atestado e/ou declaragao de capacidade tecnica, fomecido por 
pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente identificada, em nome do 
responsavel tecnico da LICITANTE, relativo a execugao de servigo equivalente ao 
objeto do presente Edital. Os atestados devem center o nome, enderego e telefone de 
contato dos atestadores, ou qualquer outro meio com o qual o Licitador possa valer-se 
para manter contato com as pessoas declarantes.

a-1) - Os atestados apresentados poderao ser diligenciados de acordo com o 
paragrafo 3° do art. 43, da Lei 8.666/93.

b) - Declaragao de responsabilidade tecnica (ANEXO VIII) indicando o responsavel 
tecnico pela execugao dos servigos, que nao podera ser substituido sem expressa 
autorizagao do Contratante.

b.l) - E vedada, sob pena de inabilitagao, a indicagao de um mesmo tecnico 
como responsavel tecnico por mais de uma proponente.

c) - Comprovante de registro no Conselho de Classe, DO RESPONSAVEL TECNICO 
indicado pela Licitante, atraves da certidao de registro fornecida pelo Conselho de 
Classe respectivo.
d) - Comprovante de registro no Conselho de Classe competente, DA LICITANTE, 
atraves da certidao de registro fornecida pelo Conselho Regional.
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e) - Liccnga para col eta, transporte e armazenamento temporario de residues solidos 
expedida pelo orgao competente.
f) - Licenpa ambiental para funcionamento da Licitante, vigente e/ou atualizada, 
expedida pelo orgao competente.
g) - Licenga de Operagao expedida pelo orgao competente, que contemple a destinagao 
e disposigao final do lixo, que podera ser de terceiros, ficando desde ja autorizada a 
sub contratagao.

7.1.3.1 - O vinculo do profissional com a empresa podera ser comprovado atraves
de:
a) Registro profissional na carteira do trabalho acompanhada da copia autenticada do 
registro do profissional no livro de registro de empregados da empresa; ou
b) Contrato de Prestagao de Servigo registrado no orgao competente, que comprove a 
vinculagao e responsabilidade; ou
c) Certidao de Pessoa Juridica determinando o responsavel tecnico pela obra; ou
Na hipotese do socio ser tambem o responsavel tecnico pela empresa, podera ser 
comprovado atraves do Contrato Social ou Alteragao Contratual.

7.2 - Todos os documentos deverao ser apresentados, preferemcialmente na ordem 
solicitada no edital, <jrampeados ou encadernados, e estar dentro dos respectivos prazos
de validade e poderao ser apresentados em original ou por qualquer processo de copia 
autenticada por cartorio competente ou publicado em orgao de imprensa oficial, ou ainda por 
autenticagao direta na Divisao de Licitagoes da Prefeitura do Municipio de Barracao/PR, 
quando apresentados simultaneamente a copia e o original.

7.2.1 - Das Certidoes Negativas extraidas da Internet, a Comissao de Licitagao podera, 
em caso de duvida, comprovar sua autenticidade atraves de consulta ao site 
correspondente.

7.3 - Sera considerado o prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data da 
respectiva emissao, para as certidoes nas quais o referido prazo nao constar.

7.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se 
for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, excetos aqueles documentos 
que pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que nao o participante da licitagao, 
execute o future contrato, devera apresentar toda a documentagao de ambos os 
estabelecimentos na forma e condigoes previstas.

8 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

8.1 - As despesas da execugao do presente processo licitatorio, serao suportadas as dotagoes 
orgamentarias constantes no ANEXO II.

9 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO

9.1 - O criterio de julgamento sera o de MENOR PRE^O POR ITEM, observada as 
especificagoes constantes do ANEXO I e demais condigoes definidas neste Edital.
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9.2 - Se houver indicios de que a proposta apresentada seja inexequivel, o pregoeiro 
determinara ao licitante que comprove a exequibilidade, sob pena de desclassificasao, nos 
temios do artigo 48, da Lei Federal 8.666/93.

10 - DO FQRNECIMENTQ DE INFORMACOES

10.1 - informapoes complementares aos interessados que visam obter maiores esclarecimentos 
sobre a presente licita<;ao, serao prestadas pelo Pregoeiro, atraves do e-mail 
licitacao@barraeao.pr.gov.br, ou fone/fax (49) 3644-1215, informando o numero da 
licitagao, estando disponivel para atendimento de segunda a sexta, em horario normal de 
expediente.

10.2 - As questoes estritamente tecnicas referentes ao objeto licitado serao prestadas pela 
Secretaria Municipal de Planejamento - Sr. Ricardo Wiese Teixeira, pelo telefone n° (49) 
3644-1215.

11 - PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1 - Os services deverao ser prestados pelo periodo de 12 (doze) meses, a partir da 
celebraqao do termo contratual.

11.2 - Os servigos, objeto desta licitagao deverao ser executados nos prazos e conduces em 
local e horario estabelecidos no ANEXO I deste Edital.

11.3 - O objeto da licitaqao sera acompanhado e/ou fiscalizado, por servidor ou comissao 
designada pelo Municipio de Barracao/PR.

11.4 - A empresa detentora/contratada ficara obrigada a executar, a suas expensas, os services 
que apresentarem falhas ou vierem a ser recusados, sendo que o ato do recebimento nao 
importara na aceitagao.

12 - DA CONTRATACAO

12.1 - A execu^ao dar-se-a mediante Contrato a ser firmado entre o Licitador e a Licitante 
declarada vencedora desta licitagao.

12.2 - A Licitante declarada vencedora da licitagao sera convocada para assinatura do 
Contrato, pela Administragao Municipal, em ate 05 (cinco) dias uteis.

12.3 - A assinatura do Contrato devera ocorrer apos a publicagao da homologagao da 
Licitagao pelo Prefeito Municipal.

12.4 - Caso a Licitante declarada vencedora, sem justo motive, se recuse a firmar Contrato, ou 
nao comparega quando convocada para tanto, ou ainda, nao atenda as condigoes previstas 
neste edital, o Licitador considerara exercida a renuncia tacita do direito de contratar da 
Licitante e nao honrada a proposta, independentemente de qualquer formalizagao.

12.5 - O Contrato obedecera a minuta ora anexa, onde constam as penalidades aplicaveis a 
Contratada, em caso de alguma inobservancia de suas obrigagoes, sem prejuizo da sua 
responsabilidade civil e criminal, entre as quais constam as seguintes:
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12.5.1 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, que sera 
aplicada na hipotese de incxecugao total ou parcial das obrigagoes assumidas pela 
Contratada, sem prejuizo de outras penalidades previstas pela Lei n° 8.666/93 e 
demais legislagoes pertinentes a materia.
12.5.2 - Em ocorrendo a expiragao do prazo contratual, e neste tempo estiver 
inacabada a obra contratada, sera aplicada a Contratada, por dia de atraso, a multa de 
0,1% (um decimo por cento).

12.5.2.1 - Para o calculo dos dias de atraso serao considerados os abonos 
homologados.

12.5.3 - Verificada qualquer infragao do contrato, o Contratante, independentemente 
de notificagao, podera rescindir o contrato.
12.5.4 - Impoe-se declaragao de inidoneidade para licitar e contratar junto ao 
Contratante, ora Licitador, e a rescisao de pleno direito do contrato desta licitagao, 
pela falencia da Contratada, ou rescisao administrativa ou judicial do contrato por 
culpa da mesma, ou ainda, nos casos em que haja fato(s) ou infragao(oes) de 
responsabilidade da Contratada, anteriores ou posteriores a assinatura do contrato, e 
que indiquem a tomada dessa medida para o resguardo do interesse publico.

12.6-0 Municipio de Barracao podera, quando o convocado nao assinar o contrato no prazo 
e condigoes estabelecidos neste edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de 
classificagao, para faze-lo e igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da 
cominagao prevista no art. 81 da lei n° 8.666793.

13 - SANCOES E PENALIDADES

13.1 - A vencedora que nao cumprir com as obrigagoes assumidas ou com os preceitos legais 
podera sofrer as seguintes penalidades, isolada e conjuntamente:

a) - Advertencia;
b) - Multa de 10% sobre o valor do Contrato;
c) - Suspensao do direito de licitar junto ao Municipio por ate dois (02) anos;

d) - Declaragao de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica 
enquanto perdurarem os motives determinantes da punigao ou ate que seja promovida a 
reabilitagao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que a vencedora ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes; A declaragao de 
inidoneidade podera abranger, alem da empresa, seus diretores e responsaveis tecnicos; e,

13.2 - Ainda nos termos do artigo 7°, da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se a licitante, 
convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar ou apresentar 
documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, 
nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao, comportar-se de modo inidoneo ou 
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito 
Federal ou Municipios, e sera descredenciado nos sistemas de cadastramento de fomecedores, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominagoes legais.

14 - CR1TERIO DE REAJUSTE
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14.1 - 0 pre^o pelo qual sera contratado o objeto da presente licita9ao podera ser alterado nos 
termos do artigo 65 da Lei n° 8.666/93.

15-DO PAGAMENTO

15.1 - O pagamento do valor devido sera realizado ate o 10° dia do mes subsequente a 
realizagao dos servigos mediante apresentagao da correta Nota Fiscal.

15.2-0 pagamento podera ser efetuado por deposito bancario, devendo para isto a contratada 
apor a nota fiscal o numero da conta corrente, da agencia e do banco, sendo que estas estarao 
sujeitas as retengdes fiscais e previdenciarias na forma da lei.

15.3 - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado ate que providencias 
pertinentes sejam tomadas por parte da proponente, emitente da fatura.

16 - VIGENCIA

16.1 - A vigencia da presente licitagao tera como limite o prazo temporal de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogada mediante termo aditivo.

17 - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

17.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus 
fomecedores 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.

17.1.1 - 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;
c) - “pratica conluiada”: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do orgao 
licitador, visando estabelecer pregos em niveis artificials e nao-competitivos;

“pratica coercitiva,,,: causar dano ou ameagar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em 
um processo licitatorio ou afetar a execugao do contrato.
e) - “pratica obstrutiva”: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspegoes ou fazer declaragdes falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuragao de alegagdes de 
pratica prevista acima; (ii) atos cuja intengao seja impedir materialmente o exercicio 
do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspegao.

17.2 - Na hipotese de fmanciamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo impora sangao sobre uma 
empresa ou pessoa fisica, inclusive declarando-a inelegivel, indefinidamente ou por prazo 
determinado, 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

d)
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pmticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licita^ao 
ou da execugao um contrato fmanciado pelo organismo.

17.3 - Considerando os propositos das clausulas acima, a CONTRATADA concorda e 
autoriza que, na hipotese de o contrato vir a ser fmanciado, cm parte ou integralmente, por 
organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, o organismo 
financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de 
execugao do contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados a licitagao e a 
execugao do contrato.

18 - DA IMPUGNACAO DO ATO CONVOCATORIO

18.1 - Qualquer pessoa, flsica ou juridica, e parte legitima para solicitar esclarecimentos ou 
providencias cm relagao ao presente PREGAO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que 
o faga com antecedencia de ate 02 (dois) dias uteis, da data fixada para a abertura da sessao 
publica do certame, observado o disposto no art. 41, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.

18.1.1- As impugnagoes ou pedidos de esclarecimentos ao Edital deverao ser dirigidos 
ao Pregoeiro e protocolizados em dias uteis, junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
do Municipio de Barracao/PR (Rua Sao Paulo, n° 235, Centro) no horario de 
expcdiente.

18.1.1.1 - Nao sera admitida a impugnagao ao presente Edital via fax, via 
postal ou por e-mail.

18.1.2-0 Pregoeiro devera decidir sobre a impugnagao antes da abertura do certame.

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

18.1.4 - Caso procedente e acolhido a impugnagao do Edital, seus vicios serao sanados 
e nova data sera designada para a realizagao do certame, salvo nos casos em que as 
alteragoes decorrentes da impugnagao nao alterarem a apresentagao das propostas de 
pregos.

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

19-DOS RECURSQS

19.1 - No final da sessao, a licitante que quiser recorrer devera manifestar imediata e 
motivadamente a sua intengao, abrindo-se entao o prazo de 03 (tres) dias corridos para 
apresentagao das razoes do recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para 
apresentar suas contrarrazdes em igual numero de dias, que comegarao a correr no termino do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
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19.2 - A ausencia de manifestagao imediata e motivada da licitante importara: a preclusao do 
direito de recurso; a adjudica^ao do objeto do certame pelo Pregoeiro a licitante vencedora; e 
o encaminhamento do processo a autoridade competente para a homologagao.

19.3 - As razoes do recurso deverao ser protocoladas junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura 
do Municipio de Barracao/PR (Rua Sao Paulo, n° 235, Centro) no horario de expediente.

19.4 - Interposto o recurso, o Pregoeiro podera reconsiderar a sua decisao, ou encaminha-lo 
devidamente informado a autoridade competente.

19.5 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicara o objeto do certame a licitante vencedora e decidira sobre a 
homologa9ao do procedimento.

19.6-0 recurso tera efeito suspensive e o seu acolhimento importara a invalidate dos atos 
insuscetiveis de aproveitamento.

m 19.7 - Nao havendo recurso, apos o seu resultado, o pregoeiro adjudicara o objeto do certame 
a licitante vencedora e encaminhara a autoridade superior o processo licitatorio juntado o 
relatorio para homologate.

20 - DISPOSICOES GERAIS

20.1 - Reserva-se ao Licitador/Contratante, o direito de anular ou revogar, total ou 
parcialmente, esta licitagao, visando a legalidade do processo licitatorio ou interesse da 
administrato publica respectivamente, atraves de parecer escrito e fundamentado, sem que 
caiba as Licitantes direito a indenizagao.

20.2 - A empresa contratada devera manter durante toda a execugao do contrato as condigdes 
da habilitate e qualificato exigidas no presente edital.

20.3 - Os casos omissos neste Edital serao solucionados pelo Pregoeiro, com base na

legislate federal e, subsidiariamente, nos termos da legislate estadual e principios gerais de 
direito.

20.4 - O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse publico, poderao relevar omissoes 
puramente formais, desde que nao reste infringindo o principio da vinculato ao instrumento 
convocatorio.

20.5 - Ao participar da presente licitaqao, o proponente assume integral responsabilidade 
pela autenticidade e veracidade de todos os documentos e informates prestadas, 
respondendo na forma da Lei, por qualquer irregularidade constatada.

20.6 - O presente edital reger-se-a tambem pelo Codigo de Defesa do Consumidor, Lei N° 
8.078 (D.O.U de 12/09/1990).

20.7 - A fiscalizaqao, quanto a qualidade, quantidade e prazos dos serviqos prestados, e para 
fins de pagamento, fica ao encargo do chefe da Secretaria Municipal de Planejamento ou 
profissional designado pelo Municipio.
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20.8 - Fica eleito o Foro da Comarca de Barracao/PR, com renuncia de quaisquer outros, por 
mais privilegiado que seja para serem dirimidas possiveis duvidas e questoes oriundas desta 
licitagao.

21 - ANEXOS EDITAL

21.1 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Tenno de referencia do objeto.
Anexo II - Dotagao Orgamentaria;
Anexo III - Modelo de Carta de Credenciamento 
Anexo IV - Modelo de Declaragao de Idoneidade
Anexo V - Modelo de Declaragao flrmando o cumprimento do disposto no inciso 
XXXIII do artigo 7° da Constituigao Federal.
Anexo VI - Modelo de Declaragao de Micro Empresa (ME) ou Empresa de Pequeno 
Porte (EPP)
Anexo VII - Minuta do Contrato;
Anexo VIII - Declaragao de Responsabilidade Tecnica.
Anexo IX - Planilha de Composigao de Gustos.
Anexo X - Memorial Descritivo e Especificagoes Tecnicas.
Anexo XI - Roteiro de Coleta

Barracao/PR, 11 de Agosto de 2021.

JORGE LUIZ SANTIN 
PREFE1TO MUNICIPAL
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ANEXOI

PREGAO PRESENCIAL N° 065/2021

TERMQ DE REFERENCIA DO OBJETO

1 - DESCRICAO

1.1 - A presente licita^ao, do tipo menor pre9o por item, tem por objeto a Contratapao de 
empresa especializada na execiupao de services de coleta, transporte e destina9ao e disposi^ao 
final em aterro sanitario dos residuos solidos domiciliares do Municipio de Barracao/PR, de 
acordo com as especifica9oes abaixo:

Especifica9aoPre9o MaximoQuant. Unid.Item
Execu9ao de servi90s de coleta e transporte de 
residuos solidos e destina9ao e disposi9ao final em 
aterro sanitario privado, conforme memorial 
descritivo e planilha de composi9ao de custos e 
anexos do edital.

69.016,3512,00 MES1

1.2 - Valor total maximo estimado da presente licita9ao e de R$ 828.196,14 (oitocentos e 
vinte e oito mil, cento e noventa e seis reals e quatorze centavos).

1.3-0 valor a ser pago mensalmente pelos servi90s sera fixo.

1.4 - A apresenta9ao da proposta implicara na plena aceita9ao das conduces estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.

2 - DOCUMENTAQAO

2.1 - A empresa vencedora devera em um prazo de cinco dias uteis apos a realiza9ao da 
sessao publica, apresentar a seguinte documenta9ao, dentro de envelope lacrado e identificado 
com os dados da empresa:

a) - Listagem dos empregados da empresa que irao desenvolver os serv^os 
solicitados, com indica9ao de nome, data de admissao e fun9ao desempenhada;

b) - Comprova9ao da realiza9ao de exames clinicos e medicos periodicos para 
monitoramento biologico dos trabalhadores que trabalham na coleta dos residuos;

c) - Comprova9ao da ado9ao de programa de vacina9ao dos trabalhadores, visando 
prote9ao de doen9as tais como Tetano, Hepatite B, conforme indica9oes do Ministerio da 
Saudc;

d) - Listagem de caminhoes utilizados na coleta e transporte e destina9ao e disposi9ao 
final de lixo, com indica9ao das respectivas placas;

e) - Fotografias dos caminhoes utilizados (em todos os angulos).
f) - Comprova9ao de vinculo empregaticio entre o responsavel tecnico e a proponente, 

sendo atraves de registro em Carteira de Trabalho e Previdencia Social CTPS ou Contrato de 
Presta9ao de Servi90s, sendo este ultimo com firma reconhecida;

g) - Declara9ao de que o proponente possui junto a empresa, pessoal treinado e com 
registro de acordo com a legisla9ao trabalhista vigente;

h) - Declara9ao de que o proponente possui dentro do prazo de validade PPRA - 
Programa de Preven9ao de Riscos Ambientais, LTCAT - Laudo Tecnico das Cond^des
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Ambientais do Trabalho, PCMSO - Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional; 
assinados por Medico e Engenheiro e/ou Tecnico de Seguransa do Trabalho, respectivamente.

i) - A cmpresa vencedora do certame devera apresentar a planilha de custo (planilha e 
demonstrativos) em atendimento do objeto do presente Edital, suficientes para justificar a 
proposta escrita de menor prego ou o lance verbal de menor pre90 que apresentar.

2.1.1
a) - Licen^a Ambiental de Transporte de residues da Classe Il-A em nome da 

proponente expedida pelo orgao competente.
b) - Declara9ao de que o proponente dispoe de no minimo (um) veiculo em conduces 

apropriadas para a coleta dos residues solidos, com apresentagao de documento que comprove 
a propriedade do veiculo, caso o veiculo seja alugado, apresentar contrato de loca9ao;

c) - Licen9a Ambiental de Opera9ao (L.A.O.) do Aterro utilizado para a disposi9ao dos 
residues que e o objeto desta licitaqao, expedidas por Orgao competente do Estado onde a 
proponente tiver sua sede instalada, em plena validade;

d) - Alvara de Funcionamento e localiza9ao da proponente;
e) - Licen9a Ambiental de Coleta e Transporte, caso a destina9ao final ocona em 

outro Estado, devera ser apresentada licen9a ambiental de transporte, onde ocorre o trajeto;
f) - Licenqa Ambiental do Aterro, conforme contrato apresentado, caso terceirizado;
g) - Contrato de presta9ao de serviqos entre a empresa classificada e a empresa 

responsavel pelo aterro sanitario, caso esse servi90 seja terceirizado.

2.2 - A nao entrega da documenta9ao solicitada dentro do prazo e da forma prevista, 
implicara na DESCLASSIFICACAO da Licitante no item correspondente, abrindo 
prazo de 05 (cinco) dias uteis para apresenta9ao da documenta9ao do segundo 
classificado.

2.3 - A analise a adequaqao segundo as normas de seguran9a do trabalho sera efetuada por 
Tecnico em Seguranqa do Trabalho vinculado ao municipio que devera atestar via parecer que 
a empresa cumpre com as respectivas normas.

3 - DESCRICAO/EXECUCAO DOS SERVICOS, LOCAIS E DIAS DE COLETA

3.1. O objeto deste processo licitatorio contempla:

3.1.1 Execu9ao de servi90s de coleta e transporte de residues solidos e destina9ao e 
disposi9ao final, e disposi9ao final em aterro especifico de sua propriedade e 
licenciado dos residuos domiciliares Classe II-A, conforme memorial descritivo, 
termo de referencia e anexos do edital.

3.2 - So sera homologado o certame, considerando que a documenta9ao devera atender 
integralmente a todas as exigencias do presente edital e sens anexos.

3.3 - Os servi90s deverao ser executados atendendo as nonnas tecnicas de acordo com a 
legisla9ao pertinente na esfera Municipal, Estadual e Federal.

3.4 - Tambem sera de responsabilidade da contratada a obten9ao de licengas e a observancia 
das normas e posturas referentes ao servi90, bem como o pagamento dos emolumentos 
correspondentes, encargos fiscais e trabalhistas.

PREFEITURA MUNICIPAL

BARRACAO
DE MAOS DADAS COM O POVO

http://www.barracao.pr.gov.br


000544
Estado do Parana 
Prefeitura Municipal de Barracao
Rua Sao Paulo, 235 - Centro 
Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217 
www.barracao.pr.gov.br

3.5 - A contratada devera cumprir obrigatoriamente com o cronograma de coleta estabelecido, 
nao sendo autorizado alterar o cronograma em datas festivas e feriados, ressalvo nos feriados 
de Sexta-fcira Santa, Natal e Ano Novo.

3.6 - A empresa contratada devera realizar a coleta de todos os residues que se encontrarem 
dentro das lixeiras residenciais e publicas, inclusive se os residues estiverem soltos dentro das 
lixeiras.

3.7 - A empresa vencedora do certame devera coletar conforme roteiro em anexo os residues 
solidos domiciliares nao reciclaveis do municipio, Memorial Descritivo e 
Especificacoes Tecnicas - ENG/PLAN - ANEXO X.

3.8 - Os locais e dias de coleta deverao seguir conforme o cronograma determinado pela 
Secretaria de Planejamento podendo ser alterado de acordo com as necessidades do Municipio 
de Barracao/PR.

4 - VIGENCIA, PRAZO DA EXECUCAO DOS SERVICOS

4.1-0 prazo de vigencia do contrato sera pelo periodo de 12 (doze) meses a contar da data da 
assinatura do mesmo, admitindo prorrogagao nos termos do art. 57 da Lei 8666/93.

4.2 - A empresa vencedora se compromete a executar os trabalhos com veiculos adequados, 
pessoal treinado e atender a legislagao trabalhista vigente.

4.3 - Nenhum servigo fora do especificado no presente Edital, podera ser executado ou 
transferido a terceiros, sem previa autorizagao do Municipio. No caso de sub-empreitada, a 
empresa vencedora devera solicitar formalmente autorizagao para efetiva-la.

4.4 - O Municipio podera, quando o convocado nao assinar o contrato no prazo estabelecido 
neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-lo 
em igual prazo e nas mesmas condigdes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da cominagao prevista no artigo da Lei 
n° 8.666/93.

4.5 - O prazo de que trata o item 4.1 podera ser revisto nas hipoteses e formas que alude o 
artigo 57, paragrafo II da Lei n° 8.666/93, observado o disposto no § 1° do artigo 65 da 
mesma Lei.

5 - DO PAGAMENTO

5.1 - O pagamento sera efetuado ate o 10° dia do mes subsequente a realizagao dos servigos 
mediante apresentagao da Nota Fiscal.

6 - OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1 - Compete a CONTRATADA:
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6.1.1 - A contratada do certame devera executar os servigos de execugao de servigos 
de coleta e transporte de residues solidos e destinagao e disposigao final em aterro 
sanitario privado, conforme memorial descritivo e anexos do edital.

6.1.2 - A contratada devera garantir aos fimeionarios o fomecimento de EPI's, 
uniformes e outros equipamentos obrigatorios, conforme normas trabalhistas (NR 06). 
Sendo que a contratada devera apresentar a contratante copia do Atestado de Saude 
Ocupacional de acordo com o Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional 
(PCMSO).

6.1.3 - Arcar com todas as despesas relativas ao transporte do pessoal, aquisigao de 
EPFs, uniformes e treinamentos.
6.1.4 - Fomecer ao Departamento de Urbanismo, relatorio mensal da pesagem dos 
residues recolhidos e transportados de forma clara e detalhada, juntamente com os 
componentes de pesagem original, bem como o relatorio mensal quando da emissao da 
nota fiscal para o pagamento dos servigos prestados no mes. Este relatorio deve ser 
encaminhado via e-mail para o enderego: compras@ban-acao.pr.gov.br.
6.1.5 - Fomecer treinamento a todos os funcionarios, cobrando dos mesmos para tratar 
todos os municipes de forma cordial e respeitosa, e quando algum municipe tiver 
duvida com relagao a coleta, os responsaveis pela coleta devem atentamente infonnar 
as duvidas e cm momento algum devem desacatar os moradores.
6.1.6 - Nao sao permitidos funcionarios menores de 18 anos de idade exercer atividade 
de risco confomie a lista TIP, Decreto N° 6.481, de 12 de Junho De 2008.
6.1.7 - A Contratada deve cumprir todas as obrigagoes constantes no Edital, seus 
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
deconentes da boa e perfeita execugao do objeto;
6.1.8 - Efetuar em perfeitas condigoes, conforme especificagoes, prazo e local 
constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;
6.1.9 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com 
os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 
1990);
6.1.10 - Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Tenno 
de Referenda, o objeto com avarias ou defeitos;
6.1.11 - Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) boras que 
antecede a data da entrega, os motives que impossibilitem o cumprimento do prazo 
previsto, com a devida comprovagao;
6.1.12 - Manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as 
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na 
licitagao.
6.1.13 - Atender as normas aplicaveis da ABNT, as condigoes estabelecidas pelo 
orgao ambiental competente, e respeitadas as demais normas legais vigentes na 
prestagao dos servigos de coleta, transporte, tratamento e disposigao final de solidos 
urbanos Classe II-A.
6.1.14 - Comunicar ao Departamento de Urbanismo de forma detalhada, toda e 
qualquer ocorrencia relacionada a execugao dos servigos;
6.1.15 - Todos os veiculos que realizarem a coleta de residues solidos urbanos Classe 
II-A no Municipio deverao ser pesados em local a ser definido pelo Departamento de 
Urbanismo, depois de terminada a coleta pelo caminhao, antes da descarga na area de 
destinagao e disposigao final especifica.
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6.1.16 - Pennitir a fiscalizagao dos services contratados, por servidor designado pela 
Secretaria de Planejamento, prestando todos os esclarecimentos solicitados e 
atendendo as reclama^oes fomiuladas;
6.1.17 - Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obriga^oes 
estabelecidas na legislapao especifica quanto aos acidentes de trabalho em que forem 
vitimas os sens empregados no desempenho dos serviqos ou em conexao com eles;
6.1.18 - Manter durante a execu^ao do contrato o pagamento do piso da categoria, bem 
como adicionais de insalubridade e adicional noturno dos sens empregados;
6.1.19 - Arcar com todas as obriga9oes, fiscais, sociais e previdenciarias dos seus 
empregados e da empresa, como tambem, taxas, tarifas, contribuiqoes ou emolumentos 
que incidam ou venham a incidir sobre os servitpos contratados uma vez que os seus 
empregados nao manterao nenhum vinculo empregaticio com a Administraqao 
Municipal;
6.1.20 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administraqao 
Municipal ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, 
quando da execuqao dos serviqos;
6.1.21 - Comparecer em juizo, na hipotese de qualquer a^ao reclamatoria intentada por 
seus empregados contra a Contratante, reconhecendo sua verdadeira condiqao de 
empregadora, arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condena^ao;
6.1.22 - Os veiculos deverao, alem das placas regulamentares, conterem as indicagoes 
nccessarias ao reconhecimento da executora, o telefone para reclamagoes e a 
identificagao do tipo de coleta que realiza, bem como a identificagao de que estao “a 
servigo da Administragao Municipal”.
6.1.23 - Operar o sistema de coleta, transporte, tratamento e disposigao final de 
residues solidos urbanos Classe 1I-A, independente e sem vinculos com a 
Administragao Municipal, executando o servigo com pessoal de seu quadro funcional, 
em numero suficientes, devidamente treinados e habilitados, com registro em Carteira 
de Trabalho e Previdencia Social;
6.1.24 - Fornecer aos seus empregados, unifonues completes e equipamentos de 
protegao individual constara explicitamente, alem de sua razao social, o nome do 
empregado e seu numero de registro na empresa;
6.1.25 - Promover a imediata substituigao de seus empregados, em decorrencia de 
ferias, faltas ou afastamento por outros de igual habilitagao, como tambem qualquer 
elemento cuja permanencia seja considerada inconveniente pela Administragao 
Municipal, sem que isso acarrete qualquer onus a Administragao Municipal;
6.1.26. Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus 
empregados, respondendo por quaisquer danos, prejuizos comprovadamente por eles 
causados aos servidores, ao patrimonio institucional ou material da Administragao 
Municipal, ou de terceiros, em face da execugao dos servigos, objeto do contrato;
6.1.27 - Reforgar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for constatada a 
sua insuficiencia ou inadequagao para a realizagao dos servigos, objeto deste contrato, 
sem quaisquer onus adicionais a Administragao Municipal;
6.1.28 - Nao permitir aos seus empregados, catagao ou triagem de residues, ingestao 
de bebidas alcoolicas e fumar em servigo e pedidos de gratificagao ou donatives de 
qualquer especie para a comunidade;
6.1.29 - Completar todo o itinerario de coleta, de forma que todas as viagens se 
completem e nao ocorra abandono sistematico de recipientes sem serem coletados ou 
que venham a cair durante o trajeto;
6.1.30 - A equipe de coleta (motoristas e coletores) devera utilizar unifonues 
completes e padronizados, sendo que os coletores deverao ser equipados com luvas

•jk* PREFEITURA MUNICIPAL

BARRACAO
DE MAOS DADAS COM O POVO

http://www.barracao.pr.gov.br


000547Estado do Parana 
Prefeitura Municipal de Barracao
Rua Sao Paulo, 235 - Centro 
Tel. (49) 3644-1215 / 3644-1217 
www.barracao.pr.gov.br

durante a colcta e capas adequadas para prote^o em dias de chuva, alem de outro 
eventual equipamento de seguranca adequado, tal como, colete refletivo, bone e 
calgado, EPI's estes devidamente certificados pelo Ministerio do Trabalho e Emprego. 
Caso a condigao de servi90 exija, deverao ser adotadas todas as medidas de seguran9as 
necessarias para o desempenho da atividade, caso a caso;
6.1.31 - A contratada devera recolher os rejeitos provenientes da triagem de reciclaveis 
todos os dias de coleta;
6.1.32 - Elaborar diario de servi9os mensal, contemplando anota9oes diarias e 
pertinentes a presta9ao dos mesmos; a ser apresentado no primeiro dia util subsequente 
a execii9ao do objeto;
6.1.33 - A logistica de execu9ao dos servi90s devera ser aprovada previamente pelos 
responsaveis do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hidricos;
6.1.34 - A periodicidade das coletas nao podera ser suprimida, em numero de vezes 
por semana, definida no Roteiro de Coleta constante no ANEXO XI, constituindo em 
parte integrante do Contrato;
6.1.35 - Manter controle estatistico dos dados referentes ao volume de material 
coletado, tipologia e entregar mensalmente para o Departamento de Urbanismo esses 
dados;
6.1.36 - Nao e permitido fazer “bandeiras”;
6.1.37 - Receber e dispor os residuos de acordo com as normas tecnicas vigentes.

6.2 - Compete a CONTRATADA:

6.2.1 - A contratada devera fazer coleta porta a porta e transporte de residuos solidos 
urbanos Classe II-A, provenientes dos geradores de todos os bairros do municipio, 
obedecendo rigorosamente os itinerarios aprovados pela Secretaria de Planejamento 
constante no roteiro de coleta, Anexo XIII, e transportar ate destina9ao e disposi9ao 
final (aterro sanitario), bem como a destina9ao e disposi9ao final em aterro sanitario 
privado
6.2.2 - A coleta devera ser realizada diariamente, iniciando as OThOOmin, conforme 
roteiro do ANEXOI.
6.2.3 - A coleta e o transporte de residuos solidos urbanos Classe II-A, serao 
realizados com a utiliza9ao de caminhoes dotados de equipamentos coletores e 
compactadores de residuos, com capacidade minima de 10 m3 de residuos 
compactados. Estes equipamentos deverao ser estanques e ter compartimento para 
annazenamento dos liquidos gerados pela compacta9ao. A quantidade minima para a 
coleta e de 01 (um) caminhao com ano de fabrica9ao de no maximo 2011, lembrando 
que 01 (um) veiculo ja e necessario para fazer a coleta porta a porta, porem a 
contratada devera possuir um veiculo que seja reserva para que se o veiculo que 
estiver em funcionamento apresentar problemas tera outro para substituir.
6.2.4 - Na execu9ao dos serv^os de colcta, os veiculos coletores deverao deslocar-se 
nos circuitos em marcha reduzida (velocidade media de 10 km por bora durante a 
coleta) com sinais luminosos e sonoros compativeis com a seguran9a, realizando 
paradas, sempre que necessario, no sentido de evitar correrias que geram descuidos 
com a qualidade do servi9o e com a seguran9a da equipe e de terceiros.
6.2.5 - A contratada devera implantar piano de manuten9ao dos equipamentos, que 
comprove que a mesma toma as medidas necessarias para a conserva9ao preventiva e 
corretiva dos mesmos, evitando ao maximo, tempo de parada durante o processo.
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6.2.6 - As frequencias de coleta serao detenninadas por setores, de forma a aperfeiqoar 
a utilizagao dos equipamentos coletores, constantes do Roteiro de Coleta definido no 
ANEXO I.

6.2.7 - A coleta dos residues devera ser executada porta a porta em todas as vias 
publicas oficiais do municipio em condiqoes de trafego para os caminhoes coletores 
compactadores, abertas a circula^ao ou que venham a ser abertas durante a vigencia do 
contrato.
6.2.8 - Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com o cuidado 
necessario para nao danifica-los e evitar o derramamento de lixo nas vias publicas. 
Sendo expressamente proibida a coleta na modalidade de “bandeiras”, ou seja, 
“montinhos de sacos de lixo nas esquinas - amontoados”, exceto em local autorizado e 
definido neste projeto basico, sendo que o caminhao devera passar em todas as mas.
6.2.9 - Os caminhoes coletores deverao ser carregados de maneira que o lixo nao possa 
transbordar para a via publica.
6.2.10 - As equipes para a execu^ao da coleta de lixo domiciliar serao constituidas de 
no minimo, 01 (um) motorista e 03 (tres) coletores.
6.2.11 - Os caminhoes coletores de residues deverao ser lavados diariamente.
6.2.12 - Competira a CONTRATADA a admissao de motoristas, ajudantes, 
funcionario e demais operarios necessarios ao desempenho dos services, correndo por 
sua conta todos os encargos trabalhistas, seguros, uniformes, EPI's e demais 
exigencias legais.
6.2.13 - A quantidade media mensal estimada de residuos coletados e de 111,35 (cento 
e onze com trinta e cinco) toneladas de residuos rejeitos.
6.2.14 - A composiqao de residuos solidos urbanos Classe II-A nao compreendera para 
efeito de remo^ao, terra, entulho de obras publicas e/ou privadas, residuos perigosos e 
residuos de estabelecimentos industrials, devendo, neste caso, a coleta, transporte e 
destina^ao e disposicao final desses residuos serem de responsabilidade de cada 
gerador.
6.2.15 - Todos os veiculos de coleta deverao ser equipados com suporte para 
ferramentas (pas e vassouras), que constituem equipamentos obrigatorios, para que os 
residuos porventura derramados durante a coleta sejam varridos e recolhidos; Alem de 
sistema de captaqao de chomme entre o compartimento de carga e a tampa traseira, 
com capacidade suficiente para nao haver o derramamento de liquidos nas vias 
publicas.
6.2.16 - A equipe de coleta (motoristas e coletores) devera utilizar uniformes 
completos e padronizados, sendo que os coletores deverao ser equipados com luvas 
durante a coleta e capas adequadas para proteqao em dias de chuva, alem de outro 
eventual equipamento de seguranqa adequado, tal como, colete refletivo, bone e 
cal<;ado, EPTs estes devidamente certificados pelo Ministerio do Trabalho e Emprego. 
Caso a condiqao de servigo exija, deverao ser adotadas todas as medidas de segurangas 
necessarias para o desempenho da atividade, caso a caso.

6.2.17 - Deverao ser excluidos da coleta de residuos solidos urbanos Classe 
II-A os seguintes tipos de residuos:
I - Entulho de construgao e ferro;
II - Residuos liquidos de qualquer natureza;
III - Residuos industriais;
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IV - Residues gerados em estabelecimentos de services de saude de caracteristicas 
infectantes e perfuro cortantes;
V - Residues provenientes de abatedouros (porcos, bois e galinhas), a terra, o entulho 
de obras publicas ou particulars;
VI - Podas de galhos de arvores ou arbustos.

6.3 - Compete a CONTRATADA:

6.3.1 - A proponente contratada devera executar os servigos de disposi^ao final em 
aterro especifico de sua propriedade e licenciado dos residues domiciliares Classe II- 
A, sendo eles os residuos produzidos no perimetro urbano do Municipio.
6.3.2 - Transporte dos Residuos e Rejeitos ate Central de Tratamento da Contratada, 
devidamente licenciada pelo orgao ambiental competente.
6.3.3 - A Contratada devera apresentar o dimensionamento quantitative da mao de 
obra operacional por categoria, com describe das principals Ringoes, descritos em seu 
Plano de Trabalho para a caracteriza9ao do sistema de trabalho e forma;
6.3.4 - O Plano de trabalho devera contemplar a apresentagao do Plano de Seguranga e 
Medicina do Trabalho, para as atividades objeto da presente licita^ao, em atendimento 
as normas vigentes;
6.3.5 - Elaborar diario de services mensal, contemplando anota9oes diarias e 
pertinentes a presta9ao dos mesmos, a ser apresentado no primeiro dia util subsequente 
a execu9ao do objeto.

7 - DA FISCALIZACAO:

7.1-0 Chefe da Secretaria de Plane]amento e o Sr. Vanderson Bisutti, e o Engenheiro 
Ricardo Wiese Teixeira serao responsaveis pelo acompanhamento e fiscaliza9ao da execu9ao 
do Contrato, procedendo ao registro das ocorrencias e adotando as providencias necessarias 
ao seu fiel cumprimento, tendo por parametro os resultados previstos no contrato de Presta9ao 
de Servi90s que sera firmado entre as partes. Entre suas atribui9oes esta a de apurar a 
ocorrencia de quaisquer circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 
8666/93 que trata das Sa^oes Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e 
cometimento de outros atos ilicitos.
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ANEXO II

INDICACAO DOS RECURSOS - DOTACQES ORCAMENTARIAS

Referente: PREGAO PRESENCIAL N° 065/2021.

Prestagao de Serviso de Coleta e Residues Solidos.355 3.3.90.39.82.03.00.00.1000

Prestagao de Servigo de Coleta e Residuos Solidos.363 3.3.90.39.82.03.00.00.1000

Prestagao de Servigo de Coleta e Residuos Solidos.393 3.3.90.39.82.03.00.00.1103

Prestagao de Servigo de Coleta e Residuos Solidos.394 3.3.90.39.82.03.00.00.1104

Prestagao de Servigo de Coleta e Residuos Solidos.464 3.3.90.39.82.03.00.00.1103

Prestagao de Servigo de Coleta e Residuos Solidos.465 3.3.90.39.82.03.00.00.1104

Prestagao de Servigo de Coleta e Residuos Solidos.484 3.3.90.39.82.03.00.00.1103

485 3.3.90.39.82.03.00.00.1104 Prestagao de Servigo de Coleta e Residuos Solidos.
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ANEXO III

MODELQ DE CARTA - CREDENCIAMENTO(*)

Obs: Na hipotese de apresenta^ao desta procura^ao por instrumento particular, a 
inesma devera vir acompanhada de copia do Contrato Social da proponente, ou de outro 
documento, onde esteja expressa a capacidade/competencia do outorgante para 
constituir mandatario.

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou com razao social, CNPJ, endere90 complete, 
endere^o eletronico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal, E COM
FIRMA RECONHECIDA).

PROCURACAO POR INSTRUMENTO PARTICULAR PARA CREDENCIAMENTO
Por este instrumento particular de Procura9ao, a (Razao Social da Empresa), com sede 
(endere90 completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n.° .... e Inscri9ao Estadual sob n.° 
...., representada neste ato por seu(s) (qualifica9ao(6es) do(s) outorgante(s)) Sr(a) ...., 
portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° .... e CPF n.° ...., nomeia(m) e constitui(em) seu 
bastante Procurador o(a) Sr(a)..., portador(a) da Cedula de Identidade RG n.° .... e CPF n.°.. 
a quern confere(imos) amplos poderes para representar a (Razao Social da Empresa) perante 
.... (indica9ao do orgao licitante), no que se referir ao presente PREGAO PRESENCIAL 
n°. 065/2021, com poderes para tomar qualquer decisao durante todas as fases do PREGAO, 
inclusive apresentar os envelopes PROPOSTA DE PRE^OS - A e DOCUMENTOS DE 
HABILITAgAO - B em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na(s) 
etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) etapa(s) de 
lance(s), negociar a redu9ao de preqo, desistir expressamente da intenqao de interpor recurso 
administrative ao final da sessao, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a inten9ao de 
interpor recurso administrative ao final da sessao, assinar a ata da sessao, prestar todos os 
esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, enfim, praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

A presente Procura9ao e valida ate o dia ....

Nome e assinatura do Responsavel Legal

(*) NOTA: DOCUMENTO OBRIGATORIO - APRESENTAR FORA DO ENVELOPE, NO INICIO DA 
SESSAO - ACOMPANHADO DE COPIA DO CONTRATO SOCIAL E POR DOCUMENTO DE 
IDENTIDADE COM FOTO.
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ANEXOTV

MODELQ DE DECLARACAO DE IDONEIDADE

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGAO PRESENCIAL N° 065/2021. 
Prefeitura Municipal de Barracao/PR.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de 
licita9ao, sob a modalidade Pregao Presencial, sob n° 065/2021, instaurado pelo Municipio de 
Barracao/PR, que nao fomos declarados inidoneos para licitar ou contratar com o Poder 
Publico, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que ate a presente data inexistem 
fatos impeditivos para a nossa habilita^ao e eventual contratapao.

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente.

Local e data.

Nome e assinatura do Responsavel Legal 
RG e/ou CPF - Cargo 

Carimbo CNPJ
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ANEXOV

MODELO DE DECLARACAO DE REGULARIDADE NO MINISTERIO DO 
TRABALHO EM ATENDIMENTO AO DISPOSTQ NO ARTIGQ 1\ INCISO XXXIII,

DA CONSTITUICAO FEDERAL.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGAO PRESENCIAL N° 065/2021 
Prefeitura Municipal de Barracao/PR

A empresa (Razao SocialIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa juridica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° XXXXXXXXXXXX, estabelecida na (endereco 
completo)XXXXXXXX, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do 
artigo 7° da Constituipao Federal, consoante o que se estabcleceu no artigo 1°, da Lei n° 9.854, 
de 27 de outubro de 1.999, DECLARA que nao tem em seu quadro de empregados, menores 
de 18 anos em trabalho notumo, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, 
menores de 16 anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local e data.

Nome e assinatura do Responsavel Legal 
RG e/ou CPF - Cargo 

Carimbo CNPJ
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ANEXOVI

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabegalho com razao social, CNPJ, enderego 
completo, enderego eletronico, telefone, fax, com nome e assinatura do representante legal).

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEOUENO
PORTED)

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGAO PRESENCIAL N° 065/2021 
Prefeitura Municipal de Barracao/PR

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuizo das sangoes e multas previstas neste ato 
convocatorio, empresa

_______________(denominagao da pessoa juridica), CNPJ
__________  __ e microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

enquadramento previsto na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaro conhecer na Integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferencia 
como criterio de desempate no procedimento licitatorio do Pregao Presencial n° 065/2021, 
realizado pelo Municipio de Barracao/PR.

aque

n°

Local e data.

Nome e assinatura do Responsavel Legal 
RG e/ou CPF - Cargo 

Carimbo CNPJ

(*) NQTA: - DOCUMENTO OBRIGATORIO PARA ME/EPP/ME1 - APRESEMAR FORA DO 
ENVELOPE, NO INICIO DA SESSAO ACOMPANHADO PELA CERTIDAO SIMPLIFICADA DA 
JUNTA COMERCIAL.
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ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.°
CONTRATO DE QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 
MUNICIPIO DE BARRACAO E A EMPRESA:

O MUNICIPIO DE BARRACAO, pessoa juridica de direito publico intemo, com sede a 
Rua Sao Paulo, n° 235, Barracao/PR, devidamente registrado no CNPJ sob n.° 
75.666.131/0001-01, doravante simplesmente denominado CONTRATANTE, e a empresa, 
doravante simplesmente denominada CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente 
contrato, nos termos da Lei n.° 8.666/93, e legisla^ao pertinente, assim como pelas conduces 
do Edital Pregao Presencial n.° 065/2021, pelos tennos da proposta da contratada e pelas 
clausulas a seguir expressas, defmidoras dos direitos, obriga^oes e responsabilidades das 
partes:

CLAUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1 - Tern por objeto o presente instrumento a contrata^ao de empresa para realizar a 
coleta, transporte e destina^ao e disposi^ao final em aterro sanitario dos residues solidos 
urbanos do Municipio de Barracao/PR, nos termos descritos no item 2.1 da Clausula 
Segunda deste instrumento.
Paragrafo Unico. Integram e completam o presente tenno contratual, para todos os fins de 
direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as condi^des expressas no Edital do 
Pregao Presencial n° 065/2021 e seus anexos, juntamente com a proposta da 
CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA DO VALOR CONTRATUAL

2.1 - Pelo fomecimento do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagara a 
CONTRATADA o valor do item de R$

2.1.2 - A quantidade media mensal estimada de residues coletados e de 111,35 (cento 
e onze toneladas e trezentos e cinquenta quilos) de residues solidos.
2.1.3 - O valor a ser pago pelos servi90S sera de acordo com o peso da quantidade 
coletada mensalmente.
2.1.4 A distancia mensal percorrida para as coletas dos residuos domiciliares Classe II 
A, em todo perimetro urbano sera confonne a planilha de composigao de custo.

2.2 - No valor contratado ja estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrcntes da execu$ao contratual, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra^ao, materiais 
de consume, seguro e outros necessaries ao cumprimento integral do objeto contratado.

2.3 - O valor contratual podera ser revisado nas hipoteses do artigo 65, inciso II, alinea “d” da 
Lei 8.666/93, desde que devidamente comprovado o desequilibrio contratual por parte da 
CONTRATADA.

), de acordo com a proposta abaixo descrita:*** ^***

CLAUSULA TERCEIRA DAS CONDUCES DE PAGAMENTO
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3.1-0 CONTRATANTE efetuara o pagamento atraves de transferencia, deposito ou Ordem 
Bancaria Eletronica, ate o 12° dia do mes subsequente ao da execuqao dos servigos 
comprovada a adequaqao com o disposto no edital, mediante recebimento da nota fiscal que 
devera ser entregue no Departamento Financeiro da Contratante ate o ultimo dia util do mes 
do qual o servi^o foi prestado.

3.2 - A fatura devera ser apresentada no Setor de Compras, com indicate da modalidade e 
numero da licitagao e Contrato de Fomecimento, e Nota Fiscal emitida em nome da:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACAO 
CNPJ n° 75.666.131/0001-01 
Rua Sao Paulo, n° 235 - Centro 
Barracao/PR 
CEP: 85.700-000
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICES N°
Pregao Presencial N° 065/2021
3.3 - Deverao acompanhar a nota fiscal certidoes negativas Federal, Estadual, Municipal, 
CNDT e do FGTS, validas para o periodo do pagamento.

72021

3.4 - Em caso de devoluqao da Nota Fiscal ou Fatura para corregao, o prazo para o pagamento 
passara a fluir apos a sua reapresentagao.

3.5 - A nota fiscal/fatura devera ser emitida pela propria CONTRATADA obrigatoriamente 
com o numero de inscrigao no CNPJ/MF apresentado nos documentos de habilitagao e das 
propostas de pregos, nao se admitindo notas fiscais/faturas emitidas por outros CNPJs.
§1° - Os pagamentos serao retidos em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de 
disposigoes contratuais, bem como em caso de multa, ate o recolhimento da mesma.
§2° - O pagamento nao efetuado na data de vencimento devera ser corrigido ate a data do 
efetivo pagamento pela variagao do indice INPC ocorrida no periodo, salvo a ocorrencia do 
disposto no §1° desta Clausula.

CLAUSULA QUARTA - RECURSO FINANCEIRO

4.1 - As despesas oriundas do presente contrato serao suportadas as dotagoes orgamentarias 
constantes no Anexo II, do Edital Pregao Presencial n° 065/2021.

CLAUSULA QUINTA DOS PRAZOS, DA PRESTAQAO DOS SERVIQOS E 
CRITERIO DE REAJUSTE

5.1-0 periodo de vigencia do presente instrumento sera pelo periodo de 12 (doze) meses a 
contar da data da assinatura do contrato, ou seja, ate dia 
termos do art. 57 da Lei 8666/93. O prazo de execugao dos servigos sera determinado pela 
secretaria de Planejamento.

, admitindo prorrogagao nos*****
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5.2 - Transcorridos 03 (tres) dias do prazo estabelecido para o cumprimento da obrigasao, 
sem a devida justificativa no atraso do servipo, podera o CONTRATANTE cancelar o pedido, 
sem prejuizo do direito de cobranga da(s) multa(s) devida(s).

5.3. - Nenhum servigo fora do especificado no presente Edital, podera ser executado on 
transferido a terceiros, sem previa autorizagao do Municipio. No caso de sub-empreitada, a 
Contratada devera solicitar formalmente autorizagao do Poder Executivo para efetiva-la.

5.4 - O Municipio podera, quando o convocado nao assinar o contrato no prazo estabelecido 
neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificagao, para faze-lo 
em igual prazo e nas mesmas condigoes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto 
aos pregos, ou revogar a licitagao, independentemente da cominagao prevista no artigo da Lei 
n° 8.666/93.

5.5 - Havendo prorrogagao, os pregos sofrerao reajuste, apos o 12° mes de vigencia do 
contrato, utilizando-se como limite maximo para o reajuste a variagao do INPC Indice 
Nacional de Pregos ao Consumidor ocorrida no periodo ou outro que o venha substitui-lo.

CLAUSULA SEXTA DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Compete ao Contratante:

6.1 - Efetuar o pagamento nas condigoes e pregos pactuados;

6.2 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das disposigoes contratuais por parte da 
CONTRATADA atraves de servidor designado;

6.3 - Oferecer todos os elementos e demais informagoes necessarias ao cumprimento de todas 
as obrigagoes por parte da CONTRATADA;

6.4 - Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horario;

6.5 - A contratante disponibilizara uma area de Estagao de Transbordo devidamente 
licenciado, caso, a Contratada necessite acondicionar em containers o residues coletados, para 
que posteriormente no minimo de 01 (uma) vez por semana a contratada faga a coleta do 
container e encaminhe para disposigao final em aterro sanitario proprio.

6.6 - A contratante disponibilizara de local para pesagem dos residuos, sendo que esta deve 
acontecer antes do inicio da coleta e no termino da mesma. Sendo que o fiscal da pesagem 
sera o Chefe do Departamento de Meio Ambiente e Recursos Hidricos e/ou Chefe da Divisao 
de Gestao de Residuos.

6.7 - Receber o objeto no prazo e condigoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.8 - Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 
provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitagao e recebimento definitive;
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6.9 - Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei^des, falhas on irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido;

6.10 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagoes da Contratada, atraves de 
comissao/servidor especialmente designado;

6.11 - Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fomecimento do objeto, 
no prazo e forma estabelecidos no Edital e sens anexos;

6.12 - A Administragao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugao do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de 
sens empregados, prepostos ou subordinados.

CLAUSULA SETIMA DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

Compete a CONTRATADA:

7.1 - A Contratada devera executar os servigos de coleta e transporte e disposigao final dos 
residues domiciliares Classe II e destinar para aterro sanitario, produzidos no perlmetro 
urbano do Municlpio de Barracao/PR.

7.2 - A contratada devera garantir aos funcionarios o fomecimento de EPI's, unifonnes e 
outros equipamentos obrigatorios, conforme nomias trabalhistas (NR 06). Sendo que a 
contratada devera apresentar a contratante copia do Atestado de Saude Ocupacional de acordo 
com o Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional (PCMSO).

7.3 - Arcar com todas as despesas relativas ao transporte do pessoal, aquisigao de EPFs, 
unifonnes e treinamentos.

7.4 - Fomecer ao Departamento de Urbanismo, relatorio mensal da pesagem dos residues 
recolhidos e transportados de forma clara e detalhada, juntamente com os componentes de 
pesagem original, bem como o relatorio mensal quando da emissao da nota fiscal para o 
pagamento dos servigos prestados no mes. Este relatorio deve ser encaminhado via e-mail 
para o enderego: compras@baiTacao.pr.gov.br.

7.5 - Fomecer treinamento a todos os funcionarios, cobrando dos mesmos para tratar todos os 
municipes de forma cordial e respeitosa, e quando algum municipe tiver duvida com relagao a 
coleta, os responsaveis pela coleta devem atentamente informar as duvidas e em momento 
algum devem desacatar os moradores.

atividade de7.6 - Nao sao permitidos funcionarios menores de 18 anos de idade exercer 
risco conforme a lista TIP, Decreto N° 6.481, de 12 De Junho De 2008.

7.7 - A Contratada deve cumprir todas as obrigagoes constantes no processo, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa 
e perfeita execugao do objeto;
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7.8 - Efetuar cm perfeitas condisoes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no 
processo licitatorio e sens ancxos, acompanhado da respcctiva nota fiscal;

7.9 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 
12, 13 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.10 - Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 
Referencia, o objeto com avarias ou defeitos;

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

7.12 - Manter em compatibilidade com as obrigagoes assumidas durante a execugao do 
contrato todas as condigoes de habilitagao e de qualificagao exigidas neste processo;

com a

7.13 - Atender as normas aplicaveis da ABNT, as condigoes estabelecidas pelo orgao 
ambiental competente, e respeitadas as demais normas legais vigentes na prestagao dos 
servigos de coleta, transporte, tratamento e disposigao final de solidos urbanos Classe II.

7.14 - Comunicar ao Departamento de Urbanismo de forma detalhada, toda e qualquer 
ocorrencia relacionada a execugao dos servigos;

7.15 - Todos os veiculos que realizarem a coleta de residues solidos urbanos Classe II no 
Municipio devera ser pesados em local a ser definido pelo Departamento de Urbanismo, 
depois de terminada a coleta pelo caminhao, antes da descarga na area de destinagao e 
disposigao final especifica.

7.16 - Permitir a fiscalizagao dos servigos contratados, por servidor designado pela Secretaria 
de Planejamento, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagSes 
formuladas;

7.17 - Assumir a responsabilidade por todas as providencias e obrigagoes estabelecidas na 
legislagao especifica quanto aos acidentes de trabalho em que forem vitimas os sens 
empregados no desempenho dos servigos ou em conexao com eles;

7.18 - Manter durante a execugao do contrato o pagamento do piso da categoria, bem como 
adicionais de insalubridade e adicional notumo dos sens empregados;

7.19 - Arcar com todas as obrigagoes, fiscais, sociais e previdenciarias dos seus empregados e 
da empresa, como tambem, taxas, tarifas, contribuigoes ou emolumentos que incidam ou 
venham a incidir sobre os servigos contratados uma vez que os seus empregados nao 
manterao nenhum vinculo empregaticio com a Administragao Municipal;

7.20 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administragao Municipal ou a 
terceiros decorrentes de culpa ou dolo sua ou de seus propostos, quando da execugao dos 
servigos;
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7.21 - Comparecer em jirizo, na hipotese de qualquer a9ao reclamatoria intentada por sens 
empregados contra a Contratante, reconhecendo sua verdadeira condipao de empregadora, 
arcando com todas as despesas decorrentes de eventual condena9ao;

7.22 - Os veiculos deverao, alem das placas regulamentares, conterem as indicates 
necessarias ao reconhecimento da executora, o telefone para reclama^oes e a identificapao do 
tipo de coleta que realiza;

7.23 - Operar o sistema de coleta, transpose, tratamento e dispos^ao final de residues solidos 
urbanos Classe II, independente e sem vinculos com a Administrate Municipal, executando 
o servigo com pessoal de seu quadro funcional, em numero suficientes, devidamente treinados 
e habilitados, com registro em Carteira de Trabalho e Previdencia Social; ambos adequados 
ao tipo de servigo executado, cracha de identificagao, por ela subscrito, onde constara 
explicitamente, alem de sua razao social, o nome do empregado e seu numero de registro na 
empresa;

7.24 - Promover a imediata substituigao de seus empregados, em decorrencia de ferias, faltas 
afastamento por outros de igual habilitagao, como tambem qualquer elemento cuja

permanencia seja considerada inconveniente pela Administragao Municipal, sem que isso 
acarrete qualquer onus a Administragao Municipal;

7.25 - Responsabilizar-se pelo comportamento moral e profissional de seus empregados, 
respondendo por quaisquer danos, prejuizos comprovadamente por eles causados aos 
servidores, ao patrimonio institucional ou material da Administragao Municipal, ou de 
terceiros, em face da execugao dos servigos, objeto do contrato;

ou

7.26 - Reforgar ou substituir o seu pessoal e/ou equipamentos, se for constatada a sua 
insuficiencia ou inadequagao para a realizagao dos servigos, objeto deste contrato, sem 
quaisquer onus adicionais a Administragao Municipal;

7.27 - Nao permitir aos seus empregados, catagao ou triagem de residues, ingestao de bebidas 
alcoolicas e fumar em servigo e pedidos de gratificagao ou donatives de qualquer especie para 
a comunidade;

7.28 - Completar todo o itinerario de coleta, de forma que todas as viagens se completem e 
nao ocorra abandono sistematico de recipientes sem serem coletados ou que venham a cair 
durante o trajeto;

7.29 - A equipc de coleta (motoristas e coletores) devera utilizar uniformes completes e 
padronizados, sendo que os coletores deverao ser equipados corn luvas durante a coleta e 
capas adequadas para protegao em dias de chuva, alem de outro eventual equipamento de 
seguranga adequado, tal como, colete refletivo, bone e calgado, EPI's estes devidamente 
certificados pelo Ministerio do Trabalho e Emprego. Caso a condigao de servigo exija, 
deverao ser adotadas todas as medidas de segurangas necessarias para o desempenho da 
atividade, caso a caso;

7.30 - A contratada devera recolher os rejeitos provenientes da triagem de reciclaveis todos os 
dias de coleta.
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7.31 - Elaborar diario de services mensal, contemplando anota9des diarias e pertinentes a 
prestagao dos mesmos; a ser apresentado no primeiro dia util subsequente a execuqao do 
objeto;

7.32 - A logistica de execuqao dos servigos devera ser aprovada previamente pelos 
responsaveis do Departamento de Urbanismo;

7.33 - A periodicidade das coletas nao podera ser suprimida, em numero de vezes por semana, 
defmida no Roteiro de Coleta constante no Anexo I, constituindo em parte integrante do 
Contrato;

7.34 - Manter controle estatistico dos dados referentes ao volume de material coletado, 
tipologia e entregar mensalmente para o Departamento de Urbanismo esses dados.

7.35 - Receber e dispor os residues de acordo com as normas tecnicas vigentes.

7.36 - A contratada devera fazer coleta porta a porta e transpose de residues solidos urbanos 
Classe II, provenientes dos gcradores de todos os bairros do municipio, obedecendo 
rigorosamente os itineraries aprovados pela Secretaria de Planejamento, constante no roteiro 
de coleta, Anexo I.

7.37 - A coleta devera ser realizada diariamente, iniciando as 07h00min, conforme roteiro do 
Anexo I.

7.38 - A coleta e o transporte de residues solidos urbanos Classe Il-A, serao realizados com a 
utilizagao de caminhoes dotados de equipamentos coletores e compactadores de residues, com 
capacidade minima de 10 m3 de residues compactados. Estes equipamentos deverao ser 
estanques e ter compartimento para armazenamento dos liquidos gerados pela compactagao. 
A quantidade minima para a coleta e de 01 (um) caminhao com ano de fabricagao de no 
minimo 2011, lembrando que 01 (um) veiculo ja e necessario para fazer a coleta porta a porta, 
porem a contratada devera possuir um veiculo que seja reserva para que se o veiculo que 
estiver em funcionamento apresentar problemas tera outro para substituir.

7.39 - Na execugao dos servigos de coleta, os veiculos coletores deverao deslocar-se nos 
circuitos em marcha reduzida (velocidade maxima de 10km por bora durante a coleta) com 
sinais luminosos e sonoros compativeis com a seguranga, realizando paradas, sempre que 
necessario, no sentido de evitar correrias que gcram descuidos com a qualidade do servigo e 
com a seguranga da equipe e de terceiros.

7.40 - A contratada devera implantar piano de manutengao dos equipamentos, que comprove 
que a mesma toma as medidas necessarias para a conservagao preventiva e corretiva dos 
mesmos, evitando ao maximo, tempo de parada durante o processo.

7.41 - As frequencias de coleta serao determinadas por setores, de forma a aperfeigoar a 
utilizagao dos equipamentos coletores, constantes do Roteiro de Coleta definido pela 
Secretaria de Planejamento.
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7.42 - A coleta dos residues devera ser executada porta a porta em todas as vias publicas 
oficiais do municipio em condigoes de trafego para os caminhoes coletores compactadores, 
abertas a circulagao ou que venham a ser abertas durante a vigencia do contrato.

7.43 - Os coletores deverao apanhar e transportar os recipientes com o cuidado necessario 
para nao danifica- los e evitar o derramamento de lixo nas vias publicas. Sendo expressamente 
proibida a coleta na modalidade de “bandeiras”, ou seja, “montinhos de sacos de lixo nas 
esquinas - amontoados”, exceto em local autorizado e definido neste projeto basico, sendo que 
o caminhao devera passar em todas as mas.

7.44 - Os caminhoes coletores deverao ser carregados de maneira que o lixo nao possa 
transbordar para a via publica.

7.45 - As equipes para a execugao da coleta de lixo domiciliar serao constituidas de no 
minimo, 01 (um) motorista e 02 (dois) coletores.

7.46 - Os caminhoes coletores de residues deverao ser lavados diariamente.

7.47 - Competira a CONTRATADA a admissao de motoristas, ajudantes, funcionario e 
demais operarios necessaries ao desempenho dos servigos, correndo por sua conta todos os 
encargos trabalhistas, seguros, uniformes, EPI's e demais exigencias legais.

7.48 - A composigao de residues solidos urbanos Classe II nao compreendera para efeito de 
remogao, terra, entulho de obras publicas e/ou privadas, residuos perigosos e residues de 
estabelecimentos industrials, devendo, neste caso, a coleta, transporte e destinagao e 
disposigao final desses residuos serem de responsabilidade de cada gerador.

7.49 - Todos os veiculos de coleta deverao ser equipados com suporte para ferramentas (pas e 
vassouras), que constituem equipamentos obrigatorios, para que os residuos porventura 
derramados durante a coleta sejam varridos e recolhidos; alem de sistema de captagao de 
chorume entre o compartimento de carga e a tampa traseira, com capacidade suficiente para 
nao haver o derramamento de liquidos nas vias publicas.

7.50 - A cquipe de coleta (motoristas e coletores) devera utilizar uniformes completes e 
padronizados, sendo que os coletores deverao ser equipados com luvas durante a coleta e 
capas adequadas para protegao em dias de chuva, alem de outro eventual equipamento de 
seguranga adequado, tal como, colete refletivo, bone e calgado, EPI's estes devidamente 
certificados pelo Ministerio do Trabalho e Emprego. Caso a condigao de servigo exija, 
deverao ser adotadas todas as medidas de segurangas necessarias para o desempenho da 
atividade, caso a caso.

7.51 - Deverao ser excluidos da coleta de residuos solidos urbanos Classe II os seguintes tipos 
de residuos:

I. Entulho de construgao e ferro;
II. Residuos liquidos de qualquer natureza;
III. Residuos industrials;
IV. Residuos gerados em estabelecimentos de servigos de saude de caracteristicas 
infectantes e perfuro cortantes;
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V. Residues provenientes de abatedouros (porcos, bois e galinhas), a terra, o entulho 
de obras publicas ou particulares;
VI. Podas de galhos de arvores ou arbustos.

7.52 - A Contratada devera executar os servigos de disposigao final em aterro especifico e 
licenciado dos residuos domiciliares Classe II, sendo eles os residues produzidos no perimetro 
urbano do Municipio de Barracao/PR.

7.53 - Transpose dos Residuos Solidos ate Central de Tratamento da Contratada, 
devidamente licenciada pelo orgao ambiental.

7.54 - A Contratada devera apresentar o dimensionamento quantitative da mao de obra 
operacional por categoria, com descrigao das principais fungoes, descritos em seu Plano de 
Trabalho para a caracterizagao do sistema de trabalho e forma.

7.55 - O Plano de trabalho devera contemplar a apresentagao do Plano de Seguranga e 
Medicina do Trabalho, para as atividades objeto da presente licitagao, em atendimento as 
nonnas vigentes.

7.56 - Elaborar diario de servigos mensal, contemplando anotagoes diarias e pertinentes a 
prestagao dos mesmos; a ser apresentado no primeiro dia util subsequente a execugao do 
objeto;

CLAUSULA OITAVA DAS SAN^OES ADMINISTRATIVAS PARA O 
CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

8.1 - Em caso de inadimplemento contratual, a CONTRATADA sujeitar-se-a as seguintes 
sangoes, isoladas ou cumulativamente, sem prejuizo das sangdes previstas nos arts. 86 a 88 da 
Lei 8.666/93:

8.1.1 - Advertencia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que nao 
acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagao;

8.1.2 Multa:
a) - moratoria de 0,33% (trinta e tres centesimos por cento) por dia de atraso na 
entrega do objeto licitado, a ser calculado sobre o valor correspondente a parte 
inadimplida;
b) - compensatoria de ate 10% (dez por cento) do valor do contrato, pelo 
descumprimento de qualquer clausula, exceto prazo de entrega;
c) - compensatoria de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de 
inexecugao total da obrigagao assumida, bem como na hipotese de rescisao do contrato 
prevista no inc. I do art. 79 da Lei n° 8.666/93;

8.1.3 - Suspensao temporaria do direito de licitar ou contratar com o Municipio de 
Barracao/PR, pelo prazo de ate 02 (dois) anos;
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8.1.4 - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra^ao 
Publica enquanto perdurarem os motives detenninantes da punigao on ate que seja 
promovida a reabilitaqao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que

sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos 
prejuizos causados e apos decorrido o prazo da san9ao aplicada com base no item 
anterior.

8.2 - Nenhuma sanqao sera aplicada sem o devido processo administrative, com observancia 
dos principios do contraditorio e ampla defesa e, ainda, no que couber, as disposi9oes da Lei 
n° 8.666, de 1993.

8.3 - Quando da aplica9ao de multa a CONTRATADA sera notificada para, no prazo de 10 
(dez) dias, recolher a Tesouraria a importancia correspondente, sob pena de dedu9ao de seu 
valor das parcelas a receber ou cobran9a administrativa ou judicial.

8.4 - Da aplica9ao de multa cabera recurso ao CONTRANTE, no prazo de 05 (cinco) dias 
uteis, a contar da data do recebimento da respectiva notifica9ao, mediante previo 
recolhimcnto da multa, sem efeito suspensive. O recurso sera julgado no prazo maximo de 30 
(trinta) dias e, se procedente, a importancia recolhida pela CONTRATADA sera devolvida no 
prazo de 03 (tres) dias, contados da data do julgamento.

8.5 - As penalidades previstas somente serao relevadas quando comprovada a ocorrencia de 
situa9oes que se enquadrem no conceito juridico de forqa maior ou caso fortuito.

8.6 - As san9oes ora previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 
no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.

CLAUSULA NONA DA FISCALIZACAO

9.1 - Ao CONTRATANTE, atraves de seus tecnicos ou prepostos, e assegurado o direito de 
inspecionar, a qualquer tempo, o fomecimento do objeto contratado, devendo a 
CONTRATADA permitir o acesso e prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados 
pela fiscaliza9ao.

9.2 - O Chefe da Secretaria de Planejamento e o Sr. Ricardo Wiese Teixeira serao 
responsaveis pelo acompanhamento e fiscaliza9ao da execuqao do Contrato, procedendo ao 
registro das ocorrencias e adotando as providencias necessarias ao seu fiel cumprimento, 
tendo por parametro os resultados previstos no contrato de Presta9ao de Serv^os que sera 
firmado entre as partes. Entre suas atribui96es esta a de apurar a ocorrencia de quaisquer 
circunstancias que incidam especificamente no art. 78 e 88 da Lei 8666/93 que trata das 
San9oes Administrativas para o caso de inadimplemento contratual e cometimento de outros 
atos ilicitos.

9.3 - A fiscalizaqao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade do 
fomecedor, ainda que resultem de condiqdes tecnicas, vicios redibitorios ou emprego de 
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrencia desta, nao implica na 
responsabilidade da administraqao e de seus agentes e prepostos.
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Paragrafo Unico. A a<?ao fiscalizadora do Municipio sera exercida em observancia ao 
disposto na Lei Federal n° 8.666/93, bem como em rela^ao aos prazos, conduces e 
qualifica96es previstas no Edital de Pregao Presencial n° 065/2021.

CLAUSULA DECIMA DA RESCISAO

10.1 - O presente contrato podera ser rescindido:
a) - Administrativamente, a qualquer tempo e por ato unilateral e escrito do 

CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93;
b) - Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo de 

licita9ao, comprovada a conveniencia para a Administra9ao Municipal;
c) - Judicialmente, nos termos da legisla9ao.

§1° No caso de rescisao por iniciativa da CONTRATADA, o CONTRATANTE devera ser 
notificado por escrito, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, com conteudo 
fundamentado e comprovado.
§2° A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE, em caso de rescisao 
administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/93.
§3° A CONTRATADA indenizara o CONTRATANTE por todos os prejuizos que este vier a 
sofrer em decorrencia da rescisao por inadimplemento de suas obriga9des contratuais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA DAS ALTERA^OES CONTRATUAIS

11.1 - Toda e qualquer alteraqao devera ser processada mediante a celebraqao de Tenno 
Aditivo, vedada a modificaqao do objeto contratual.

§1° A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiqoes contratuais, os 
acrescimos ou supressoes necessarios, nos termos do artigo 65, §1° da Lei n° 8.666/93.
§2° A altera9ao de valor contratual, decorrente do reajuste de pre90, compensa9ao ou 
penaliza9ao fmanceira prevista no Contrato, bem como o empenho de dota9oes or9amentarias 
suplementares, ate o limite do respective valor, dispensa a celebra9ao de aditamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DA PUBLICA£AO E DO REGISTRO

12.1 - Incumbira ao CONTRATANTE providenciar a publica9ao do extrato deste Contrato, 
no Diario Oficial do Municipio, nos termos do Paragrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA DA LEGISLA^AO APLICAVEL

13.1 - O presente instrumento contratual rege-se pelas disposi9oes expressas na Lei n° 
8.666/93 de 21 de junho de 1993 e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-se Ihe 
supletivamente os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposi9oes de Direito 
Privado.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA DA TRANSMISSAO DE DOCUMENTOS

14.1 - A troca de documentos e informagoes entre as partes contratantes sera efetuada atraves 
de protocolo ou outra forma de correspondencia cujo recebimento possa ser atestado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA DOS CASOS OMISSOS

15.1 - Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposi9des 
contidas na Lei n° 10.520, de 2002, no Decreto Estadual n° 24.649, de 2003, na Lei n° 8.078, 
de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei 
n° 8.666, de 1993, subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas 
administrativas, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas 
transcri9oes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA SUCESSAO E FORO

16.1 - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, 
obrigando-se, por si e sens sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ajustado, eleito o Foro 
da Comarca de Barracao, Estado do Parana, para dirimir toda e qualquer duvida que possa 
surgir a respeito do presente contrato, independente do domicilio da CONTRATADA.

Barracao/PR, de de 2021

MUNICIPIO DE BARRACAO
CONTRATANTE CONTRATADA
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ANEXO VIII

MODELO DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comissao Permanente de Licita9ao

Referente: Edital do Pregao Presencial n° 065/2021.

OBJETO: Contratasao de empresa especializada na execu^ao de sei'vi90S de 
coleta, transporte e destina9ao e disposi9ao final em aterro sanitario dos 
residues solidos domiciliares do Municlpio de Barracao/PR.

Confonne o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsavel 
tecnico pela obra, caso venhamos a veneer a referida licita9ao, e:

Data do registroConselho de ClasseEspecialidadeNome

(local e data)

(nome, RG e assinatura do responsavel tecnico).

(nome, RG e assinatura do representante legal).
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ANEXQ IX

MODELO PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTOS

Obs:. Arquivo disponibilizado juntamente com o edital no Portal de transparencia.
(PLANILHAS PARA PREENCHIMENTO MANEJO RSD). * Duas primeiras abas

a serem preenchidos.
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ANEXO X

MEMORIAL DESCR1TIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

Obs: Arquivo disponibilizado juntamente com o edital no Portal de transparencia.
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ANEXO XI

ROTEIRO DE CQLETA

Obs:. Arquivo disponibilizado iuntamente com o edital no Portal de transparencia.
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ILUSTRfSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO 

SUDOESTE/PR

REFERENCIA: PREGAO PRESENCIAL N°. 106/2021
OBJETO: Contratagao de empresa especializada para realiza^ao coleta 

porta a porta de residues solidos classe II oriundos do munlcipio e transporte 

ate Aterro Sanitario Licenclado.

SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, pessoa jundica de direito 

privado, inscrita no CNPJ sob n° 06.986.647/0001-10, situada no Linha Sdo 

Luiz, Municipio de Nova Esperanga do Sudoeste/PR, representada por 

LUCINEI SOETHE, brasileiro, casado, empresdrio, inscrito no CPF/MF sob n°. 
022.924.479-32 e portador da Cedula de Identidade n°. 6.881.945-8 SSP/PR, 
residente e domiciliado na Rua Humberto Back, n°. 346, Centro, na cidade 

de Nova Esperanga do Sudoeste/PR, vem respeitosamente d presenga de 

Vossa Senhoria, com supeddneo no art. 4°, inciso XVIII da Lei n°. 10.520/2002 

e no item 8.3 do Edital Pregao Presencial n°. 106/2021, apresentar

Contrarrazoes ao Recurso Administrativo
Em face do Recurso Administrativo interposto pela empresa 

LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
04.336.100/0001-44, situada na Rua Desembargador Costa Carvalho, n°. 
1.395, Bairro Sao Bernardo, na cidade de Unido da Vitoria/PR, pelos fatos e 

mediante as razdes fdticas, tecnicas e juridicas a seguir delineadas, 
requerendo ao final a manutengdo integral da decisdo recorrida.

k^ atendimento@selectambiental.com.br 

^ www.selectambiental.com.br

^ (46) 3544-1029
Comunidade Linha Sao Luiz, SN Zona Rural 

Q Nova Esperan^a do Sudoeste 

Matriz
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I - DA TEMPESTIVIDADE

De pronto, urge registrar a tempestividade das contrarrazoes ao 

recurso administrative, mormente porque apresentado dentro do prazo 

legal, porquanto, de acordo com o inciso XVIII do art. 4° da Lei n°. 10.520/02, 
de 03 (tres) dias uteis, contando a partir do dia 07/10/2021 com termino dia 

11/10/2021.

II - DA SINTESE DOS FATOS

O Municipio de Santo Antonio do Sudoeste/PR tornou publico d 

realizagdo de licitagdo na modalidade Pregdo Presencial n°. 106/2021, do 

tipo menor prego por lote, objetivando a contratagdo de empresa 

especializada para realizagdo coleta porta a porta de residues solidos 

classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitdrio Licenciado.

Aberta a sessdo publica de lances na data de 29/09/2021, as

MhOOmin.

Na fase de lances, sagrou-se vencedora a empresa SELECT 

SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.

Apos a conferencia da documentagdo de habilitagdo da 

vencedora, a qual atendeu ao edital, a empresa LIMPATUR LIMPEZA 

URBANA LTDA, apresentou recurso administrative, argumentando: a) que a 

licenga ambiental de transposes da SELECT consta 04 caminhdes; b) que a 

de licitagdo deve diligenciar sobre a referida licenga; c) que a 

SELECT tern outros contratos com orgdos publicos; d) que a referida licenga 

ndo serve para cumprimento do item 7.4.2 do edital. Pugna, ao final pela 

inabilitagdo da licitante SELECT SERVIQOS AMBIENTAIS LTDA.

comissao

Passa-se a contrarrazoar.

^ atendimento@selectambiental.com.br 

^ www.selectambiental.com.br
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III-DO DIREITO
3.1. DO ATENDIMENTO DO ITEM 7.4.2 DO EDITAL PELA EMPRESA SELECT 

SERVIQOS AMBIENTAIS LTDA.

Em apertada sintese, alega a Recorrente em relagdo d SELECT:
a) que a licenga ambiental de transportes da SELECT consta 04 caminhdes;
b) que a comissdo de licitagdo deve diligenciar sabre a referida licenga; c) 
que a SELECT tern outros contratos com orgdos publicos; d) que a referida 

licenga ndo serve para cumprimento do item 7.4.2 do edital. Pugna, ao final 
pela inabilitagdo da licitante SELECT SERVIQOS AMBIENTAIS LTDA.

Sem razao alguma.

Antes de adentrar ao merito do recurso propriamente dito, 
importante tecer alguns comentdrios sabre a principio da busca da 

proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica e do formalismo 

moderado.

Com efeito, a principal objetivo da licitagdo e a busca da 

proposta mais vantaiosa para Administragdo Publica. Sendo assim, 
importante conceitud-la. Celso Antonio Bandeira de Mello nos ensina que:

“E um certame que as entidades governamentais devem 
promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com 
elas travar determinadas relates de conteudo patrimonial, para 
escolher a proposta mais vantajosa para as conveniencias 
publicas”.
(Mello, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito 
Administrative, 283 ed. Sao Paulo: Malheiros, 2011, p. 528).

Porsua vez, Maria Sylvia Zanella Di Pietro, assim conceitua:

“...um ente publico, no exercicio da fun^ao administrative, abre 
a todos os interessados, que se sujeitam as condi^oes do 
linstrumento convocatorio, a possibilidade de formularem aS|

atendimento@selectambiental.com.br^ (46) 3544-1029

Comunidade Linha Sao Luiz, SN Zona Rural 
ft Nova Esperanga do Sudoeste 
V Matriz

www.selectambiental.com.br- PR 85.635-000
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propostas dentre as quais selecionara e aceitara a que for mais 
conveniente para a celebra^ao do contrato administrativo”.
Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrative, 23a ed. 
Sao Paulo: Atlas, 2010, p. 350.

Portanto, sendo a menor proposta apresentada pela licitante 

SELECT SERVIQOS AMBIENTAIS LIDA e que atendeu as condigoes do edital, 

nao hd razdo plausivel para provimento do recurso.

Contudo, a titulo informativo, o Tribunal de Contas da Uniao 

prestigia a adogao do prinefpio do formalismo moderado e a possibilidade 

de saneamento ao longo do processo licitatorio. Vejamos os arestos:

"Falhas formais, sanaveis durante o processo lidtatorio, nao
devem levar a desdassificacao da licitante. No curso de
procedimentos licitatorios, a Administracao Publica deve pautar-
se pelo prindpio do formalismo moderado, que prescreve a
adocao de formas simples e suficientes para propidar adequado
grau de certeza, seguranca e respeito aos direitos dos
administrados, promovendo, assim, a prevalencia do conteudo
sobre o formalismo extreme, respeitadas, ainda, as praxes
essenciais a protecao das prerrogativas dos administrados"
(Acordao 357/2015-Plenario, Relator: BRUNO DANTAS).

"A observancia das normas e das disposicoes do edital, consoante
o art. 41, caput, da Lei 8.666/93, deve ser aplicada mediante a 
considerate dos principios basilares que norteiam o 
procedimento licitatorio, dentre eles os da eficiencia e da sele^ao 
da proposta mais vantajosa. Diante do caso concrete, e a fim de 
melhor viabilizar a concretizato do interesse publico, pode o 
prinefpio da legalidade estrita ser afastado frente a outros 
principios" (Acordao 119/2016-Plenario, Relator: VITAL DO 
REGO).
“O disposto no caput do art. 41 da Lei 8.666/1993, que profbe 
a Administrate de descumprir as normas e o edital, deve ser 
aplicado mediante a considerate dos principios basilares que 
norteiam o procedimento licitatorio, dentre eles o da selet° da 
proposta mais vantajosa”
Relator: VALMIR CAMPELO).
“O fato de o licitante apresentar composicao de custo unitario 
rnntpndn <;alario de categoria orofissional inferior ao piso

(Acordao 3381/2013-Plenario,

^ atendimento@selectambiental.com.br^ (46) 3544-1029
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estabelecido em acordo, convencao ou dissfdio coletivo de
trabalho e, em tese, somente erro formal, o qual nao enseja a
desclassificacao da proposta, podendo ser saneado com a
apresentacao de nova composicao de custo unitario desprovida
de erro, em face do princfpio do formalismo moderado e da
supremacia do interesse publico". (Acordao 719/2018-Plenario, 
Revisor: BENJAMIN ZYMLER).

No merito, o recurso administrative interposto pela Recorrente 

nao merece guarida. Senao Vejamos:

Com efeito, a licenga ambiental simplificada da Recorrida e 

regular, pois emitida pelo orgdo ambiental estadual, inclusive dentro do 

prazo de validade.

»

Ainda, o fato de constar cinco caminhoes nao e motive 

ensejador para invalidade da licenga ambiental simplificada, pois os 

veiculos sdo suficientes para atender a demanda contratada da recorrida, 
inclusive este ente licitador.

Cumpre frisar que no Municipio de Eneas Marques/PR a 

empresa SELECT SERVICOS AMBIENTAIS LTDA nao mais presta servigos. Por 
sua vez, no Municipio deSao Joao/PR o contrato encerra-seem 17/10/2021, 
sem aditivo de prazo. Por seu turno, no Municipio de Barracdo sequer foi 
assinado contrato.

Portanto, neste interim, o recurso administrative da Recorrente
merece desprovimento.

IV-DO PEDIDO

Pela forga insuperdvel das consideragoes acima expostas e em 

face dos principios e regras que norteiam a atuagdo da Adminisfragdo 

Publica, deve o presente recurso administrative ser improvido a fim de

k^ atendimento@selectambiental.com.br 

^ www.selectambiental.com.br
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monter a licitante SELECT SERVIQOS AMBIENTAIS LTDA vencedora do 

certame.

Nestes Termos, 
Rede Deferimento.

Nova Esperanga do Sudoeste/PR, em 08 de outubro de 2021.
IlipiMFi SM?,’lucl"Bsoen*
l_ W I I N 1_ I ON C*BR. O-ICP-Brnml. OU=S«c’otana da

RdCMM FMaral do fra*" - RFB, OU=ftf B
O/^VCTTUCZ- A3. OU-EM BRANCO, OU-11B25a02CCO157
O W tZ I n CZ . CN-LUCINF.I SOETHE 02292447932

Ra«sai: I am it* aumv of Btr* aocunant

02292447932
LUCINEI SOETHE
Administrador
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Avenida Brasil, 1431-centro-CEP 85.710-000 
CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao2@pmsas.pr.gov.br - Telefone: (46) 3563800014-11-31

DECISAO AO RECURSO DO EDITAL DO 

PREGAO PRESENCIAL 106/2021, DE 29 DE SETEMBRO DE 2021

A ADMINISTRAQAO MUNICIPAL, neste ato representado por sua Pregoeira, no uso de 

suas atribuipoes legais e,

Considerando, o pedido de RECURSO, realizado pela empresa LIMPATUR LIMPEZA 

URBANA LTDA., referente a contratapao de empresa especializada para realizapao coleta porta a 

porta de residuos solidos classe II oriundos do municipio e transporte ate Aterro Sanitario 

Licenciado, em que a mesma apresenta as seguintes razdes recursais:

I. Que a licenga ambiental apresentada faz referenda a apenas 4 caminhoes e a 

licenga simplificada faz referenda a 5 caminhoes, e, no entanto, conforme 

contratos apresentados em anexo, demonstra que a empresa vencedora jd 

possui destinagdo para uso de todos caminhoes que possui;

Considerando, o que descreve o CONTRARRAZAO onde a empresa SELECT SERVIQOS 

AMBIENTAIS LTDA. discorre as seguintes contrarrazoes:

Que o fato de constar 5 caminhoes ndo e motiuo ensejador para inviabilidade 

da licenga, pois os veiculos sdo suficientes para atender a contratada;

I.

Afirma ainda que, dos contratos apresentados pela empresa Recorrente, 

Eneas Marques/PR ndo presta mais seruigos, Sdo Jodo/PR o contrato se 

encerra(ou) dia 17/10/2021, bem como em Barracdo/PR sequer inidou o 

servigo;

II.

Fundamentos:

Tendo em vista, as razoes apresentadas, passo a expor os fundamentos da presente decisao.

A priori cumpre ressaltar que no que tange aos documentos solicitado no instrumento 
convocatorio, nao restam obices acerca do atendimento pela empresa Vencedora, uma vez que toda 

documentapao fora apresentada de acordo com a previsao editalicia.

Nesse contexto, muito embora as razoes recursais nao devam ensejar na inabilitapao, uma vez 

que atendeu os requisites dispostos, o questionamento da empresa Recorrente seria acerca da 
viabilidade da prestapao de servipos, pois afirma que a empresa nao possui veiculos disponiveis, no

mailto:licitacao2@pmsas.pr.gov.br
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entanto, a propria pega de contrarrazoes demonstra que os contratos informados pela Recorrente como 
um “empecilho” na execugao dos servigos sequer estariam vigentes ou em execugao.

Conclui:

Isto posto, conhego do RECURSO apresentado pela empresa LIMPATUR LIMPEZA 

URBANA LTDA, para, no merito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos da legislagao 

pertinente.

i.

Santo Antonio do Sudoeste - Parana, 19 de junho de 2021.

#
ELIONETE KUELEN DA SILVA CASTIGLIONI 

Pregoeira

De acordo com a decisap:

CINTIA FERNANDA 
Procured ora Geral 
Advogada - OAB 32.20A-PR

.OAK-xn
LANZARIN

De acordo com a dec:

RICARDO ANTONIO 
Prefeito Municipal


