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Munidpio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 7.531, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019.  

Nomeia Pregoeira e Comisseto de 
Apoio a Licitacao para execupti o de 

Pregcto nas formas Presencial e 
Eletronico. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use 

de suas atribuicoes legais, 

RESOLVE 

Art. 1° Nomear a servidora Roselia Kriger Becker Pagani para 

exercer a funcao de PREGOEIRA do Municipio de Capanema, a fim de 

contratar bens e/ou servicos na Modalidade Pregao nas formas Presencial e 

Eletronico, para o periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020. 

Art. 2° Nomear Valdeci Alves dos Santos, Caroline Pilati, Jeandra 
Wilmsen, para exercer a fungdo de Apoio a Licitacao do Municipio de 

Capanema, a fim de auxiliar nas licitagoes para contratagdo de bens e/ou 
servicos na Modalidade Pregao nas formas Presencial e Eletronico. 

Art. 3° A presente portaria entrard em vigor na data de 01/01/2020, 

ficando nessa data revogada a Portaria n° 7.280, DE 07/12/2018. 
—Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, 

--- 
aos riove dias9 rues de dezembro de 2018. -ck,\  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

N 

Americo "Belle\ 

Prefeito Municipal 

Pub. 3Ornall  
Data: 

edtcbe 

- 

Poginat 



\0G . ," 0 .... 

Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 23 de marco de 2020 

Assunto: Pregao EletrOnico 

DE: Adelar Kerber 
PARA: Americo Belle 

Senhor Prefeito: 

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelencia a competente Autorizagdo para 

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, 

TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO 

• PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO 

ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR. 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS.. 

O valor maximo para o item foi definido através do menor prego obtido entre tres 

orcamentos solicitados pela Administragdo a empresas distintas, que seguem em anexo ao Termo 

de Referencia. 

O custo total maximo estimado para esta aquisigao e de R$ 1.641.851,04(Um Milhao, 

Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Cinqtlienta e Urn Reais e Quatro Centavos). 

Respeitosamente, 

• Adelar Kerber 
Secretario Municipal de Viagdo, 

Obras e Servigos Urbanos 

Avenida Governador Pedro \Jiriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE REFERENCIA 

PROJETO BASICO 

1. ORGAOS INTERESSADOS 

	

1.1. 	Secretaria Municipal de Viacao, Obras e Servicos Urbanos 

2. OBJETO 
2.1. CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS 

DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E 
ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO 
LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-

PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 

	

3.1. 	Adelar Kerber 

4. JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAcAO 
4.1. Justifica-se o presente certame para CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 

PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO 
SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 
TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA 
RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, pois o municipio nao dispOe de equipamentos e aterro 
sanitario para destinagao final dos residuos e rejeitos sOlidos gerados pela populagao. 

4.2. 0 valor maxim° para o lote foi definido atraves do menor preco obtido entre tres 
orgarnentos solicitados pela Adminikracao a empresas distintas, que seguem em anexo ao Projeto 
Basic°. 

	

4.3. 	Esta licitacao observara integralmente a Lei Municipal N° 1.494, de 13 de 
Fevereiro de 2014. 

	

4.4. 	Trata-se de Contratagdo de Empresa especializada para coleta e destinagdo final dos 
residuos sOlidos (organico e reciclado) do municipio de Capanema, a necessidade que os lotes 
sejam divididos é em funcao de que o municipio nao dispOe de estagdo de transbordo de residuos. 
Diante do exposto existe a necessidade que seja dividido o certame em dois lotes distintos: Lote 01 
SERVIc0 DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO 
URBANO E TRANSBORDO E DESTINAcA0 FINAL DE LIXO ORGANICO DA ZONA RURAL DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHAO COLETOR EQUIPADO COM BAU COMPACTADOR 
DE CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA 15m3. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO 
BASICO. TRANSPORTE E EXECUcAO DE SERVIc0 DE DISPOSIcA0 E DESTINAcA0 FINAL DO 
LIXO ORGANICO E REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO A 
SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE. Lote 02 SERVIc0 DE COLETA, PORTA A 
PORTA DE LIXO RECICLAVEL PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSBORDO DO LIXO 
RECICLAVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHAO COLETOR 
EQUIPADO COM BAU OU CAMINHAO COM CARROCERIA COBERTA E FECHADA NAS LATERAIS. 
CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BASICO. TRANSPORTE E EXECUcA0 DE 
SERVIc0 DE DISPOSIcA0 E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO RECICLAVEL E REJEITOS URBANO 

Axvitida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA 

PROPONENTE. 

4.5. 	0 valor maximo para o item foi definido através do menor preco obtido entre tres 

orcamentos solicitados pela Administracao a empresas distintas, que seguem em anexo ao Projeto 

Basic°. 

5.DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item COdigo do 
produto/ s 
ervico 

Nome do produto/servico Quant 
idade 

Unidade Prego 
maxim° 

Prego maxim° 
total 

1 58151 SERVICO DE COLETA, PORTA A 
PORTA DO LIXO ORGANICO 
PRODUZIDO NO PERIMETRO 
URBANO E TRANSBORDO E 
DESTINAcA0 FINAL DE LIXO 
ORGANICO DA ZONA RURAL DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM 
CAMINHAO COLETOR 
EQUIPADO COM BAU 
COMPACTADOR DE 
CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA 
15m3. CONFORME ROTEIRO 
APRESENTADO NO PROJETO 
BASICO (CAMINHAO COM NO 
MINIMO 05 ANOS DE USO) 

12,00 MES 40.199,81 482.397,72 

2 58153 TRANSPORTE E EXECUcA0 DE 
SERVIc0 DE DISPOSIcA0 E 
DESTINAcA0 FINAL DO LIXO 
ORGANICO E REJEITOS 
URBANO E RURAL DE 
CAPANEMA, EM ATERRO 
SANITARIO A SER 
PROVIDENCIADO PELA 
EMPRESA PROPONENTE 

12,00 MES 45.433,44 545.201,28 

• 

TOTAL 1.027.599,00 

Lote: 2 - Lote 002 
Item COdigo do 

produto/s 
ervico 

Nome do produto/servigo Quant 
idade 

Unidade Preto 
maxim° 

Preto maxim° 
total 

1 58152 SERVICO DE COLETA, PORTA A 
PORTA DE LIXO RECICLAVEL 
PRODUZIDO NO PERIMETRO 
URBANO E TRANSBORDO DO 
LIXO RECICLAVEL DA ZONA 
RURAL DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA, COM CAMINHAO 
COLETOR EQUIPADO COM BAU 
OU CAMINHAO COM 

12,00 MES 35.587,67 427.052,04 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
Fone:(46)35.52-1321 
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CARROCERIA COBERTA E 
FECHADA NAS LATERAIS. 
CONFORME ROTEIRO 
APRESENTADO NO PROJETO 
BASICO. (CAMINHAO COM NO 
MINIMO 05 ANOS DE USO) 

2 58154 TRANSPORTE E EXECUcA0 DE 
SERVIc0 DE DISPOSIcA0 E 
DESTINAcA0 FINAL DO LIXO 
RECICLAVEL E REJEITOS 
URBANO E RURAL DE 
CAPANEMA, EM ATERRO 
SANITARIO A SER 
PROVIDENCIADO PELA 
EMPRESA PROPONENTE. 

12,00 MES 15.600,00 187.200,00 

TOTAL 614.252,04 

6. DAS ESPECIFICAOES DOS SERVIcOS 

6.1. Os caminhoes que serao utilizados para a coleta de Lixo Organico e Reciclavel deverao ter no maxim° 
sete anos de uso. 

6.2. A empresa vencedora devera contratar a mao de obra local. 

6.3. A coleta de Lixo Organico devera ser diaria de Segunda-feira a Sabath° , nos horarios de 7:00 h as 
17:00 Horas, seguindo o seguinte Cronograma: 

05 VEZES POR SEMANA- TOTAL DE KILOMETRAGEM 34.500 METROS LINEARES/DIARIOS, 
TOTAL SEMANANAL 172.500 METROS  
AVENIDA BRASIL — ENTRE AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA ANTONIO NIEHUES 
AVENIDA BOTUCARIS — ENTRE AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA ALAGOAS 
RUA LUIZ GERALDO HOLLEN — ENTRE RUA SANTA CATARINA E RUA ALAGOAS 

•
RUA OTAVIO FCO DE MATTOS — ENTRE RUA SANTA CATARINA E RUA ALAGOAS 
TRAVESSA JOSE FLORIANO BRANDAO — ENTRE AVENIDA PARIGOT DE SOUZA E RUA BAHIA 
TRAVESSA FERNANDO GIACOMO BIGATON 
TRAVESSA TOCANTINS — ENTRE RUA ALAGOAS 58,50 metros SENTIDO RUA ANTONIO 
NIEHUES LOTEAMENTO MOISES 
RUA AIMORES — ENTRE AVENIDA PARANA E RUA BAHIA + 50 METROS 
RUA TAMOIOS — ENTRE RUA MINAS GERAIS E RUA PARAIBA 
RUA PADRE CIRILO — ENTRE RUA MINAS GERAIS E RUA RIO GRANDE DO NORTE 
AVENIDA INDEPENDENCIA — ENTRE RUA MATO GROSSO E RUA RIO GRANDE DO NORTE 
RUA TUPINAMBAS — ENTRE RUA RIO DE JANEIRO E RUA PARAIBA 
RUA GUAIRACAS — ENTRE RIO DE JANEIRO E RUA PARAIBA 
RUA PARAIBA - ENTRE A TAMOIOS E RUA GUAIRACAS 
RUA PERNAMBUCO — ENTRE RUA TAMOIOS E RUA GUAIRACAS 
RUA ALAGOAS — ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS 
RUA ANTONIO NIEHUES — ENTRE BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS 
RUA BAHIA - ENTRE BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS 
AVENIDA PEDRO V PARIGOT DE SOUZA - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS 
AVENIDA ESPIRITO SANTO — ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS 
RUA RIO DE JANEIRO - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA GUAIRACAS 
RUA MATO GROSSO - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E AVENIDA INDEPENDENCIA  

Avenida Governador Pedro Viriato Pa►igot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
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RUA MINAS GERMS - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA PADRE CIRILO 
RUA OTAVIO KISCHNER - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA TAMOIOS 
TRAVESSA NELSON NIZER — ENTRE A RUA LUIZ GERALDO HOLLEN E AVENIDA BOTUCARIS 
AVENIDA PARANA - ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA TAMOIOS 
RUA SANTA CATARINA- ENTRE AVENIDA BOTUCARIS E RUA OTAVIO FRANCISCO DE 
MATTOS 
AV RIO GRANDE DO SUL — ENTRE RUA DR LEOPOLDO SCHMIDT E AVENIDA BRASIL 

03 VEZES VEZES POR SEMANA- TOTAL DE KILOMETRAGEM 39.369 METROS 
LINEARES/DIARIOS, TOTAL SEMANANAL 118.107 METROS  

RUA TERRITORIO DO ACRE — ENTRE RUA PADRE CIRILO E RUA TAPAJOS . 
RUA DIONISIO WONS — ENTRE RUA TAMOIOS E TAPAJOS 
RUA PARA — ENTRE TAMOIOS E TAPAJOS 
RUA MARANHAO — ENTRE RUA TAMOIOS E TAPAJOS 
RUA PIAUI — ENTRE RUA TAMOIOS ATE E RUA TAPAJOS 
RUA CEARA - ENTRE RUA TAMOIOS ATE E RUA TAPAJOS 
RUA RIO GRANDE DO NORTE - ENTRE RUA TAMOIOS E RUA TAPAJOS 
RUA JOAO MARTINI — ENTRE RUA TAMOIOS E CHACARA 72 DA QUADRA 90 
RUA TAMOIOS — ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA PARAIBA e ENTRE RUA MINAS GERAIS 
E AVENIDA PARANA 
RUA PADRE CIRILO — ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RIO GRANDE DO NORTE E ENTRE 
RUA MINAS GERAIS E AVENIDA PARANA 
AV INDEPENDENCIA — DO MOTEL A RUA RIO GRANDE DO NORTE 
RUA TUPINAMBAS - ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA PARAIBA 
RUA GUAIRACAS - ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA PARAIBA 
AV ATAIDES ROBERTO ESCHER — ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E RUA MARANHAO 
AV 7 DE SETEMBRO — ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E RUA TAPAJOS 
RUA OTILIA GUAITANELE — CONJUNTO MANGABEIRA ENTRE A RUA TERRITORIO DO ACRE 
E TRAVESSA MANGABEIRA 
RUA GERALDINA MARTINI — CONJUNTO MANGABEIRA ENTRE A RUA TERRITORIO DO ACRE 

110 
 E TRAVESSA MANGABEIRA 

RUA ARNO EDUARDO STUELP — ENTRE A RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA OLIVIO 
ERNESTO CAPORAL 
RUA OLIVIO ERNESTO CAPORAL — ENTRE A RUA ARNO EDUARDO STUELP E AVENIDA 
INDEPENDENCIA 
RUA PARAIBA — ENTRE AV GERALDO FULBER E RUA OTAVIO FCO DE MATTOS E ENTRE RUA 
GUAIRACAS E GUARANY 
RUA PERNAMBUCO - ENTRE AV GERALDO FULBER E RUA OTAVIO FCO DE MATTOS E ENTRE 
RUA GUAIRACAS ATE 0 FINAL. 
RUA ALAGOAS - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS 
RUA ANTONIO NIEHUES - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS 
RUA BAHIA - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS 
AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS 
AV ESPIRITO SANTO - ENTRE AV GERALDO FULBER E AV BOTUCARIS 
RUA RIO DE JANEIRO — ENTRE RUA OIAPOS E AV BOTUCARIS 
RUA MATO GROSSO — ENTRE RUA OIAPOS E AV BOTUCARIS 
RUA MINAS GERMS - ENTRE RUA LEOPOLDO KREUTZ E AV BOTUCARIS 
RUA OTAVIO KISCHNER - ENTRE RUA LEOPOLDO KREUTZ E RUA UBIRAJARAS e ENTRE RUA 
PADRE CIRILO E TAMOIOS 
TRAVESSA WERNER BLADT 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



  

0 

 

 

Municipio de Capanema - PR 

TRAVESSA PROF VALDELIRIO MICHEL 
AV PARANA - ENTRE RUA TIBIRICA E BOTUCARIS 
RUA SANTA CATARINA - ENTRE RUA TIBIRICA E AVENIDA BOTUCARIS 
AV RIO GRANDE DO SUL - ENTRE TIBIRICA E RUA DR LEOPOLDO SCHMIDT 
RUA TERRITORIO FERNANDO DO NORONHA - ENTRE RUA TIBIRICA E AV BRASIL 
RUA LEOPOLDO KREUTZ - ENTRE MINAS GERMS E RUA OTAVIO KISCHNER 
RUA TIBIRICA - ENTRE RUA MINAS GERMS E RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA 
TRAVESSA PEDRO DE ROSS 
TRAVESSA MARIA FIAMETTI 
RUA OIAPOS - ENTRE RUA RIO DE JANEIRO E RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA. 
RUA LORENO LAGEMANN - ENTRE RUA RIO DE JANEIRO E RUA TERRITORIO FERNANDO DE 
NORONHA 
TRAVESSA IRMUT HELMUTH KRUGER 
TRAVESSA IGUACU 

•
RUA CARIJOS 
RUA DR LEOPOLDO SCHMIDT - ENTRE RUA UBIRAJARAS E RUA TERRITORIO FERNANDO DE 
NORONHA 
RUA CARAMURUS - ENTRE RUA MINAS GERMS E RUA TERRITORIO FERNANDO DE 
NORONHA 
RUA UBIRAJARAS - ENTRE RUA DR LEOPOLDO SCHMITT E RUA RIO DE JANEIRO 
RUA UBIRAJARAS - ENTRE RUA MATO GROSSO E RUA MINAS GERMS 
AVENIDA GERALDO FULBER - ENTRE PARAIBA E RUA MATO GROSSO 
AV UBIRAJARAS - ENTRE PARMBA E RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA 
AVENIDA BOTUCARIS - ENTRE PARAIBA E RUA ALAGOAS 
RUA LUIS GERALDO HOLLEN - ENTRE RUA OTAVIO FCO DE MATTO E RUA ALAGOAS 
RUA OTAVIO FCO DE MATTOS - ENTRE RUA PARMBA E RUA ALAGOAS 
AVENIDA BRASIL - ENTRE AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA TERRITORIO FERNANDO 
DE NORONHA 

02 VEZES POR SEMANA- TOTAL DE KILOMETRAGEM 47.472,85 METROS LINEARES/DIARIOS, 
TOTAL SEMANANAL 94.945,7 METROS  

• LOTEAMENTO INTEGRAcA0 III  
RUA RIO GRANDE DO NORTE - ENTRE RUA TAMOIOS E FAISAO 
RUA BEIJA FLOR - ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E RUA ARARAS 
RUA PAVAO - ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E RUA ARARAS 
RUA ARARAS - ENTRE RUA RIO GRANDE DO NORTE E FAISAO 
RUA FAISAO - ENTRE RUA RIO GRNADE DO NORTE E RUA ARARAS 
RUA CEARA - ENTRE BEIJA- FLOR E TAMOIOS 

LOTEAMENTO INTEGRAcAO I, II e IV 
RUA PERNAMBUCO PONTE - ENTRE RUA TAMOIOS E RUA OTAVIO FCO DE MATTOS 
RUA PARMBA - ENTRE TRAVESSA TIMBO E RUA OTAVIO FCO DE MATTOS 
RUA RIO GRANDE DO NORTE - ENTRE RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E RUA VERDE 

TRAVESSA TIMBO - ENTRE A RUA PERNAMBUCO E RUA PARAIBA 
TRAVESSA ARAQA - ENTRE A RUA CARAZINHO E RUA RIO GRANDE DO NORTE 
RUA CARAZINHO - ENTRE TRAVESSA ARAa E AVENIDA BOTUCARIS 
RUA GUAIBA - ENTRE A RUA PERNAMBUCO E AVENIDA BOTUCARIS 
RUA PARIS- ENTRE AS QUADRAS 74 E 74& E AVENIDA BOTUCARIS 
RUA TRES PASSOS - ENTRE A RUA RIO GRANDE DO NORTE E RUA CARAZINHO  

Avenida Goventador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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LOTEAMENTO PORTAO III  
RUA CAMELIA - ENTRE A RUA BAHIA E RUA ANTONIO NIEHUES 
RUA ORQUIDEA - ENTRE A RUA BAHIA E CHACARA 93 
TRAVESSA DAS MARGARIDAS - ENTRE A RUA BAHIA E CHACARA 93 
RUA ANTONIO NIEHUES - ENTRE A AV. GERALDO FULBER E RUA CAMELIA 
RUA BAHIA - ENTRE A AV. GERALDO FULBER E TR. DAS MARGARIDAS. 

LOTEAMENTO PORT AO II  
TRAVESSA LOURO PRETO - ENTRE A RUA JATOBA E RUA ALECRIM 
RUA JATOBA - ENTRE A RUA ALAGOAS E RUA ALECRIM 
RUA ARAUCARIA - ENTRE A RUA ALAGOAS E RUA ALECRIM 
RUA PITANGUEIRA - ENTRE A RUA ALAGOAS E RUA ALECRIM 
RUA CEREJEIRA ENTRE A RUA ALAGOAS E RUA ALECRIM 

•
RUA ALECRIM - ENTRE TRAVESSA LOURO PRETO E CICLOVIA 2 
RUA ESTRADA MUNICIPAL ENTRE A RUA ALAGOAS E RUA GEQUETIBA 
RUA ALAGOAS - ENTRE A AV. GERALDO FULBER E LOURO BRANCO 

LOTEAMENTO PORTAO I  
TRAVESSA PEROBA - ENTRE A RUA CEDRO E RUA CEREJEIRA 
TRAVESSA MARFIM - ENTRE A RUA CEDRO E RUA CEREJEIRA 
TRAVESSA ANGICO - ENTRE A RUA CEDRO E RUA CEREJEIRA 
RUA CEDRO - ENTRE TRAVESSA PEROBA E RUA ALAGOAS 
RUA CEREJEIRA - ENTRE TRAVESSA PEROBA E RUA ALAGOAS 

LOTEAMENTO PORTA() IV 
RUA GEQUETIBA - ENTRE A RUA ESTRADA MUNICIPAL E CICLOVIA 1 
RUA GUAJUVIRA - ENTRE A RUA ALAGOAS E RUA GEQUETIBA 
RUA LOURO BRANCO - RUA ALAGOAS E RUA ALECRIM 

RUA OTAVIO FCO DE MATTOS - ENTRE RIO GRANDE DO NORTE E RUA PARAIBA 
AVENIDA BOTUCARIS - ENTRE A RUA PARAIBA E RUA VERDE 
AVENIDA UBIRAJARAS - ENTRE A RUA PARAIBA E RIO GRANDE DO NORTE 
RUA RIO GRANDE DO NORTE - ENTRE AV GERALDO FULBER E RUA OTAVIO FCO DE MATTOS 
TRAVESSA RICIERI CAPELETTI - ENTRE AV. GERALDO FULBER CHACARA 67 
AVENIDA DAS FLORES - ENTRE AV. GERALDO FULBER E QUADRA 152 
AV GERALDO FULBER - ENTRE RUA PARAIBA E AVENIDA DAS FLORES 
RUA TERRITORIO DO ACRE - ENTRE RUA TAPAJOS E RUA TUPI - 
RUA TERRITORIO DO ACRE - RUA TAMOIOS E RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS 
RUA DIONISIO WONS - ENTRE RUA TAPAJOS E RUA TUPI 
RUA DIONISIO WONS ENTRE RUA AIMORES E RUA TAMOIOS 
RUA TAMOIOS - ENTRE A RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA DIONISIO WONS 
RUA AIMORES - ENTRE A RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA DIONISIO WONS 
RUA JOAO LERCY ROMAN - ENTRE A RUA TUPI ATE A CHACARA N°44 TRINTA CASAS 
RUA RISSIERI DEMICHEI - ENTRE A RUA DIONISIO WONS E RUA JOAO LERCY ROMAN 
RUA PARA - ENTRE RUA TAPAJOS ATE A CHACARA N° 44 TRINTA CASAS 
RUA GONCALVES MARCELLO - ENTRE A RUA TUPI E RUA ANTONIO LUIZ GIORDANI 
RUA ANTONIO LUIZ GIORDANI - ENTRE A RUA JOAO LERCY ROMAN E GOKALVES 
MARCELLO 
RUA ERMINDO KREMER - ENTRE A RUA JOAO LERCY ROMAN E GOKALVES MARCELLO 
RUA MARANHAO - ENTRE RUA TAPAJOS E ERMINDO KREMER 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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RUA PIAUI — ENTRE TAPAJOS E GUARANY 
RUA CEARA— ENTRE TAPAJOS E GUARANY 
RUA RIO GRANDE DO NORTE — ENTRE TAPAJOS E RUA GUARANY 
RUA TUPI — ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA MARANHAO 
RUA GUARANY — ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E NA RUA ALAGOAS 
RUA TAPAJOS — ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E NA RUA ALAGOAS 
AVENIDA 7 DE SETEMBRO - ENTRE TERRITORIO DO ACRE E DIONISIO WONS 
RUA ROMEO PEDRALLI , PROJETADA 01 e 02 28 CASAS MAGARANCHO 
RUA ALAGOAS — ENTRE GUAIRACAS E RUA TUPI 

LOTEAMENTO COHABE  
RUA PRIMAVERA — ENTRE A RUA DOS LIRIOS E RUA VIOLETA 
RUA MARTIN NOTTAR — ENTRE GUAIRACAS E RUA VIOLETA 
RUA ACACIA — ENTRE A RUA DOS LIRIOS E RUA VIOLETA 
RUA DOS LIRIOS - TRECHO 01- ENTRE A RUA MATOGROSSO 
RUA DOS LIRIOS - TRECHO 02 ENTRE A RUA MARTIN NOTTAR E RUA PRIMAVERA 
RUA GIRASSOL — ENTRE RUA ACACIA E RUA PRIMAVERA 
RUA VIOLETA — ENTRE RUA ACACIA E RUA PRIMAVERA 
AVENIDA ESPIRITO SANTO - ENTRE GUAIRACAS E RUA VIOLETA 
RUA RIO DE JANEIRO - ENTRE GUAIRACAS E RUA DOS LIRIOS 
MATO GROSSO — ENTRE E AV. INDEPENDENCIA E RUA TUPINAMBAS 
RUA MINAS GERMS — ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA RUA PADRE CIRILO 
AVENIDA PARANA — ENTRE RUA TAMOIOS E AVENIDA INDEPENDENCIA + 112,71 METROS 
TRAVESSA DIONISIO CARBONI — ENTRE A IGREJA DO SANTO EXPEDITO E RUA TAMOSIOS 
TRAVESSA MADRE MARIA SILVINA - ENTRE A RUA TAMOIOS E RUA AIMORES 
RUA SANTA CATARINA — ENTRE RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS E AVENIDA 
INDEPENDENCIA + 41 METROS 
RUA GUAIRACAS — ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E RUA MATO GROSSO 
RUA TUPINAMBAS — ENTRE A RUA RIO DE JANEIRO E RUA MATO GROSSO 

LOTEAMENTO KIKO  
RUA OTAVIO KISCHNER — ENTRE RUA PADRE CIRILO E RUA PALMAS 

• RUA TELMO CHIAMENTI — ENTRE RUA PADRE CIRILO E RUA PALMAS 
RUA PALMAS — ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA E AVENIDA PARANA. 
RUA TUPINAMBAS - ENTRE RUA PALMAS E RUA TELMO CHIAMETTI + 66,50metros 
AVENIDA INDEPENDENCIA — ENTRE RUA MATO GROSSO E AVENIDA PARANA 

AV. RIO GRANDE DO SUL — ENTRE RUA OTAVIO FCO DE MATTOS ATE RUA TAMOIOS 
RUA OTAVIO FCO DE MATTOS — ENTRE AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA 
CATARINA 
RUA AIMORES - ENTRE AVENIDA PARANA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 
RUA ZELMIRO BAZZANELLA — ENTRE AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA SANTA 
CATARINA 
RUA ITALIA — ENTRE A RUA AIMORES E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 
RUA TAMOIOS — ENTRE AVENIDA PARANA E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 
RUA SEM NOME (LOTEAMENTO SCHNEIDER) — ENTRE A RUA SANTA CATARINA E AVENIDA 
RIO GRANDE DO SUL 
RUA POR DO SOL — ATRAS DO GINASIO MUNICIPAL ENTRE A ENTRONCAMENTO DA RUA 
OTAVIO F.DE MATTOS E AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA DOS ESPORTES 
RUA ERNESTO WUNSCH — ENTRE A RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA E CHACARA 
46 
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RUA DORVALINA ROSO — ENTRE A RUA REINALDO LINDEN E RUA PACURI 
RUA PALMITAL - ENTRE A RUA REINALDO LINDEN E RUA PACURI 
RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA —ENTRE RUA TIBIRICA E RUA PACURI 
RUA JABORANDI — ENTRE A RUA PACURI E RUA GUAIRACA 
RUA REINALDO LINDEN — ENTRE A AVENDIA RIO GRANDE DO SUL E RUA TERRITORIO 
FERNANDO DE NORONHA 
RUA PACURI — ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E CHACARA N° 84 
TRAVESSA DONA TEREZA — ENTRE A RUA AMABAY E QUADRA 105 
RUA AMAMBAY — ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA TERRITORIO FERNANDO 
DE NORONHA 
RUA POTI ABERTA SO NA PARTE DA DIPLOMATA ENTRE A AVENDA RIO GRANDE DO SUL E 
RUA SANTA CATARINA 
RUA IPE — ENTRE RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA E RUA EMILIO JOSE KUNZ 

RUA TARUMA — ENTRE RUA TERRITORIO FERNANDO DE NORONHA E ENTRONCAMENTO DA 

•
RUA PROJETADA "A" E RUA LINHA BONITA 
RUA LINHA BONITA — ENTRE 0 ENTRONCAMENTO DA RUA PROJETADA "A" E RUA TARUMA 
RUA EMILIO JOSE KUNZ — ENTRE A RUA PROJETADA "F" E TRAVESSA 1 
RUA CARLOS LUDWIG — ENTRE A RUA PROJETADA "D" E TRAVESSA 1 
RUA PROJETADA "A" — ENTRE A RUA PROJETADA "D" E ENTRONCAMENTO DA RUA TARUMA 
E RUA LINHA BONITA 
RUA PROJETADA "D" - ENTRE A RUA PROJETADA "A" E RUA CARLOS LUDWIG 
RUA PROJETADA "E" - ENTRE A RUA PROJETADA "A" E RUA CARLOS LUDWIG 
RUA PROJETADA "F' - ENTRE A RUA PROJETADA "A" E RUA CARLOS LUDWIG 

LOTEAMENTO ROCAMP VILLAGE  
RUA LUIZ CAMPAGNOLO — ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA JACINTO ROVEDA 
RUA HERMINIA BARBIERI BIGATON — ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA 
JACINTO ROVEDA 
RUA JOAO BAPTISTA MARCHESE — ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E 0 LOTE RURAL 
57-AA 
RUA ANTONIO LORENZETTI — ENTRE RUA ANTONIO LORENZETTI E 0 LOTE RURAL 57-AA 
RUA SADI BIGATON — LOTEAMENTO ROCAMP VILLAGE ENTRE A RUA LUIZ CAMPAGNOLO E 

• RUA JOAO BAPTISTA MARCHESE 
RUA SANTA CATARINA — LOTEAMENTO ROCAMP VILLAGE ENTRE A RUA LUIZ CAMPAGNOLO 
E RUA JOAO BAPTISTA MARCHESE 
RUA ELZA BIGATON ILKIU — LOTEAMENTO ROCAMP VILLAGE ENTRE A RUA JOAO BAPTISTA 
MARCHESE E RUA LUIZ CAMPAGNOLO + 99,00 metros 
RUA ALDO BIGATON — LOTEAMENTO ROCAMP VILLAGE ENTRE A RUA JOAO BAPTISTA 
MARCHESE RUA VALDI BERTF NO LOTEAMENTO ATLANTICO 
RUA JACINTO ROVEDA — LOTEAMENTO ROCAMP VILLAGE ENTRE A RUA LUIZ CAMPAGNOLO 
E RUA JOAO BAPTISTA MARCHESE 
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL — ENTRE 0 LOTEAMENTO ROCAMP VILLAGE NA RUA JOAO 
BAPTISTA MARCHESE E RUA VALDI BERFT + 87,00 metros no LOTEAMENTO ATLANTICO 

LOTEAMENTO ATLANTICO  
RUA SADI BIGATON - LOTEAMENTO ATLANTICO ENTRE A RUA KM 54 + 32,70 metros e RUA 
VALDI BERFT + 69,00 metros 
RUA SANTA CATARINA — LOTEAMENTO ATLANTICO ENTRE A RUA KM 54 + 40,65 metros e RUA 
VALDI BERFT + 47,58 metros 
RUA ELZA BIGATON ILKIU - LOTEAMENTO ATLANTICO ENTRE A RUA KM 54 + 47,65 metros e 
RUA VALDI BERFT + 24,80 metros  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



C 1.," 

 

Municipio de Capanema - PR 

RUA VALDI BERFT - LOTEAMENTO ATLANTICO ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E 
RUA ALDO BIGATON 
RUA KM 54 - LOTEAMENTO ATLANTICO ENTRE A AVENIDA RIO GRANDE DO SUL E RUA ALDO 
BIGATON + 27,50 metros 
INSTITUTO FEDERAL — RUA CARIRIS 

LOTEAMENTO BENATTI  
RUA OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS — ENTRE RUA TERRITORIO DO ACRE E RUA JOAO 
FRANCISCO TOSCAN + 80,00 metros 
RUA DAS PEROBAS — ENTRE A RUA TERRITORIO DO ACRE RUA ADAO ROBERTO ESCHER 
RUA DORVAL BENATTI - ENTRE A RUA TERRITORIO DO ACRE RUA ADAO ROBERTO ESCHER 
RUA ADAO ROBERTO ESCHER - ENTRE A RUA DORVAL BENATTI E RUA DAS PEROBAS 
RUA JOAO FRANCISCO TOSCAN — ENTRE A RUA DORVAL BENATTI E RUA OTAVIO 
FRANCISCO DE MATTOS 

1111 01 VEZ POR SEMANA- TOTAL DE KILOMETRAGEM 5.376 METROS LINEARES/DIARIOS, TOTAL 
SEMANANAL 5.376 METROS  

NOVA GAUCHA 
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL— ENTRE RUA PADRE CIRILO ATE CHACARA 06-A 
RUA TUPA - ENTRE AV MAUA. E CHAC 06-A 
RUA XINGU — ENTRE AV MAUA E TRAVESSA N° 06 
TRAVESSA N° 08 — ENTRE RUA XINGU E AV RIO GRANDE DO SUL 
TRAVESSA N° 07 - ENTRE RUA XINGU E AV RIO GRANDE DO SUL 
TRAVESSA N° 06 - ENTRE RUA XINGU E AV RIO GRANDE DO SUL 
TRAVESSA N° 05 - ENTRE RUA TUPA E AV RIO GRANDE DO SUL 
TRAVESSA N° 04 - ENTRE RUA TUPA E AV RIO GRANDE DO SUL 
TRAVESSA N° 03 - ENTRE RUA TUPA E AV RIO GRANDE DO SUL 
AREA INDUSTRIAL 

• 6.4. Por forga do contrato administrativo a ser firmado, a contratada se obrigara a prestar servicos de 
coleta transporte e destinacao em aterro sanitario de lixo reciclavel e organic° produzido no perimetro 
urbano do Municipio de Capanema/Pr, bem como o transporte e destinacao final do lixo reciclavel e 
organic° produzido no interior do Municipio de Capanema/Pr. 

6.5. A coleta do lixo reciclavel e organic° gerado na zona rural do municipio de Capanema sera realizada 
por pessoal e veiculo proprio do contratante, operando-se o transbordo dos residuos do caminhao da 
contratante para o caminhao da contratada no patio de maquinas localizado na Secretaria Municipal de 
Viagao, Obras e Urbanismo, localizado na PR-281. 

6.6. Os lixos organicos da Av. Rio Grande do Sul, Av. Brasil e Av. Independencia , Av. Espirito Santo e 
Rua Padre Cirilo deverao ser coletados aos sabados tambem. TOTAL DE KILOMETRAGEM 7.900 
METROS LINEARES/DIARIOS, TOTAL SEMANANAL 7.900 METROS  

6.7. A Coleta do Lixo Reciclavel obedecera o anexo X. 

a) As Areas marcadas de cor LARANJA sera° recolhidos na SEGUNDA-FEIRA 

b) As Areas marcadas de cor VERDE serdo recolhidos na TERcA-FEIRA 

Avenida Goven►ador Pedro Viiiato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



0 0 

Municipio de Capanema - PR 

c) As Areas marcadas de cor AZUL sera° recolhidos na QUARTA-FEIRA 

d) As Areas marcadas de cor AMARELO sera() recolhidos na QUINTA-FEIRA 

e) As Areas marcadas de cor VERMELHO serao recolhidos na SEGUNDA-FEIRA e SEXTA-FEIRA, 
ESCOLAS E CMEIS tambem obedecerao esse calendario. 

7. 	CONDICOES DE EXECUCAO DO OBJETO 

	

7.1. 	0 inicio dos servicos sera imediato apOs assinatura do contrato. 

	

7.2. 	0 objeto desta licitagdo compreende a coleta de residuos de origem domiciliar e comercial 
enquadrados na descried° do Art. 2°, I, II e III da Lei n° 1.494 de 13 de fevereiro de 2014 bem como dos 

rejeitos de mesma origem. 
7.2.1. Estdo inclusos tambem no objeto desta licitagdo a coleta, transporte e destinagdo dos • residuos industriais caracterizados no Art. 2', II da Lei n° 1.494 de 13 de fevereiro de 2014 

	

7.3. 	A CONTRATADA devera realizar a coleta, transporte e destinagdo final do lixo no minimo 

01 (urn) caminhdo especial equipado para estes fins. 

	

7.4. 	A coleta devera ser feita por pessoal prOprio da contratada. 

	

7.5. 	A CONTRATADA devera dar destinagdo final dos rejeitos em Aterro de sua propriedade. 

	

7.6. 	A CONTRATADA devera realizar o transporte e destinagdo final dos rejeitos em ate 24 

(vinte e quatro) horas, a partir da coleta do lixo. 

	

7.7. 	A empresa vencedora devera disponibilizar o(s) profissional(is), 

juntamente corn os veiculos, equipamentos de seguranga e servicos, para prestagdo do servigo de 
Segunda a Sgbado; 

	

7.8. 	0 detalhamento dos servicos e das rotas de coleta de lixo estao descritos no projeto basic° 

anexo a este edital. 

8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 

8.1. 0 Contrato tera validade de 12 (doze) meses. 

9. GERENCIA E FISCALIZACAO DO CONTRATO 
9.1. A do Contrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por °Vivi° 
Fonseca Galiazi. 

10.INFORMAcOES IMPORTANTES: 

10.1. 0 anexo VIII- Planilha Orgarnentaria, devera ser preenchida e anexada junto corn a 
proposta de precos, por todos os fornecedores participantes da sessao publica. 

10.2. A empresa vencedora apOs a licitagdo devera adequar a mesma conforme o valor que 
venceu a licitagao. 

f_; 'Capanema, 23 de marco de 2020 

Adelar Kerber 
Secretario Municipal de Viacao, 

Obras e Servicos Urbanos 
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ORQAMENTO 
\ 

OBJETO: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 

TRANSPORTE E DESTINA00 FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL (SRP). 

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIcOS: CONFORME SOLICITA00 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APES ENTREGA DA NOTA FISCAL 

VALIDADE: 12 MESES 

MENOR PREcO 

ITEM DESCRIcAO DO PRODUTO UN. QTDE. DOS TOTAL 

OKAMENTOS 

L./ 58151 - SERVICO DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO 

ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 

TRANSBORDO E DESTINACAO FINAL DE LIXO ORGANICO DA 

ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM 

CAMINHAO COLETOR EQUIPADO COM BAU COMPACTADOR 
MES 12 40.199,81 482.397,72 

DE CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA 15m3. CONFORME 

ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO BASICO (CAMINHAO 

COM NO MINIMO 05 ANOS DE USO) 
1.. 

58152 - SERVICO DE COLETA, PORTA A PORTA DE LIXO 

RECICLAVEL PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 

TRANSBORDO DO LIXO RECICLAVEL DA ZONA RURAL DO 

MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHAO COLETOR 

EQUIPADO COM BAU OU CAMINHAO COM CARROCERIA 
MES 12 35.587,67 427.052,04 

 

COBERTA E FECHADA NAS LATERAIS. CONFORME ROTEIRO 

APRESENTADO NO PROJETO BASICO. (CAMINHAO COM NO 

MINIMO 05 ANOS DE USO) 
4h....1  

58153 - TRANSPORTE E EXECUCAO DE SERVICO DE 

DISPOSIcA0 E DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANICO E 

REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO MES 12 45.433,44 545.201,28 

SANITARIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA 

PROPONENTE 
3. 

58154 - TRANSPORTE E EXECUCAO DE SERVICO DE 

DISPOSICAO E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO RECICLAVEL E 

REJEITOS URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO 
4. SANITARIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA MES 12 15.600,00 187.200,00 

PROPONENTE. 

13/03/2020 1.641.:51,04 I CIENTE I 

r - 	' 

L',3.7.Z.  filberN Laid 
Mr. 6.256/2017 

Sec. .1:14.:0:::*:t:1 de F.Mac.is 



OKAMENTO 

RAMO SOCIAL: ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO LTDA 

CNPJ: 06.986.647/0001-10 E-MAIL comercia101@esperancaambiental.com.br  

ENDERECO: AV IGUACU 1368 CENTRO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 

TELEFONE: 46-999147810 	CONTATO: ADRIANO BORSATI 

CIDADE: NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 	UF: PR 

PRODUTO 
UNID QUANT VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

SERVIc0 DE COLETA, PORTA A 
PORTA 	DO 	LIXO 	ORGANICO 
PRODUZIDO 	NO 	PERIMETRO 
URBANO 	E 	TRANSBORDO 	E 
DESTINAcA0 	FINAL 	DE 	LIXO 
ORGANICO DA ZONA RURAL DO 
MUNICfPIO DE CAPANEMA, COM 
CAMINHAO 	COLETOR 	EQUIPADO 
COM 	BAU 	COMPACTADOR 	DE 
CAPACIDADE LiQUIDA MINIMA 15m3. 
CONFORME ROTEIRO APRESENTADO 
NO PROJETO BASICO (CAMINHAO 
COM NO MINIMO 05 ANOS DE USO) 

12,00   MES 40.199,81 482.397,72 

SERVICO DE COLETA, PORTA A 
PORTA 	DE 	LIXO 	RECICLAVEL 
PRODUZIDO 	NO 	PERIMETRO 
URBANO E TRANSBORDO DO LIXO 
RECICLAVEL DA ZONA RURAL DO 
MUNICiP10 DE CAPANEMA, COM 
CAMINHAO 	COLETOR 	EQUIPADO 
COM BAU OU CAMINHAO COM 
CARROCERIA COBERTA E FECHADA 
NAS LATERAIS. CONFORME ROTEIRO 
APRESENTADO NO PROJETO BASICO. 
(CAMINHAO COM NO MINIMO 05 
ANOS DE USO) 

12,00 IVIES 35.587,67 427.052,04 

TRANSPORTE 	E 	EXECUcA0 	DE 
SERVIc0 	DE 	DISPOSIcA0 	E 
DESTINAcAO 	FINAL 	DO 	LIXO 
ORGANICO E REJEITOS URBANO E 
RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO 
SANITARIO A SER PROVIDENCIADO 
PELA EMPRESA PROPONENTE 

12,00 MES 60.996,18 731.954,16 

TRANSPORTE 	E 	EXECUcAO 	DE 
SERVIc° 
DE DISPOSIcA0 	E DESTINACAO 
FINAL DO LIXO RECICLAVEL E 
REJEITOS URBANO E RURAL DE 
CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO 
A 	SER 	PROVIDENCIADO 	PELA 

12,00 IVIES 25.385,54 304.626,48 

W 1  

IENTAL 

Coleta !audit.-  • .s Ltda 
7/0001-10  

CNPJ 



EMPRE SA PROPONENTE 4 015 

DATA OS/ 03 / 2020  

O ORCAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABECALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, 

CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 

Media mensal do lino orgnico: 210,34 T 

Media mensal do lixo reciclado: 76 T 

• 

ESPERA 	 NTAL 
Cole uos Ltda 
CN 	647/0001-10 



PLANILHA DE CUSTOS 

• MAO DE OBRA 

SERVIGO COLETA DE LIXO RECIGLAVEL 

.k3  
i J.,.. 

H 
4 

ct 

Zi 

.f...,  
1 

3 

g Total 

1.945.00 418,00 255.99 436,50 763,87 305,55 . 400.00 4.521,91 4.524,91 

1.280,00 418,00 - 183,95 313,66 548,90 219,56 - 400,00 3.364,07 10.092,21 
. . . . _ . 

. 

,- 	t 	-,illotr ,n 	• 	1 	t 

D' 	anins,le 

.! 	li.".11‘11.-1.f LI,Itti 

roN QTD RS amid. RS/as 

14.617 

RS  total 
lasasta roe 0.17 110,00 18.70 18,70 

Calm u.s" 0.33 45,00 14,85 14,85 

Esrasera "drain rat 0,50 35,00 17,50 17,50 

On.,. Usi•I 0,17 10,00 1.70 1,70 

Lava i.. 2.00 22,00 44,00 44,00 
tsua rat craws tra 0,17 25,00 4.25 4,25 
Ih[01{11611 "rat 0,33 

Grade to.' 0,33 60.00 19,80 19,89 

Ka. Mid 

mama neano•az titli . • - 

sorra ressamear 1.7411 • . 

%51* Qtd 	 RI  Cold. 

Tsui m. 

RS total 

e tiMiemoes 

depres25% 

13 1211,86 

Chassis ekompactador 1 2x,.0.000.00 250.000,00 62400,00 1.302,08 
outros (senomsar) . 

Fopeeirecafita.  RS Enid. 

Total 

RS total % 

1.302,66 

Chown demapactador 1 	 250.000.00 250.000.00 9.47% 1.175,00 

outs. (macadam) 

Total  R 

Rmeeifteoado 	 OW 	 ILS thud 	 RS tot 	 WASS 

RII 11751,00 

adll 
IPVA/lierociameatudSeaurotootroa 	 6.050.00 	 6.050.00 	 12 1 504,17 

Total RS 304,17 

Emerifiespis Kodp/litro 115/1.1tro RVEM KOldra.11 URA 

Oleo diesel 2 3 RI 	 3.59 R$ 	 1,56 1.590 2.481,78 
0100 do Motor RS 	 0,05 1.590 87,29 

Oleo Ifidraolieo RS 	 0,09 1.590 145,49 

Olio Diforastria RS 	 0.04 1.590 58.19 
Outro(filtros. norreas...) RS 	 0,05 1.590 87.29 

6.1 66mosemplo Old 11$ Void % let I asp to 	1 11. 

Cheri stroutporatador 1 250.000,00 10% 25.00040 2.083.33 

ammo (renomear) • 

Iimeeilieaclio Laid R8 total RS/KM 

Taal 

Kot/InK, 

118 4. 

total 

Poem 10 1420,00 0,45 1.590 715,50 

Reespagoot 10 520,00 0,16 1390 254,40 

Total imam II 96990 

Ealidaliesciit. 	 val.oAa. 	 totem Wild 

Crain Total pot toads& .a Operacio de Marto Sault/Lela 	 - 	 0 - 

Total - 

F000tilitavita 

Total dm 	florae 	' 

rattan, 

RE 22.457 45 

total 
Aloguelfastadonortjahelefone/eseritoriohootenlal de expodeente e mares RS 3500,00 3.5110,00 

Total 3.500,00 

Total do  Came blempd MOM 61Lasont 

PapeeitiraeSes 	 roam tot 	 % 

HI 23.1107.43 

total 
Pereeatual spbre o mato total 	 25.957,45 	 20 5.191.49 

Total ila laserotiollado 5.191,49 

Espaeillmom 

1merativ8doide 	des 

total valor a Imp % 
PISS 31448.94 9.25 2.881,28 
1SS 31.148,94 5 1.557,45 

31.148,94 0 • 

Total de Impomm 14.93 4.431172 

Coto Total Wpm, I K$ 2111.S17,67 

ASSINATURA DO RESPONSAVEL EMPRESA PROPONENTE 

OATA.... 04/03/2020 

• 

ESPERA 	ENTAL 
Colet 	os Ltda 

7/0001-10 

 

PR EFFATLTRA MUNICIPAL DE CAPANESIA PARANA 

SETOR DE LICITACAES 

PR EC AO PRESENCIAL XX/2020 

EMPRESA: 

ENDEREUO: 

ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DE RESIDUO LTDA 
AVENIDA ICUACU 1368 CENTRO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 

    

  

0698664710001-10 

 



PR EFEITUR A MUNICIPAL DE CAPANEMA - PARANA 
SKTOR DE LICITACOES 

PREGAO PRESENCIAL XX12020 

ESPERANcA ASIBIENTAL COLETA DE RESIDED LTDA 
AVENIDA ICUACII 1368 r.r.rmo DE NOVA PERA %CA DO SUDOESTE 

EMPRESA: 
ENDEREC.0: 

06986647/0001-10 

PLANILHA DE CUSTOS suRvtgo COLETA IDE LIXO ORGANICO 

- mato DR OBRA 

ilifil 

1R 
 

1/1 :le/ 1/ 447 
Puntio 

255,99 418,00 
418,00 	183,05 

436.50 763,87 305,55 480,00 4.524,91 4.524,91 
313,66 548,90 219,56 400)0 3.364,07 13.456.29 

O 17 Total xse se Ob. 5 

RI total ra IRS maid- 
Jam111.131 Cuid 0.17 110,50 18,70 18,70 

Cake INN 073 45.00 14,85 14,85 
r11/111.11 MOW r. NA PAO 15,00 17,50 17 50 
Otto to 0,17 10,00 1,70 1,70 
l.ova rot 2.00 22,00 44.00 44,00 
car, Al• duns nil 0,17 25.00 4.25 4.25 
Beelsoodes r.0 0.33 
Cakodo rot 0,33 60,00 19,80 19.80 
Mei. 1.....1 - • 
mu« Milleelta, Cif - . . 
+mins reseateat rota - - 

OW 	83 told. 

Total Ells 

RS total 
250.000.00 

e Unifonue• 

depree2.575 

all 	120,1* 

' c/rorapactador 1 250.000,00 62.500.00 1.302,08 
outroe (rroomear) 

Total Dt. I 	• - 

Eaptailleasio s̀td 	RS Ilnid. 
250.000,00 

Ill total 	% 
250.000,00 	0,47% 

a.m.  
1.175,00 Chasai ricompartador 1 

woos (rettookor) 

Farociftwaybo 

Tool 

ICS [raid 	 RS tat 	onus 

MS 	LI. 

am Qtd 
IPVA/Lieraria 	or.  trOa 	 1 	 6.080,00 	 6.050,00 	12 17 

ErgreeMotelo Hat/prntro Ri/Litro R4/EM 

Total 

1Cmhnt* 

HS 	 7 

total  
Oleo abet/ 
I-• 2,3 115 	 3,59 R$ 	 7.56 1.590 2481.78 
Oleo de Motor Rs 	0,05 1.590  

1.590 
117, 

145,49 Oleo Ilidrattlieo 84 	0,09 
Oflo 13iferoaria RI 	0.04 1.590 58.19 
Dotrot(fittroe, torreaa...) RI 	0,05 1.590 87.29 

61 84e0oleagdo QM **rex lc tot lam wed/ at 
Maui einiouportador 1 250.000.00 10% 25.00000 2.083a.  
onto. (renolootr) 

Total ES 	4.963,311 

Fairseilleacio Enid RI total RI/KM 	Ks/m/s 	 total 
Roo. 10 1.520,00 0.45 	 1.590 	 715.50 
R6rIutogem 10 520.00 0.16 	 1.590 	 254,40 

Tots/ poem RS 	949,90 

Eapotifteocim salachao 	lash. 	mud 
Coat. Total pot tottelada na Domed* de At... Sanitdria - 	 0 

Total 	 - 

Total Jr 	Otroeibnais RS 	75.1113.13 

Irapoei8ra0o. 	 vo/orfat total 
Aluotteltogoakettroioitelefoorhooritorirdotatatia/ th expodieute e oats. 	 118 3.500,0U 3.500,00 

Total 2.510,04 

Eeperiftractiee 

Total de Goa Mammal aultu dolmen 

% 

BS 	so.sauso 

nolo lot total 
Porreataal •obre 0 rtlAt0 total 	 29.321,52 	20 5.863,30 

Total de Latetutividsda 5.864,30 

Total 	_ 

RaparifIracao. wino • Dap 	% total 
PIS/Corn* 35.185,83 	9.25 3.254.69 
III MAMAS 	 5 1.759.29 

35.185,83 	 0 
Total de Impetigo. 	16,21 5.913,90 

Casts Total Mammal I IRS 	40.199,11 

ASS1NATURA DO RESPONSAVEL EMPRESA PROPONENTE 

DATA: 04/03/2020 

1.945,00 
1.280,00 

Orator Atabiontal 
outrot DOS0120.1, 

Matoriata Ohara. 
Cosletotos Dirrao 4 

0 

outrot rearourar 
outrot r.10111ear 

SPERAN 
Coleta 
CNPJ 

NTAL 
os Ltda 

7/0001-10 

Total 



EMPR ESA: 

ENDERECO: 

CNPJ: 

PREFE1TURA MUNICIPAL DE CA PAN ERA - PARANA 

SETOR DE LICITACOES 

PREGAO PR F.SENCIA L X X/2020 

ESPERANCA AMBIENTAL COLETA DB RESIDI 1301 
AVKN1DA ICUACC 1368 CENTRO DE NOVA ESPERANc.5. DO SUDOESTE 

06986647/0001-10 

 

  

PLANILHA DE CUSTOS DESTINACAO FINAL LIXO ORGANICO 

1- MAO DE OBRA , 
Puna° 

:I" 	i 
g7 	ol: 

H 
I 

1  , 
$ 

. a 
. 

... t 1 .. 1 
I 

e. 

/ I / : 

7; 

I i 

Z 
.. L. 

.7 
t2 / 	Total 

14ouniata Ditano 1 1945.00 418,00 - 255,99 436.50 763,137 305,55 	- 400.00 4.524,91 4.524,91 

Coletoreo Diurno 0 

Crater AmlOontol 0 • - • - - 	 • - - 

mono, tenoatear - • - • - • 

motto Ire/tomcat - • - - • 

°wool 14111,1011.11. • • • • • - - 

Tota1141.41. 06. 

• . 	NI' 	4/11,11 	• 	1 	' 
Nscrlainsoio 

1 	.1 , 	1,, 	, 	• 	'1, 01 	,• 	,' 
rid 

RO  

QTD R3 wad. Rys RS total 

1.,. sot..._ “id 0,17 110,00 18.70 18.70 

Cal,cs cal 0,33 45,00 14,85 14.85 

("Amnesia regoiva usis 0,33 35,00 11,55 11,55 

Boot 1,311 NI 7 UMW 1.70 1.70 

i.Uv. vett 1,00 22.00 22,00 72.00 

lies Ae chows Cod 0.17 25.00 425 4.25 

ttomollo, 12.+4 0.33 

CAW. rot 

VW 
0,33 60.00 19.80 19,80 

Ibis 
soon noenstor mot - - 
41WOMMVOMW41 C. - • 

1321fortato a 
- 

Fopeeiroatio Qtd RS l'aid 

Total Eno 

RS total 

101 

depree254. 

' edeocapaetador 1 190.000,00 150.000.00 47 500.00 989,58 

notnear) 
Depeeeipia 

Roptaillonlla Qtd  

I 

RS tinid. 

190.00090 

Total 

RS total 

190.000.00 

RS 	164.95 

1.900,00 

li 

1% Chasid ekompoetadoe 

watt. (nooteror) 

-, 	011,-.14, • , 

FopeclOcoglio 	 Qtd 

Total 

RE Uaid 	 RS tot o.as roam 
IPVA/LioenciattranoMegurn/overts 	 l 6.050,00 	 6.050.00 	 12 504,17 

Total RS 	 241143 

18,m/pAato RS/lAtro RS/KM Kativaia total 

Oleo diesel 1,5 RI 	 3,59 RS 	 2.39 1.590 3.805,40 

Oleo de Motor RS 	 0.05 1.590 87,29 
Oleo aninsolko KS 	 0.09 1.590 145,49 

Olio Diferatela RS 	 0.04 1.590 58.19 

Outroo(filtrot. comas-) RS 	 0,05 1.590 87,29 

6.1 skssisscs. Old Ril Vail % ant / or reel I as 

Chart nkorapartador 0,5 190.000,00 10% 9.500,00 791,67 

onto,. (rennosear) 

Emitaillesed• 	 I nid ES total 

Tool IN 

RIMY 	IndsnAs 	 total 

Neva 22 1.62090 045 	 1.590 	 715,50 

Recapageta 22 490.011 0,16 	 1.550 	 254.40 

Toad poor Rs 	24e.40 

Atom* Sanitino 

valor/too 	 tool.. 	 total 

C 	otol par tondo& nu Operaoio de 190,00 	 210 	 39.900,00 

Total 	 39.900,00 

ellati•MaS Taal La 

Fepodfc.9is 	 voi 

iii 	4L.096.21 

total dm 

Alugurttoranknolvidtektonetactitoriointatetial de expadiatte e onto. 	 11.3 2.500,00 2.500.00 

Total 2.300.00 

Espodikaolks 

Tata J. Mita Memel awes A. Leen 

rust° to 	 % 

at 	41,490,22 

total 
Pereentual ootwe o east* total 44.490,28 	 20 8.898.06 

Total A* Locooi.4.11.4e 8.898,06 

Teed Lotoothidlotla 	Sea 	 RS 	SIL1114341 atom 

P.P.cifiracii. valor a hop 	 % 	 total 

PIS/Colino 53.388,34 	 9,25 	 4.938.42 
ISO 53.388.34 	 5 	 2.669,42 

55.388.34 	 0 

Total 1. Impends 	14,23 	 7 ARM 

Gino Tad Mensal 1 ZS 	00.9114,1S 

ASSINATURA DO RESPONSAVEL FJAPRESA PROPO?lENTE 

DATA: 04/0./20'0 

ESPERAN 
Coleta 
CNP 

ENTAL 
os Ltda 

/0001-10 



PLANILHA OF CUSTOS SFRVICO DFSTINACAO FINAL RECICLAVEL 

1 - MAO DE OBRA 

Fondle 
104:00 

 1 1 Total 
Motorists Dittroo 1 41000 - 	255.99 

I if - 

436,50 

: . 

763,87 

. 

4.524,91 4.524.91 
Coletorte Plum 0 
Castor Arabiental 0 • - - 
OlItl.1 tell001t. - - 
owrot rano:near - - 
alltielb reftetuttar • • • • • • 

Total Wies de Ott. 

Dimisabsati• LW QTD RS.Wd. RV.. 

li 

MI total 
4,.... re.. 0,17 110.00 18,70 10.70 
coke  rya 0•13 45,00 74•94 14.115  
Cweigela n0.0.. owe 0.31 II 11 
ppm ray 0,37 IQ00 1.70 1.70 
Lteet 11.11 1.00 2200 22.00 22,00  
Cape 11. atuawa rski 0,17 25.08 4.25 4.25 
Bera,e4a• NM 0,33 
Ueda 044  03 00.10 19.00 1900 
Ilete., 
as . • 
.40300 MIONOINIr Cm1•1 • - • 

Qtd RE Void. 

Total KM 

118 total 

e lkiforowe 

depree25% 

RI 15,44 

amok deompeetador 1 190.000,00 190.00000 47.500,00 989,58 
eon... (reocomeer) 

: 	, 	r 
EoPen86641. ...___,1 112 Loki 

Total . 	„,..,.. 

RI total 	 41 

11$ 16493 

SLR. 

Ckateei dromporuador 1 190.000,00 190.000,00 	1% 1.900,00 

ontle* (rroototar) 

. 	1,•... 	1 	I 	1.1 

Eapoelliescie Qtd 1111 Void 

Total 

RI OA MIMICS 

RS 31 

p.m 

IPVA/Laronaieleentof8lotro/outaos 1 6.05000 6.050,00 	 12 504,17 

i 

Bewei40.009 Kes/plitro REllitro R3/KM 

Total 

Km/m& 

RS KW 

tonal 
Oleo diesel 1,5 RS 3,54 RI 	2,39 720 1.723,20 
Oleo de Motor R8 	0,05 720 39,53 
Oleo Hidrandiro RS 	0.09 720 65,88 
Olio Diferenrio 141 	0.04 720 26.35 
Outradfiltrox. comae...) R3 	0,05 

% 

750  

totl awe 

53 391-- 

tawd he 6.1 Idsouteopio Q1.1  11$V444 
Camed demen.etador 0,5 190.000,00 10% 9.500,00 79107 
watroe trenooloarl 

Total IM 

Espetliko4So lirdd RS total R8/KM 	Katisois total 
Pone 72 1.620,00 045 	 720 324,00 
Reraworess 22 498,00 0.16 	 720 115.20 

Total poem R$ MOO 

Espeoilleo7es . 	 todm total 
Coat* Total par toads& ea Oporacio de A Lorre SonitArio 190,00 	 76 14,440.00 

Tote 14.440,40 

Earedecaolea 

Teal den 	fkroeioeude 

ealorhn 

16.01 

total 
-Uuswel/aintahownria/toloftwolvewitoriahnotorial d. *awaken: • anew RS 2.50000 2.500.00 

Total 2.560.141 

Eeperilirnilee 

Total de Oweo 

colon 

Mewed Mad &Law 

lio 

RS 111.316.118 

total tot 

Perreatual *oleo vs mato total 18.516.08 	 20 3.703.22 
Tote/ die Loorathiloie 3.703.22 

Toed Gataldie4e 	4•r 22114 

Eapatificooke valor a Lop % total 
PM/Coffee M.219,29 	9,25 2.055,211 
139 22.219.29 	 S 1.110.96 

22.219.29 	 0 
Total de Ispowom 	1405 2.146,25 

Como Tamil lbassal 	RI 28315,16 

ASSINATU RA DO RESPONSAVRL EMPRESA PROPONENTE 

DATA: 04/03/2020 

• 

ESPERA ...a.:=1;;IN - 
Colet _A-- ST'  

"1:f=e4W • 
'14M117;;;V" 

TAL 
Ltda 

0001-10 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA • PARANA 
SETOR DE UCITACOES 

MEGA() PlIESENCLAL XX/2020 

  

EMPRESA: 
ENDERECO: 

CND): 

ESPERANCA AMBIENTAL C.OLETA. DE FtESIDUO LTDA 

  

AVENIDA ICUACU 1368 (ENTRO DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 

  

06986047/0001.10 

  

    



LIMPATUR LIMPEZ 

• 

• 

PROPOSTA ORcAMENTARIA 

REFERENCIA: Servicos de Coleta, Transporte e Destinaciio Final de Residuos 
S6lidos Urbanos. 

NUMERO: 03/2020 
DATA: 11/03/2020 

Solicitante: MUNICIPIO DE CAPANEMA/PR 
CNPJ/CPF: 75.972.760/0001-60 
Endereco: Avenida Parigot de Souza Bairro: Centro 
Cidade: Capanema/PR CEP: 85760-000 
Telefone: (46) 3552-1321 E-mail: adm@capanema.pr.gov.br  

Prezado (a): Cliente 
Através deste apresentamos nossa proposta para contratacao de servicos conforme 
solicitacao, essa proposta refere-se a servicos continuos, em anexo planilhas. 

Escopo do fornecimento para ezecuciio plena dos servicos 
• Fornecimento de mao de obra especializada; 
• Veiculos e equipamentos para execucao integral; 
• Uniformes para os colaboradores; 
• Equipamentos de protecao individual e coletiva; 
• Empresa corn Engenharia de Seguranca do Trabalho; 

PRODUTO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 

SERVIc0 DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO 
ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 
TRANSBORDO E DESTINAcA0 FINAL DE LIXO 
ORGANICO DA ZONA RURAL DO MUNICfPIO DE 
CAPANEMA, COM CAMINHAO COLETOR EQUIPADO 
COM 	BAU 	COMPACTADOR 	DE 	CAPACIDADE 
LIQUIDA MINIMA 15m3. 	CONFORME ROTEIRO 
APRESENTADO NO PROJETO BASICO (CAMINIIAO 
COM NO MINIMO 05 ANOS DE USO) Equipe 

12,00 MES R$ 42.216,35 R$ 506.596,20 

PRODUTO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 
SERVICO DE COLETA, PORTA A PORTA DE LIXO 
RECICLAVEL 	PRODUZIDO 	NO 	PERIMETRO 
URBANO E TRANSBORDO DO LIXO RECICLAVEL 
DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, 
COM CAMINHAO COLETOR EQUIPADO COM BAU 
OU CAMINHAO COM CARROCERIA COBERTA E 
FECHADA NAS LATERALS. CONFORME ROTEIRO 
APRESENTADO NO PROJETO BASICO. (CAMINHAO 
COM NO MINIMO 05 ANOS DE USO) Equipe 

12,00 MES R$ 42.216,35 R$ 506.596,20 

Rua Desembargador Costa carvalho, n2  1395 — Bairro Sao Bernardo — Uniao da Vitoria/PR — CEP 84.600-392 
www.limpatur.com.br 
	

E-mail: comercial@limpatur.com.br  

Luisiane Scarlet Ala 11/taia 



e'N 

LIMPATUR LIMPEZ 

PRODUTO 	 UNID QUANT I VALOR UNIT VALOR TOTAL 

TRANSPORTE E EXECUcA0 DE SERVIc0 DE 
DISPOSIcA0 E DESTINACAO FINAL DO LIXO 
ORGANICO E REJEITOS URBANO E RURAL DE 
CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO A SER 
PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE 
210,34 toneladashnes) 

12,00 ME S R$ 
45.433,44 R$ 545.201,28 

PRODUTO UNID QUANT VALOR UNIT VALOR TOTAL 
TRANSPORTE E EXECUcAO DE SERVICO 
DE DISPOSIcA0 E DESTINACAO FINAL DO LIXO 

RECICLAVEL E REJEITOS URBANO E RURAL DE 
CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO A SER 
PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE 

6,00 toneladashries) 

12,00 MES R$ 15.600,00 R$ 187.200,00 

Emissiio de nota fiscal eletranica 
A nota fiscal sera emitida mensalmente ap6s empenho. 

Forma de Pagamento 
Pagamento eletrOnico entre contas. 

Atenciosamente, 

Luisiame Scarlet da Maia 
LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA 

Luisiane Scarlet da Maia 
Representante Legal 

Rua Desembargador Costa carvalho, n° 1395 - Bairro 55o Bernardo - Uniao da Vitoria/PR - CEP 84.600-392 
www.limpatur.com.br 	 E-mail: comercial@limpatur.com.br  



Coletor Diurno 

LIMPATUR - Coleta e transporte de residuos sOliclos urbanos 

Salario Normativo da Categoria 
Convencao Coletiva 

R$ 1.343,80 
2020 

COLETOR DIURNO cyo 	 VALOR 
CUSTO POR FUNCIONARIO 

MOdulo I - COMPOSIcA0 DA REMUNERAV1/40 

A - Sa'brio 220 horas R$ 1.343,80 

B - Adicional Noturno 
C - Adicional Insalubridade R$ 418,00 

D - Outros 
TOTAL DA REMUNERAcAO R$ 1.761,80 

MOdulo II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
SubmOdulo 2.1 - Encargos Previdenciarios e FGTS 

A - INSS 20,000% R$ 352,36 

B - FGTS 8,000% R$ 140,94 

C - SESI ou SESC 1,500% R$ 26,43 

D - SENAI ou SENAC 1,000% R$ 17,62 

E - INCRA 0,200% R$ 3,52 

F - SEBRAE 0,600% R$ 10,57 

G - Salario Educacao 2,500% R$ 44,05 

Total do SubmOdulo 2.1 33,80% R$ 595,49 
SubmOdulo 2.2 - 13° Salario e Adicional de Ferias 

A - 13° Salario 8,333% R$ 146,81 

B - Adicional de Ferias 2,778% R$ 48,94 
Subtotal 11,111% R$ 195,75 

C - Incidencia do Submodulo 2.1 sobre o 13° salario e Adicional de Feria: 3,756% R$ 66,16 
Total do SubmOdulo 2.2 14,867% R$ 261,92 
Submodulo 2.3 - Afastamento Maternidade 
A - Afastamento Maternidade 0,074% R$ 1,30 
B - Incidencia do Submodulo 2.1 sobre o Afastamento Maternidade 0,025% R$ 0,44 

Total do SubmOdulo 2.3 0,099% R$ 1,74 
SubmOdulo 2.4 - Provisao para Rescisao 
A - Aviso Previo Indenizado 0,417% R$ 7,35 
B - Incidencia do FGTS sobre o Aviso Previa Indenizado 0,167% R$ 2,94 
C - Multa do FGTS do Aviso Previo Indenizado 3,040% R$ 53,56 
D -Aviso Previo Trabalhado 0,160% R$ 2,82 
E - Incidencia do Submodulo 4.1 sobre o Aviso Previa Indenizado 0,760% R$ 13,39 
F - Multa do FGTS do Aviso Previo Trabalhado 0,040% R$ 0,70 
Total do SubmOdulo 2.4 4,584% R$ 80,76 
SubmOdulo 2.5 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente 
A - Ferias 8,333% R$ 146,81 
B - Ausencia por Doenca 1,389% R$ 24,47 
C - Licenca Paternidade 0,021% R$ 0,37 
D - Ausencias Legais 0,277% R$ 4,88 
E - Ausencia por Acidente de Trabalho 0,033% R$ 0,57 
F - Aviso Previo Trabalhado 1,944% R$ 34,25 

Subtotal 11,997% R$ 211,36 
G - Incidencia do Submodulo 4.1 sobre o Custo da Reposicao 4,055% R$ 71,44 
Total do SubmOdulo 2.5 16,051% R$ 282,79 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 69,401% R$ 1.222,71 

PnEnna I 



Coletor Diurno 

Modulo III — BENEFICIOS E INSUMOS DE MAO DE OBRA 
A — Uniformes/Equipamentos R$ 143,12 
B — Vale Transporte (- 6%) 3,70*50 = R$ 185,00 — R$ 76,82 R$ 3,70 R$ 104,37 
C — Auxilio Alirnentagao 	 R$ 400 — 20% R$ 320,00 R$ 320,00 
D — Seguro de Vida R$ 7,06 
E — Auxilio Salida R$ 60,00 
F — Formacao Profissional R$ 20,00 
G — Beneficio Social Familiar R$ 20,00 
TOTAL DOS BENEFICIOS E INSUMOS DE MAO DE OBRA R$ 674,55 

TOTAL DA MAO DE OBRA (I + II + III) 
	

R$ 3.659,05 

Modulo IV — DEMAIS COMPONENTES 
A — Custos Indiretos (Despesas Administrativas/Operacionais) 5,00% R$ 182,95 
B — Lucro 8,00% R$ 307,36 
TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES R$ 490,31 

MODULO V — TRIBUTOS 
Apuracao do Coeficiente 8,65% 0,9135 
A — Tributos Federais 
COFINS 3,00% R$ 136,27 
PIS 0,65% R$ 29,52 
B — Tributos Municipais 
ISSQN 5,00% R$ 227,11 
C — Outros Tributos 

TOTAL DE TRIBUTOS R$ 392,91 

ESTIMATIVA DO CUSTO POR FUNCIONARIO R$ 4.542,27 
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 4 
ESTIMATIVA DE GUSTO MENSAL R$ 18.169,08 

l'itL.ina 2 



Motorista Diurno 

LIMPATUR - Coleta e transporte de residuos sOlidos urbanos 

Salario Normativo da Categoria 
Convencao Coletiva 

R$ 1.723,00 
2020 

MOTORISTA DIURNO % 	 VALOR 
CUSTO POR FUNCIONARIO 

Modulo I - COMPOSICAO DA REMUNERACAO 
A - Salario 220 horas R$ 1.723,00 
B - Adicional Noturno 
C -Adicional Insalubridade R$ 418,00 
D - Outros 
TOTAL DA REMUNERAcA0 R$ 2.141,00 

MOdulo II - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
SubmOdulo 2.1 - Encargos Previdenciarios e FGTS 
A - INSS 20,000% R$ 428,20 
B - FGTS 8,000% R$ 171,28 
C - SESI ou SESC 1,500% R$ 32,12 
D - SENAI ou SENAC 1,000% R$ 21,41 
E - INCRA 0,200% R$ 4,28 
F - SEBRAE 0,600% R$ 12,85 
G - Salario Educacao 2,500% R$ 53,53 
Total do Submodulo 2.1 33,80% R$ 723,66 
SubmOdulo 2.2 - 13° Solari() e Adicional de Ferias 
A - 13° Salario 8,333% R$ 178,41 
B - Adicional de Ferias 2,778% R$ 59,48 

Subtotal 11,111% R$ 237,89 
C - Incidencia do Submodulo 2.1 sobre o 13° salario e Adicional de Feria 3,756% R$ 80,41 
Total do SubmOdulo 2.2 14,867% R$ 318,29 
Submodulo 2.3 - Afastamento Maternidade 
A - Afastamento Maternidade 0,074% R$ 1,58 
B - Incidencia do SubmOdulo 2.1 sobre o Afastamento Maternidade 0,025% R$ 0,54 
Total do SubmOdulo 2.3 0,099% R$ 2,12 
Submodulo 2.4 - Provisao para Rescisao 
A - Aviso Previo Indenizado 0,417% R$ 8,93 
B - Incidencia do FGTS sobre o Aviso Previo Indenizado 0,167% R$ 3,58 
C - Multa do FGTS do Aviso Previo Indenizado 3,040% R$ 65,09 
D - Aviso Previo Trabalhado 0,160% R$ 3,43 
E - Incidencia do Submodulo 4.1 sobre o Aviso Previo Indenizado 0,760% R$ 16,27 
F - Multa do FGTS do Aviso Previo Trabalhado 0,040% R$ 0,86 
Total do SubmOdulo 2.4 4,584% R$ 98,14 
SubmOdulo 2.5 - Custo de Reposicao do Profissional Ausente 
A - Ferias 8,333% R$ 178,41 
B - Ausencia por Doenca 1,389% R$ 29,74 
C - Licenca Paternidade 0,021% R$ 0,45 
D - Ausencias Legais 0,277% R$ 5,93 
E - Ausencia por Acidente de Trabalho 0,033% R$ 0,70 
F - Aviso Previo Trabalhado 1,944% R$ 41,62 

Subtotal 11,997% R$ 256,85 
G - Incidencia do Submodulo 4.1 sobre o Custo da Reposicao 4,055% R$ 86,81 
Total do SubmOdulo 2.5 16,051% R$ 343,66 
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 69,401% R$ 1.485,87 
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Motorista Diurno 

MOdulo III — BENEFICIOS E INSUMOS DE MAO DE OBRA 
A — Uniformes/Equipamentos R$ 58,69 
B — Vale Transporte (- 6%) 3,70*50 = R$ 185,00 — R$ 94,19 R$ 3,70 R$ 81,62 
C — Auxilio Alimentacao 	 R$ 17,05 * 21 R$ 358,05 R$ 358,05 
D — Seguro de Vida R$ 9,05 

TOTAL DOS BENEFICIOS E INSUMOS DE MAO DE OBRA R$ 507,41 

TOTAL DA MAO DE OBRA (I + II + III) 
	

R$ 4.134,28 

MOdulo IV — DEMAIS COMPONENTES 
A — Custos Indiretos (Despesas Administrativas/Operacionais) 5,00% R$ 206,71 
B — Lucro 8,00% R$ 347,28 
TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES R$ 553,99 

MODULO V — TRIBUTOS 
Apuracao do Coeficiente 8,65% 0,9135 
A — Tributos Federais 
COFINS 3,00% R$ 153,97 
PIS 0,65% R$ 33,36 
B — Tributos Municipais 
ISSQN 5,00% R$ 256,61 
C — Outros Tributos 

TOTAL DE TRIBUTOS R$ 443,94 

ESTIMATIVA DO CUSTO POR FUNCIONARIO R$ 5.132,21 
QUANTIDADE DE FUNCIONARIOS 1 
ESTIMATIVA DE GUSTO MENSAL R$ 5.132,21 
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Resp. Tecnico 

LIMPATUR - Coleta e transporte de residuos sOlidos urbanos 

RESPONSAVEL TECNICO — ENGENHEIRO 40 HORAS/MES 

DISCRIMINACAO UNIDADE 
QUANT. 

MENSAL 

VALOR (R$) 
BDI TOTAL 

CUSTO UNITARIO (R$) CUSTO TOTAL (R$) 
CUSTO TOTAL 
MENSAL (R$) UNITARIO MATERIAL 

MAO DE 

OBRA 
MATERIAL 

MAO DE 

OBRA 

Engenheiro corn 

encargoscomplementare 

s e com EPI's 
HORA 10,00 R$ 58,92 1,2194 71.85 7,18 64,66 71,85 646,62 718,47 

TOTAL MES R$ 718,47 
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L'  

LIMPATUR - Coleta e transporte de residuos sOlidos urbanos 

Uniformes e EPI's Para Coletor 
Discriminagao Unidade Quantidade Prego unitario Total Ano Total Mes (R$) 

Jaqueta corn reflexivo (NBR 15.292) unidade 3 24,93 74,79 6,23 
Calca unidade 6 20,45 122,70 10,23 
Camiseta unidade 6 16,91 101,46 8,46 
Bone unidade 3 8,50 25,50 2,13 
Calcado par 6 47,70 286,20 23,85 
Meia de algodao corn cano alto par 12 7,80 93,60 7,80 
Capa de chuva amarela corn reflexivo unidade 3 54,90 164,70 13,73 
Colete reflexivo unidade 3 25,45 76,35 6,36 
Luva de raspa par 24 7,17 172,08 14,34 
Protetor solar FPS 30 frasco 120g 24 25,00 600,00 50,00 
Total do Efetivo Coletor 1.717,38 143,12 

Total coletores 
	

4 
	

572,46 

Uniformes e EPI's Para Motorista 
Discriminacao Unidade Quantidade Prego unitario Total Ano Total Mes (R$) 

Jaqueta corn reflexivo (NBR 15.292) unidade 3 24,93 74,79 6,23 
jalca unidade 6 20,45 122,70 10,23 
Camiseta unidade 6 16,91 101,46 8,46 
Bone unidade 3 8,50 25,50 2,13 
Calcado par 6 47,70 286,20 23,85 
Meia de algodao corn cano alto par 12 7,80 93,60 7,80 
Total do Efetivo Motorista 

Total Motoristas 
704,25 

1 
58,69 
58,69 



Equipamentos 

LIMPATUR - Coleta e transporte de residuos sOlidos urbanos 

Caminhao Compactador cap. 15m3  — corn GPS 

Veiculo Coletor Compactador Toco (Coleta domiciliar) 

De recia ao 
Discriminagao Unidade Quantidade Prego Unitario Subtotal Total 

Gusto de aquisigao do chassis Unidade 1 227.000,00 227.000,00 
Custo de aquisigao dos compactadores Unidade 1 105.000,00 105.000,00 
Depreciagao dos chassis (60 meses) % 70 227.000,00 158.900,00 
Depr. compactadores disp. (60 meses) % 70 105.000,00 73.500,00 
Depreciagao mensal veiculos coletores Mes 60 232.400,00 3.873,33 

3.873,331 

Remunera ao do Capital Investido 
Discriminagao Unidade Quantidade Prego Unitario Subtotal Total 	I 

Gusto dos veiculos coletores Unidade 1 332.000,00 332.000,00 
Remuneragao mensal de capital % 0,8 332.000,00 2.656,00 

2.656,00 

• Im ostos e Se uros 
Discriminagao Unidade Quantidade Prego Unitario Subtotal Total 

IPVA Unidade 1 2.270,00 2.270,00 
Seguro Obrigatorio Unidade 1 110,38 110,38 
Seguro contra terceiros Unidade 1 1.500,00 1.500,00 
lmpostos e seguros mensais Mes 12 3.880,38 323,37 

323,37 

Consumos 
Discriminagao Unidade Quantidade Prego Unitario Subtotal Total 

Gusto de oleo diesel / km rodado km/I 2,00 3,540 
Gusto mensal corn oleo diesel km 5.000 1,77 8.850,00 
Custo de Oleo do motor / 1.000 km rodados 1/1.000 km 6,00 17,50 
Custo mensal corn oleo do motor km 5.000 105,00 525,00 
Custo de Oleo da transmissao / 1.000 km 1/1.000 km 0,85 21,67 
Gusto mensal corn Oleo da transmissao km 5.000 18,42 92,10 
Custo de oleo hidraulico / 1.000 km 1/1.000 km 5,00 6,69 
Custo mensal corn oleo hidraulico km 5.000 33,45 167,25 
Custo de graxa / 1.000 km rodados kg/1.000 km 2,00 15,50 
Gusto mensal corn graxa km 5.000 31,00 155,00 

9.789,35 

Manutengao 
Discriminagao Unidade Quantidade Prego Unitario Subtotal Total 

Gusto de aquisigao dos chassis Unidade 1 227.000,00 227.000,00 
Custo de aquisigao dos compactadores Unidade 1 105.000,00 105.000,00 
Custo estim. corn manutengao (60 meses) % 60 332.000,00 199.200,00 
Custo mensal corn manutengao Mos 60 199.200,00 3.320,00 

3.320,00 

Pneus 
Discriminagao Unidade Quantidade Prego Unitario Subtotal Total 

Custo do jogo de pneus 275/80 R 22,5 Unidade 6 1.283,00 7.698,00 
Custo de recapagem Unidade 6 385,00 2.310,00 
Gusto jogo comp. + recapagem / km rodado km/jogo 70.000 10.008,00 0,14 
Custo mensal corn pneus km 5.000 0,14 714,86 

714,86 

TOTAL 
	

R$ 20.676,90 
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Resumo 

LIMPATUR - Coleta e transporte de residuos sOlidos urbanos 

DESCRICAO 

PRECO UNITARIO ORCADO MAO DE OBRA — RESUMO 

VALOR 	QUANTIDADE VALOR TOTAL 

COLETOR DIURNO R$ 4.542,27 4 R$ 18.169,08 

MOTORISTA DIURNO R$ 5.132,21 1 R$ 5.132,21 

RESPONSAVEL TECNICO — ENGENHEIRO R$ 718,47 1 R$ 718,47 

TOTAL R$ 24.019,77 

COMPOSICAO DOS CUSTOS 

DESCRICAO VALOR TOTAL 

Caminhao Compactador Cap. 15m3 — corn GPS R$ 20.676,90 

[-I DEPRECIACAO — REMUNERACAO DO CAPITAL R$ 6.529,33 

BASE DE CALCULO LUCRATIVIDADE R$ 14.147,57 

A — Custos Indiretos (Despesas Administrativas / Operacionais 5,00% 1.033,85 

B — Lucro 8,00% 1.214,51 
TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES R$ 2.248,36 

MODULO V — TRIBUTOS 

Apuracao do Coeficiente 8,65% 0,9135 

A — Tributos Federais 
COFINS 3,00% R$ 752,88 

PIS 0,65% R$ 163,12 

B — Tributos Municipais 

ISSQN 5,00% R$ 1.254,80 

C — Outros Tributos 

TOTAL DE TRIBUTOS R$ 2.170,81 

Estimativa Custo Caminhao Compactador / Mensal R$ 25.096,07 

Estimativa Custo Mao de Obra / Mensal R$ 24.019,77 

TOTAL MENSAL R$ 49.115,84 
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L ATUR - Destinacao final de residuos solidos urbanos recicl. 

1 	Triagem, segregacao e destinacao final de residuos solidos urbanos reciclaveis 
Item 
1.1 

Descricao 
Triagem, seg. Dest. Final (Terceirizados) 

Unidade 
Tonelada 

Quantidade 
76,00 

Custo Unitario 
R$ 181,49 

Gusto Total 
R$ 13.793,24 

Total mensal do item 1 R$ 13.793,24  

Demais componentes 
A- Custos lndiretos (Despesas Administrativas) 5,10% R$ 703,46 

B - Lucro 8,00% R$ 1.103,46 
Denials componentes R$ 1.806,91 

1.2 

1.3 Tributos 
Apuracao do Coeficiente 8,65% 0,9135 
A - Tributos Federais 
COFINS 3,00% R$ 512,32 
PIS 0,65% R$ 111,00 
B - Tributos Municipais 
ISSQN 5,00% R$ 853,87 
C - Outros Tributos 

Total de tributos R$ 1.477,19 

2 - 	Totaliza ao do Itens 
Item 1.1 R$ 13.793,24 
Item 1.2 R$ 1.806,91 
Item 1.3 R$ 1.477,19 

R$ 15.600,15 R$ 15.600,00 

C 



2 - 	Totaliza a° do (tens 
Item 1.1 R$ 39.964,60 
Item 1.2 R$ 5.469,16 
Item 1.3 R$ 4.302,16 

R$ 45.433,76 

LIMPATUR - Destinagao final de residuos solidos urbanos 

1 - Transporte e Destinagio final de residuos solidos urbanos 
Descricao Unidade Quantidade Custo Unitario Gusto Total 

Destinagao Final (Precos de terceirizados) Tonelada 210,34 R$ 190,00 R$ 39.964,60 

Total mensal do item 1 R$ 39.964,60 

Item 
1.1 

Demais componentes 
A - Custos Indiretos (Despesas Administrativas) 5,69% R$ 2.271,99 

B - Lucro 8,00% R$ 3.197,17 
Demais componentes R$ 5.469,16 

1.2 

Tributos 
Apuragao do Coeficiente 8,65% 0,9135 
A - Tributos Federais 
COFINS 3,00% R$ 1.492,08 
PIS 0,65% R$ 323,28 
B - Tributos Municipais 
ISSQN 5,00% R$ 2.486,80 
C - Outros Tributos 

Total de tributos R$ 4.302,16 

1.3 



• LIMPATUR - Destinayao final de residuos solidos urbano 

1 - Transporte e Destinacio final de residuos solidos urbanos 
Descricao Unidade Quantidade Custo Unitario Custo Total 

Destinacao Final (Precos de terceirizados) Tonelada 210,34 R$ 190,00 R$ 39.964,60 

Total mensal do item 1 R$ 39.964,60 

Item 
1.1 

Demais componentes 
A — Custos Indiretos (Despesas Administrativas) 5,69% R$ 2.271,99 

B — Lucro 8,00% R$ 3.197,17 
Demais componentes RE 5.469,16 

1.2 

1.3 Tributos 
Apuragao do Coeficiente 8,65% 0,9135 
A — Tributos Federais 
COFINS 3,00% R$ 1.492,08 
PIS 0,65% R$ 323,28 
B — Tributos Municipais 
ISSQN 5,00% R$ 2.486,80 
C — Outros Tributos 

Total de tributos RE 4.302,16 

2 - 	Totaliza ao do Itens 
Item 1.1 R$ 39.964,60 
Item 1.2 R$ 5.469,16 
Item 1.3 R$ 4.302,16 

R$ 45.433,76 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 adm@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 terra-feira, 3 de marco de 2020 07:52 
Para: 	 andre.sollidus@hotmail.com  

Cc: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 SOLICITA00 DE OKAMENTO 
Anexos: 	 Orgamento Coleta de Lixo.doc; Objeto Coleta de Lixo.docx; Planilha custos 

COLETA ORGANICO.xlsx; Planilha custos COLETA RECICLAVEL.xlsx; Planilha 

custos TRANSBORDO ate ATERRO.xlsx 

Boa Tarde! 

Prezados, 

Encaminho solicitacao de orcamento para coleta e destinag5o de residuos sOlidos (lixo urbano) do Municipio de 

Capanema. 

Att. 

Valdeci Alves do Santos 
Secretario de Administragao 

Decreto 6263/2017 

adm@capanema.pr.gov.br  

• 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 adm@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 terra-feira, 3 de marco de 2020 07:47 
Para: 	 willian@cetric.com.br  
Cc: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 SOLICITACAO DE ORCAMENTO 
Anexos: 	 Orgamento Coleta de Lixo.doc; Objeto Coleta de Lixo.docx; Planilha custos 

COLETA ORGANICO.xlsx; Planilha custos COLETA RECICLAVEL.xlsx; Planilha 
custos TRANSBORDO ate ATERRO.xlsx 

Born dia! 

Prezados, 

Encaminho solicitagao de orcamento para coleta e destinagao de residuos sOlidos (lixo urbano) do Municipio de 

Capanema. 

Att. 

Valdeci Alves do Santos 
Secretario de Administragao 

Decreto 6263/2017 
adm@capanema.pr.gov.br  

• 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 adm@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de marco de 2020 17:13 
Para: 	 ctr3.manica@gmail.com  
Cc: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 SOLICITA4A0 DE OKAMENTO 
Anexos: 	 Orcamento Coleta de Lixo.doc; Objeto Coleta de Lixo.docx; Planilha custos 

COLETA ORGANICO.xlsx; Planilha custos COLETA RECICLAVEL.xlsx; Planilha 
custos TRANSBORDO ate ATERRO.xlsx 

Boa Tarde! 

Prezados, 

Encaminho solicitagao de orgamento para coleta e destinagao de resicluos solidos (lixo urbano) do Municipio de 

Capanema. 

Att. 

Valdeci Alves do Santos 
Secretario de Administragao 

Decreto 6263/2017 

adm@capanema.pr.gov.br  

• 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 adm@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de marco de 2020 17:12 
Para: 	 'Engegreen' 
Cc: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 SOLICITACAO DE ORCAMENTO 
Anexos: 	 Orcamento Coleta de Lixo.doc; Objeto Coleta de Lixo.docx; Planilha custos 

COLETA ORGANICO.xlsx; Planilha custos COLETA RECICLAVEL.xlsx; Planilha 
custos TRANSBORDO ate ATERRO.xlsx 

Boa Tarde! 

Prezados, 

Encaminho solicitagao de orcamento para coleta e destinag5o de residuos sOlidos (lixo urbano) do Municipio de 

Capanema. 

Att. 

Valdeci Alves do Santos 
Secretario de Ad m nistragao 
Decreto 6263/2017 

adm@capanema.prgov.br  

• 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 adm@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de marco de 2020 17:10 
Para: 	 'PEMA ENGENHARIA' 
Cc: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 SOLICITACAO DE ORCAMENTO 
Anexos: 	 Orcamento Coleta de Lixo.doc; Objeto Coleta de Lixo.docx; Planilha Coleta de 

Lixo.xlsx; Planilha custos COLETA ORGANICO.xlsx; Planilha custos COLETA 
RECICLAVEL.xlsx; Planilha custos TRANSBORDO ate ATERRO.xlsx 

Boa Tarde! 

Prezados, 

Encaminho solicitagao de orcamento para coleta e destinagao de residuos sOlidos (lixo urbano) do Municipio de 

Capanema. 

Att. 

Valdeci Alves do Santos 
Secretario de Administracao 

Decreto 6263/2017 

adm@ycapanema.pr.gov.br  

• 



apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 adm@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 segunda-feira, 2 de marco de 2020 17:06 
Para: 	 'Criativa Transportes' 
Cc: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 SOLICITACAO DE ORCAMENTO 
Anexos: 	 Objeto Coleta de Lixo.docx; Orgamento Coleta de Lixo.doc; Planilha custos 

COLETA ORGANICO.xlsx; Planilha custos COLETA RECICLAVEL.xlsx; Planilha 

custos TRANSBORDO ate ATERRO.xlsx 

Boa Tarde! 

Prezados, 

Encaminho solicitagao de orcamento para coleta e destinagao de residuos solidos (lixo urbano) do Municipio de 

Capanema. 
Modalidade da Licitacao: Preg5o Presencial 
Att. 

Valdeci Alves do Santos 
Secretario de Administragao 

Decreto 6263/2017 

adm@capanema.prgov.br  

• 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

Fiscalizacao n° 1646/2019 

No cumprimento da missao institucional de fiscalizacao por este Tribunal 

de Contas do Estado do Parana (TCE-PR) e corn fundamento no art. 158, II, da Lei 

Complementar Estadual n° 113/2005 (Lei Organica do Tribunal de Contas do Estado do 

Parana), referente ao processo de Dispensa de Licitacao n° 45/2019. 

Diante da analise, conclui-se que, o Municipio de Capanema esta 

conforme ao que a lei n° 8.666, de junho de 1993, preceitua: 

Art. 24. E dispensavel a licitagao: 

IV - nos casos de emergencia ou de calamidade pUblica, quando caracterizada 
urgencia de atendimento de situagao que possa ocasionar prejuizo ou 
comprometer a seguranca de pessoas, obras, servicos, equipamentos e outros 
bens, publicos ou particulares, e somente para os bens necessarios ao 
atendimento da situagao emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e servigos que possam ser concluidas no prazo maxim° de 180 (cento e 
oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrencia da 
emergencia ou calamidade, vedada a prorrogagao dos respectivos contratos; 
(grifamos) 

No caso em tela, foi solicitado orgamentos para as empresas que 

prestam servicos de coleta, transporte e destinacao de Residuos Solidos, porem nao 

obteve retorno das mesmas. Tendo em vista que a empresa SABIA ECOLOGICO DE 

LIXO LTDA que presta o servico do objeto, no momento atual, esta proibida de contratar 

corn a Administracao POblica e considerando que o contrato entre as partes encerra na 

data de 16/10/2019, o Municipio optou pela dispensa da licitacao, por tratar-se de urn 

servico essencial. 

Recomenda-se ao Municipio que, desde ja, de inicio ao planejamento da 

proxima licitacao, levando em consideragao que, a dispensa de licitac'ao tern urn prazo 

maxim° de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos. 

Em conformidade corn o art. 7, da Lei n. 8.666/93: 

1 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PAR 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

Art. 7° As licitacOes para a execucao de obras e para a prestagao de servicos 
obedecerao ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequencia: 

I - projeto basico; 

§ 2° As obras e os servicos somente poderao ser licitados quando: 

I - houver projeto basico aprovado pela autoridade competente e disponivel para 
exame dos interessados em participar do processo licitatOrio; 

II - existir orcamento detalhado em planilhas que expressem a connposicao de 
todos os seus custos unitarios; (Grifo nosso) 

Sugere tambem, que, para as pr6ximas licitacOes, o Municipio atente-se 

aos requisitos do Projeto Basic°. As OrientacOes Tecnicas do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul — TCE/RS1  e do IBRAOP2  apontam que o projeto basico 

para a contratacao de servicos de coleta de residuos sOlidos urbanos deve conter alguns 

elementos minimos, destacando-se: A quantidade de residuos a ser coletada, planilha 

orcamentaria corn o detalhamento de todos os custos, elaborados pelo Municipio, entre 

outros. 

Corn relacao ao Projeto Basic°, cabe ressaltar que a sua existencia, corn 

todas as especificacOes tecnicas do servico, a uma imposicao do art. 7°, paragrafo 2°, 

inciso II da Lei n° 8.666/93, e e obrigatorio em licitacties de obras e servicos de 

engenharia. 

11111 	 Atenciosamente, 

TCE-PR, em 25 de outubro de 2019. 

1  Disponivel em: 
http://www1.tce. rs.gov.br/portal/page/portal/tcers/publicacoes/orientacoes_gestores  (acesso em 
25/10/2019) 

2  Disponivel em: http://www.ibraop.orq.br/wp-content/uploads/2018/11/0T-007-2018-
PROJETO-RSU.pdf  (Acesso em 25/10/2019) 
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encips mente, 

Arrielico' Bel 
Prefeito Municip I 

Municipio de Capanema - PR 

Capanema, 05 de novembro de 2.019 

Officio: 376/2019 

A Gestora do Controle Interno 
Arieli Kaciara Wons 
Capanema - Parana 

Sirvo-me do presente expediente para informar o acatamento  da 
recomendagao emanada da Demanda no. 182121, formulada pelo TCE/PR, 
referente reconnendaga-o acerca da dispensa de Licitagao no. 45/2019. 

Sendo so para o momento, 

.1\ eni(la (;overmuloi. 	c) Viri;ti( P;ti IL;()i 	Smi/o, 1080 - Centro - 8,;760-000 

l'oms( 1.6)3.5.12-1.321 
CAPANEMA - PR 



CAPANEMP-  A°S  

Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 13 de marco de 2020 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagao. 

Aprovo o Termo de Referencia e Preliminarmente a autorizo a tramitagao do processo cujo 
objeto e CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAc -AO DE SERVIcOS DE 
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E 
ORGANICO PRODUZIDO NO PERf METRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAQA 0 FINAL 
DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. , devera tramitar 
pelos setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagao de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboragdo de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitagao a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragdo da minuta do instrumento convocatorio da licitagao e da minuta do contrato; 

40 4 - Ao exame e aprovagao das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 
• 

A rico Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(4•6)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 

Capanema - PR, 13 de marco de 2020 

Assunto: Pregao Presencial 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 13/03/2020, objeto: CONTRATAcA0 DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcAO DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

• DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO 

PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINA00 FINAL DO LIXO ORGANICO E 

RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICtPIO DE CAPANEMA-PR. 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., informamos a existencia de 

previsao de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigagOes decorrentes do 

Certame, sendo que o pagamento sera efetuado através da Dotagdo Orgamentaria abaixo 

descrita; 

DotacOes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional prograrnatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da 
fonte 

2020 1940 08.002.15.452.1501.2166 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 
2020 1950 08.002.15.452.1501.2166 511 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

Respeitosamente, 

CI omar Walter 
Tec. Cdnt. CRC: PR-04483/0-2 

CPF: 723.903_95-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Capanema - PR, 23 de margo de 2020 

Assunto: Pregao EletrOnico 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagdo. 

Aprovo o Termo de Referencia e Preliminarmente a autorizo a trarnitagao do desse processo 
cujo objeto é CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS 
DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E 
ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO 
LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., devera tramitar pelos setores 
competentes corn vistas: 

1 - A indicagao de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaborag.ao de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatOrio, indicando a 
modalidade e o tipo de licitagdo a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragdo da minuta do instrumento convocatOrio da licitagao e da minuta do contrato; 

4 - Ao exame e aprovagao das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

A erico Belle 
Prefeito Municip 

Avenida Governador Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(4.6)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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Capanema - PR, 23 de marco de 2020 

Assunto: Pregao Eletremico 

DE: Departamento de Contabilidade 
PARA: Prefeito Municipal 

Senhor Prefeito 

Em atencao ao oficio datado de 23/03/2020, objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA PRESTA00 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcAO 

EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO 

URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL 

PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., informamos a existencia de previsao de recursos 

orcamentarios para assegurar o pagamento das obrigagoes decorrentes do Certame, sendo que o 

pagamento sera efetuado através da Dotagdo Orcamentaria abaixo descrita; 

DotacOes 
Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 1940 08.002.15.452.1501.2166 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 
2020 1950 08.002.15.452.1501.2166 511 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

410 Respeitosamente, 

Cleomar Walter 
Tec. Cont. CRC: PR-046483/0-2 

CPF: 723.903.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8,5760-000 
Fone:(1(i)3,552-1321 
CAPANEMA - PR 



Tramitacao do Processo 
Processo: 566/2020 	 Data: 04/03/2020 13:58 	Situagao: Encaminhado 

Requerente: ADELAR KERBER 	 Documento: 040.089.089-51 

Contato:ADELAR KERBER 

Assunto: soucrrAcAo DO SETOR DE Licn-AgAo - Versao: 3 

Descrigao:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTES 
E DESTINACAO EM ATERRO 

tiC 

 

Ocorrencia: 7 	 Data: 24/03/2020 08:01:00 	 Previsao:14/04/2020 

De: VALDECI ALVES DOS SANTOS 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITACAO 	 Confirmacao: nao 

Descrigao. Trata-se de Contratagao de Empresa especializada para coleta e destinagao final dos residuos selidos (organico e reciclado) do 
municipio de Capanema, a necessidade que os lotes sejam divididos e em fungao de que o municipio nao dispOe de estagao de 
transbordo de residuos. 
Diante do exposto existe a necessidade que seja dividido o certame em dois lotes distintos: 

Lote 01 
SERVICO DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSBORDO E 
DESTINACAO FINAL DE LIXO ORGANICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHAO COLETOR 
EQUIPADO COM BALI COMPACTADOR DE CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA 15m'. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO 
PROJETO BASICO. 

TRANSPORTE E EXECUCAO DE SERVICO DE DISPOSICAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANICO E REJEITOS URBANO 
E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE. 

Lote 02 
SERVICO DE COLETA, PORTA A PORTA DE LIXO RECICLAVEL PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSBORDO DO 
LIXO RECICLAVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHAO COLETOR EQUIPADO COM BALI OU 
CAMINHAO COM CARROCERIA COBERTA E FECHADA NAS LATERAIS. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO NO PROJETO 
BASICO. 

TRANSPORTE E EXECUCAO DE SERVICO DE DISPOSICAO E DESTINACAO FINAL DO LIXO RECICLAVEL E REJEITOS 
URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE. 

Ocorrencia: 6 	 Data: 23/03/2020 11:17:00 	 Previsao: 30/03/2020 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Etapa: SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS 	 Confirmagao: nao 
Descrigao: 

Senhora Pregoeira, 

Senhor Secreted° de Administragao, 

Senhor Secreted° de Viagao, Obras e Servigos Urbanos, 

Preliminarmente, solicito seja justificada a divisao dos itens/servigos em lote. 

Atenciosamente 

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

Ocorrencia: 5 	 Data: 23/03/2020 11:17:00 	 Previsao: 03/04/2020 

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 
Etapa: PROCURADORIA 	 Confirmagao: nao 

Descrigao: DEVOLVO A PEDIDO DA PROCURADORIA 

Ocorrencia: 4 	 Data: 23/03/2020 11:08:00 	 Previsao: 13/04/2020 

De: ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 
Eta pa: LICITACAO 	 Confirmagao: nao 

Descrigao:Realizada a analise do edital e minuta contratual. Encaminho o PA ao Setor de LicitagOes para impressao, montagem e coleta de 
assinatura. Ao final, solicito seu retorno a Procuradoria para emissao de Parecer Juridico Previo a publicacao do edital. 

Att.  

Romanti Barbosa 
Procurador Municipal 

STP 500.20619 rptProcessoFicha 	 ROSELIA, 24/03/2020 09:02:39 



OcorrOncia: 3 

De: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: PROCURADORIA 

Descricao: ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER JURIDICO DO EDITAL 

Tramitacao do Processo 
Processo: 566/2020 	 Data:04/03/2020 13:58 	Situacao: Encaminhado 

Requerente: ADELAR KERBER 	 Documento: 040.089.089-51 

Contato: ADELAR KERBER 

Assunto:SOLICITADA0 DO SETOR DE LICITADA0 - Versao: 3 

Descricao:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTES 
E DESTINACAO EM ATERRO 

Data: 18/03/2020 09:17:00 	 Previsao:27/03/2020 

Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Confirmagao: nao 

• e 2 

ti 

Ocorrencia: 2 	 Data: 04/03/2020 13:58:00 	 Previsao: 25/03/2020 

De: MIGUEL LUCIO DA SILVA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: LICITACAO 	 Confirmacao: nao 

Descricao:CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTES E 
DESTINACAO EM ATERRO 

Ocorrencia: 1 	 Data: 04/03/2020 13:58:13 	 PreyIsao:25/03/2020 

De: MIGUEL LUCIO DA SILVA 	 Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa:ETAPA INICIAL 	 Confirmacao: nao 

Descricao: Abertura do processo. 

STP 500.2061q rptProcessonche 	 ROSELIA, 24/03/2020 09:02:39 
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Municipio de Capanema - PR 

EDITAL DE PREGAO (ELETRONICO) N° 28/2020 
LOCAL: Prefeitura do Municipio de Capanema - Parana 

www.comprasgovernamentais.gov.br   "Acesso Identificado" 

O MUNICiPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob n.° 75.972.760/0001-60, 
através da Secretaria Municipal de Viagdo, Obras e Servicos Urbanos, sediado a Av.Gov.Pedro 
Viriato Parigot de Souza, 1.080 - Centro - Capanema Parana, por intermedio do Excelentissimo 
Prefeito Municipal, Sr. Americo Belle, torna publica a realizacao de procedimento de licitacao, na 
modalidade PREGAO ELETRONICO, do tipo MENOR PREcO GLOBAL POR LOTE, para atender 
a solicitacao da Secretaria Municipal de Viacao e Obras, objetivando a CONTRATAcAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO 

• 
PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E 
RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 

Dia 09/04/2020 as 13h3Omin. 

UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA/PR 
Local da Sessao 	www.comprasgovernamentais.gov.br  

O certame devera ser processado e julgado em conformidade corn as disposigoes deste Edital e 
seus Anexos, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal n° 10.024, de 20 de 
setembro de 2020, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei 
Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014 e legislagao complementar aplicavel e, no 

• que couber, na Lei Federal n.° 8.666 de 21 de junho de 1993. 

E Pregoeira, deste Municipio, Roselia Kriger Becker Pagani, designada pela Portaria n° 7.531 de 
09 de dezembro de 2019. 

1 	DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA, DOCUMENTOS DE HABILITAcA0 E DA 
SESSAO PUBLICA 

1.1. 	0 recebimento das propostas, envio dos documentos de habilitagdo, abertura e disputa 
de 	precos, 	sera 	exclusivam.ente 	por 	meio 	eletrOnico, 	no 	endereco 
www.comprasgovernamentais.gov.br. 

1.2. A abertura da sessao piiblica do PREGAO ELETRONICO ocorrera 09/04/2020 as 
13h3Omin, no site www.comprasgovernamentais.gov.br, nos termos das condicoes descritas 
neste Edital. 

1.3. E VEDADA A IDENTIFICAcA0 DOS PROPONENTES LICITANTES NO SISTEMA, EM 
QUALQUER HIPoTESE, ANTES DO TERMINO DA FASE COMPETITIVA DO PREGAO (Decreto 
n° 5.450/05, art. 24, § 5°). 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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2 	DO OBJETO 
2.1 Constitui objeto deste PREGAO a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO 
DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E 
DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

2.2 Edital e seus Anexos poderao ser obtidos através da Internet pelos enderecos eletrOnicos: 

www.comprasgovernamentais.gov.br  e www.capanema.pr.gov.br. 
2.3 A licitacao sera dividida em itens, conforme tabela do ANEXO I do edital, facultando-se 

ao licitante a participacao em quantos itens forem de seu interesse. 
2.4 Em caso de discordancia existente entre as especificacOes deste objeto descrito no 

Compras Governamentais e as especificacoes constantes deste Edital, prevalecerao as filtimas. 
2.5 As informacOes administrativas relativas a este Edital poderao ser obtidas juno 

Setor de LicitacOes pelo telefone n° (046) 35521321. 
2.6 As questoes estritamente tecnicas referentes ao objeto licitado sera° prestadas pela 

Secretaria Municipal de Sande, n° (46) 35521431 corn Marisa. 

3 	DO CRITERIO DE JULGAMENTO E MODO DE DISPUTA 
3.1 0 criterio de julgamento sera o de MENOR PREcO GLOBAL POR LOTE, observada as 

especificacOes tecnicas constantes do Anexo I e demais condicOes definidas neste Edital. 
3.2 Sera utilizado o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarao lances 

ptiblicos e sucessivos, corn prorrogagOes. 

4 	DA IMPUGNAcA0 AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
4.1 Qualquer pessoa, fisica ou juridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou 

providencias em relacao ao presente PREGAO, ou ainda para impugnar este Edital, desde que o 

faca corn antecedencia de ate 03 (tres) dias fiteis, da data fixada para a abertura da sessao publica  

do certame. 
• 4.1.1 As impugnacoes ao Edital deverao ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em 

dias nteis, das 08h00 as 16h00, na Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080, Setor de 
Protocolo, Centro, Capanema, ou encaminhadas através de e-mail no endereco eletrOnico: 

licitacao@capanema.pr.gov.br  
4.1.2 Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de ate 02 (dois) dias Uteis contados da data de 
recebimento da impugnacao. 

4.1.3 A pregoeira devera decidir sobre a impugnacao antes da abertura do certame. 
4.1.4 Quando o acolhimento da impugnacao implicar alteracao do Edital capaz de afetar 

a formulacao das propostas, sera designada nova data para a realizacao deste PREGAO. 
4.2 A impugnacao devera, obrigatoriamente, estar acompanhada de CPF ou RG, em se 

tratando de pessoa fisica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa juridica (por documento original 
ou cOpia autenticada), bern como do respectivo ato constitutivo e procuracao, na hipOtese de 
procurador, que comprove que o signatario, efetivamente, representa e possui poderes de 

representacao da impugnante. 

:1venitla Governador Pcdro Viriato Parigot (IC Souza, 1080 - C'cotro - 85760-000 
Fonc:(1.6)35.52-1321 
CAPANEMA - PR 
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4.2.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatOrio deverao ser 

enviados ao Pregoeiro, ate 03 (tres) dias iiteis anteriores a data designada para abertura da 
sessao pUblica, exclusivamente por meio eletrOnico via internet, enderegados exclusivamente ao 

e-mail: licitacaoacapanema.pr.gov.br  
. 4.2.2.0 pregoeiro responders aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias 

Uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios formais aos 
responsaveis pela elaboragao do edital e dos anexos. 

4.3 As impugnagOes e pedidos de esclarecimentos nao suspendem os prazos previstos no 

certame. 
4.3.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser 

motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagao. 
4.3.2 As respostas aos pedidos de esclarecimentos serao divulgadas pelo sistema e 

vincularao os participantes e a administraga." o. 

5 	DAS CONDIOES PARA PARTICIPAcA0 NO PREGAO 
5.1 Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel 

com o objeto desta licitagao, e que estejam corn Credenciamento regular no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP 
n° 3, de 2018. 

5.1.1 As empresas nao cadastradas no SICAF, que tiverem interesse em participar do 
presente PREGAO, deverao providenciar o seu cadastramento e sua habilitagao de acordo corn as 
orientacoes que seguem no link: www.comprasgovernamentais.gov.br/index.php/sicaf,  ate o 

terceiro dia titil a data do recebimento das propostas. 
5.1.2 A regularidade do cadastramento do licitante sera confirmada por meio de consulta 

ao Portal COMPRASNET, no ato da abertura do Pregao. 
5.1.3 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor 
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006, alterada pela Lei 
Complementar n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

5.2 Sera vedada a participagao de empresas: 
a) proibidos de participar de licitagOes e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislagao vigente; 
b) estrangeiros que nao tenham representagao legal no Brasil corn poderes expressos para 

receber citacao e responder administrativa ou judicialmente; 
c) enquadradas nas disposigOes no artigo 9° da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragOes 

posteriores, ou ainda, 
d) que estejam sob falencia, concurso de credores, em processo de dissolugao ou liquidagao. 

5.3 Como requisito para participagao neste Pregao, o licitante assinalath "sim" ou "nao", em 
campo prOprio do sistema eletrOnico, relativo as seguintes declaragoes: 

5.3.1 Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.° 123, 
de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus artigos 42 a 49; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Pone:0.6)3.552-1321 
CAPANEMA - PR 
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5.3.2 Que esta ciente e concorda corn as condigOes contidas no Edital e seus anexos, 
bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao definidos neste Edital; 

5.3.3 Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacao no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores; 

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

5.3.5 Que a proposta foi elaborada de forma independente; 
5.3.6 Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou foreado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1° e no inciso III do 
artigo 5° da Constituicao Federal. 

•   
6.1 0 Credenciamento é o nivel basic° do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participagao dos interessados na modalidade licitatOria Pregao, em sua forma eletrOnica, 
6.2 0 cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Piiblicas Brasileira - ICP - Brasil. 

6.3 0 credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade tecnica para realizacao das 
transacOes inerentes a este Pregao. 

6.4 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu 
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do 
sistema ou do Orgdo ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de use 
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

6.5 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mante-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacao, devendo proce , 
imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecao ou aqu es 

 

se tornem desatualizados. 
6.5.1 A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao 

no momento da habilitacdo 

7 	DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO 

6 	DO CREDENCIAMENTO 

	

7.1. 	Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
corn os documentos de habilitacao exigidos no item 11 do edital, proposta corn a descried° do 
objeto ofertado e o preco, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao pUblica, 
quando, entao, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao. 

7.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitacao exigidos no item 
11 deste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha. 

	

7.3. 	Os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem 
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 

7.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a documentacao 
de habilitacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos 
do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006. 
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7.5. 	Incumbira ao licitante acompanhar as operacOes no sistema eletrOnico durante a 
sessao pUblica do Pregao, ficando responsavel pelo Onus decorrente da perda de neg6cios, diante 
da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao. 

7.6. Ate a abertura da sessao pfiblica, os licitantes poderao retirar ou substituir a 
proposta e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema; 

	

7.7. 	Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagao entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrera apps a realizacao dos procedimentos de 
negociacao e julgamento da proposta. 

7.8. Os documentos que compOem a proposta e a habilitacao do licitante melhor 
classificado somente serao disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso publico apOs 
o encerramento do envio de lances 

8 	DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E 
FORMULACAO DE LANCES 

• 8.1 No dia 09/04/2020 as 13h3Omin, horario de Brasilia-DF, a sessao pUblica na internet 
sera aberta por comando da Pregoeira, corn a divulgacao das propostas eletrOnicas recebidas e 

inicio da etapa de lances. 
8.2 0 Pregoeiro verificard as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que nao estejam ern conformidade corn os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios 
insanaveis ou nao apresentem as especificacoes tecnicas exigidas no Termo de Referencia. 

8.2.1 Tambem sera desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2 A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, corn 

acompanhamento ern tempo real por todos os participantes. 
8.2.3 A nao desclassificacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitacao. 
8.3 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participardo da fase de lances. 
8.4 0 sistema disponibilizara campo prOprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 
. 

	

	
8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

8.5.1 0 lance devera ser ofertado pelo valor total/unitario do item. 
8.6 Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para 

abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital. 
8.7 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 
8.8 0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relacao 

aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 
R$ 0,01 (urn centavo). 

8.9 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a tres (3) segundos, sob pena de 
serem automaticarnente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.10 Sera adotado para o envio de lances no pregio eletronico o modo de disputa 
"ABERTO", em que os licitantes apresentarao lances pfiblicos e sucessivos, corn 
prorrogagoes.  
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8.11 A etapa de lances da sessao pfiblica tera duracao de 10 (dez) minutos e, apOs isso, 
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois 
minutos do periodo de duracao da sessao publica. 

8.12 A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de dois 
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de 
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios. 

8.13 Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao ptiblica 
encerrar-se-d automaticamente. 

8.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogacao automatica pelo sistema, 
podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio da sessao 
ptiblica de lances, em prol da consecucao do melhor preco. 

8.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverao ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrencia ser comunicada imediatamente 
a Secretaria de Gestao do Ministerio da Economia. • 

8.16 Na hip6tese do subitem anterior, a ocorrencia sera registrada em campo pr6prio do 
sistema. 

8.17 Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado em primeiro lugar. 

8.18 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante. 
8.19 No caso de desconexao corn o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o 

sistema eletrOnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcdo dos lances. 
8.20 Quando a desconexao do sistema eletrOnico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apOs decorridas 
vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletrOnico 
utilizado para divulgacao. 

8.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera 
aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.21.1no pais; 

8.21.2por empresas brasileiras; 

8.21.3por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 
Pais; 

8.22 por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa corn deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam as regras de 
acessibilidade previstas na legislacao. persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada 
pelo sistema eletrOnico dentre as propostas empatadas. 

8.23 Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, 
pelo sistema eletrOnico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociacao em condicOes diferentes das previstas neste 
Edital. 
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8.24 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.25 0 pregoeiro solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, 
envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apps a negociacao realizada, acompanhada, 
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmacao daqueles 

exigidos neste Edital e ja. apresentados. 
8.26 ApOs a negociacao do preco, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitacao e julgamento da 

proposta. 

9 	DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
9.1 Encerrada a etapa de negociacao, o pregoeiro examinara a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto a adequagao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao maximo 
estipulado para construcao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo 

• 
tinico do art. 7° e no § 9° do art. 26 do Decreto n.° 10.024/2020. 

9.2 Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar prego final superior ao 
preco maxim° fixado (AcOrdao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco 

manifestamente inexequivel. 
9.2.1 Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global. ou unitarios 

simbolicos, irrisOrios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de 
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitacao nao tenha 
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materials e instalacoes de propriedade 
do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracao. 

9.3 Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que 
fundamentam a suspeita. 

9.4 Na hipOtese de necessidade de suspensao da sessao pUblica para a realizacao de 
diligencias, corn vistas ao saneamento das propostas, a sessao ptiblica somente podera ser 
reiniciada mediante aviso previo no sistema corn, no minimo, vinte e quatro horas de antecedencia, 

• 
e a ocorrencia sera registrada em Contrato. 

9.5 0 Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de nao 
aceitacao da proposta 

9.5.1 0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitacao escrita e 
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

9.5.2 Dentre os documentos passiveis de solicitagao pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 
procedencia, alem de outran informacOes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou 
propostas, encaminhados por meio eletrOnico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados 
pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletrOnico, sob pena de nao 
aceitacao da proposta. 

9.6 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao. 

9.7 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenders a sessao, informando no "chat" a nova 
data e horario para a sua continuidade. 
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9.8 Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o pregoeiro verificard a habilitagdo 
do licitante, observado o disposto neste Edital. 

10 DA HABILITAcA0 

10.1. Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitagdo do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificara o eventual descumprimento das 
condicOes de participacao, especialmente quanto a existencia de sancao que impeca a participagao 
no certame ou a futura contratagao, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a)SICAF. 
121 Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do Tribunal de Contas da Uniao 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br  /  

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tambern de 
seu sOcio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre assa.es 
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibigair de 
contratar com o Poder PUblico, inclusive por intermedio de pessoa juridica da qual seja sOcio 
majoritario. 

10.3. Constatada a existencia de sang-do, o Pregoeiro reputard o licitante inabilitado, por 
falta de condicao de participacao. 

10.4. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorrencia 
do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a 
disciplina antes estabelecida para aceitagao da proposta subsequente. 

10.5. Para a habilitacao dos licitantes detentores da melhor oferta, sera exigida a 
documentagao relativa: 

a) a habilitacao juridica. 
b) a qualificacao economico-financeira 
c) a regularidade fiscal e trabalhista 

10.6. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira convocard o licitante detentor da melhor 
oferta, item a item, para que este anexe em ARQUIVO UNICO (COMPACTADO ex: zip e pdf) no 
sistema COMPRASNET, a PROPOSTA DE PREcOS AJUSTADA, em conformidade corn o ultimo  
lance ofertado. Para tanto, a pregoeira farce use de a ferramenta "CONVOCAR ANEXO", devendo o 
licitante anexar os documentos utilizando o link "ANEXAR" disponivel apenas pa. o 
licitante/vencedor. 

10.7. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagao complementares, 
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera 
convocado a encarninha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas,  sob 
pena de inabilitacao 

10.8. 0 licitante devera anexar a Proposta de Precos ajustada, num prazo de ate 02 
(DUAS) HORAS de efetivo funcionamento do area° public°, ou seja, das 8h as 12h e das 
13h3Omin as 17h3Omin, contados da convocacao. 

10.9. Em caso de indisponibilidade do sistema, sera aceito o envio da proposta ajustada por 
meio do e-mail: roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br.  ApOs o envio do e-mail, o responsavel pelo 
envio devera entrar em contato corn a pregoeira para confirmar o recebimento do e-mail e do seu 
conteddo. A pregoeira nao se responsabilizara por emails que, por qualquer motivo, nao forem 
recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de Capanema-
PR quanto do emissor. 

a) 	A fim de aplicar o principio da isonomia entre as licitantes, apas 
transcorrido o prazo de 02 (duas) horas, nao sera° considerados, para fins de analise, sob 
qualquer alegacao, o envio da Proposta de Preco, sendo realizado, pela Pregoeira, o registro 
da nao aceitagao da proposta. 
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a.1)Em caso de impossibilidade de atendimento ao prazo, o licitante devera 
solicitar, dentro do prazo estipulado, via chat ou e-mail, prorrogagao do mesmo. 

b) E facultado a Pregoeira ou a autoridade competente, em qualquer fase da 
licitagdo, a promogdo de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do 
processo, vedada a inclusao posterior de documento ou informacao que deveria constar 
do processo desde a realizacao da sessio  

c) Se a proposta nao for aceitavel ou se a LICITANTE deixar de enviar a 
Proposta de Pregos atualizada ou nao atender as exigencias habilitatOrias, a Pregoeira 
DESCLASSIFICARA e examinard a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na 
ordem de classificagao, ate a apuragdo de uma proposta que atenda a este Edital. 

10.10. Os documentos deverao ser apresentados em: original, fotocopia, Publicagdo de Orgao 
da Imprensa Oficial, ou ainda extraidos da INTERNET, ficando nesta hipOtese sua veracidade 
sujeita a nova consulta a ser feita pela Equipe de Apoio deste Pregao. 

10.11. A habilitagao dos Licitantes sera comprovada por meio de previa e regular inscrigao 
cadastral no SICAF, desde que os documentos comprobatOrios estejam validados e atualizados. 

a) 0 cadastro no SICAF, abrangente dos niveis indicados no art. 6° da 
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 3, de 26 abril de 2018, substituira apenas  os 
documentos indicados nos subitens 13.7.1 - Habilitacao Juridica, 13.7.2 - Qualificacao 
economico-financeira e 13.7.3 - Regularidade fiscal e trabalhista, sendo que os demais 
sao obrigatOrios apresentagdo. • 

b) Na hip6tese dos documentos se encontrarem vencidos no referido sistema 
(SICAF), o licitante convocado devera encaminhar, juntamente corn os demais, o documento 
valid° que comprove o atendimento das exigencias deste Edital, sob pena de inabilitagdo, 
ressalvado o disposto quanto a comprovagdo da regularidade fiscal das microempresas ou 
empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006. 

c) Tambem poderao ser consultados os sitios oficiais emissores de certidOes 
de regularidade fiscal e trabalhista, especialmente quando o licitante esteja corn alguma 
documentacao vencida junto ao SICAF; 

10.12. Os Licitantes deverao cumprir as seguintes exigencias de habilitagdo: 
a) 	A documentagao relativa a HABILITACAO JURfDICA consistird em: 

10.12.1.1. RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA: 

a)No caso de empresario individual: inscrigao no Registro Pdblico de 

Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede. 

b. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de 

responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, 

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatOrio de seus administradores; 

b.1) Os documentos deverio estar acompanhados de todas as alteracoes 

ou da consolidagao respectiva. 

c. No caso de sociedade simples: inscrica.o do ato constitutivo no Registro 

Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicagdo dos seus 

administradores. 

d. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certida.o expedida 

pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que comprove 

a condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte; 
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e. No caso de cooperativa: 

e.1) A ata de fundacao e o estatuto social em vigor, corn a ata da assembleia 

que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 

Pessoas Juridicas da respectiva sede; 

e.2) 0 registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 1971; 

e.3) 0 regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, corn ata da 

assembleia que os aprovou; 

e.4) Os editais de convocagao das tres ultimas assembleias gerais 

extraordinarias; 

e.5) A ata da sessao em que os cooperados autorizaram a cooperativa a 

contratar o objeto da licitaeao; 

f. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no IV 

decreto de autorizacao; 

g. Para qualquer tipo de empresa: Certidao simplificada de registro do 

comercio - Junta Comercial, cuja pesquisa tenha sida realizada em data nao anterior a 90 

(noventa) dias da data prevista para apresentacao dos envelopes, salvo o previsto na alinea 

"c" deste subitem; 

10.12.1.2. RELAT1VA A REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de Inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ. corn 

data de emissao nao superior a 60 (sessenta) dias; no caso da empresa apresentar corn data 

superior a 60 (sessenta dias o 0(a) Pregoeiro(a) 	podera consultar o site: 

http: / /www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/  cnpj/ cnpjreva/cnpjreva solicitacao.asp  

para averiguar se houve alteracoes. (se nao houver alteracoes a empresa nao sera 

desclassificada); 
b) Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempgilke 

Servigo (FGTS), demonstrando a situacao regular, expedido pela Caixa Econennica Federal; 
c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal (Certidao Conjunta 

Negativa da Divida Ativa da Uniao e Receita Federal); 

c.1) A aceitaedo de Certidao Conjunta Negativa de Debitos Relativos a 
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao ester condicionada a verificacao da correspondente 
autenticidade nos seguintes enderegos eletremicos: www.receita.fazenda.gov.bre 
www.pgfn.fazenda.gov.br. 

d) Prova de rcgularidade para corn a Receita Estadual, da unidade de 
federagao da sede da licitante; 

e) Prova de regularidade para corn a Fazenda Municipal, (Certidao Negativa 
de Tributos Municipais, emitida pela prefeitura da sede do licitante); 

10.12.1.3. RELATIVA A REGULARIDADE ECONOMICA FINANCEIRA: 

a) Certidao negativa de falencia ou recuperacao judicial, ou liquidaeao 

judicial, ou de execuedo patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor da sede do 
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licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prOpria certidao, ou, na 

omissao desta, expedida a menos de 90 (noventa) dias contados da data da sua apresentacao; 

10.12.1.4. REGULARIDADE TRABALHISTA: 

a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a Lei 

12.440/ 11(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 
10.12.1.5. QUALIFICAcA0 TECNICA: 

a) Certidao 	de registro da proponente no Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PR, dentro de seu prazo de validade. As 
proponentes que forem sediadas em outra jurisdicao e, conseqiientemente, inscritos no 
CREA de origem, deverao apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do 
Parana. 

b) Comprovacao de aptidao de ter executado os servicos licitados, 
• mediante apresentacao da Certidao de Acervo Tecnico - CAT expedido pelo CREA, em nome 

do Responsavel Tecnico indicado para a execucao dos servicos; 
c) Cadastro Tecnico Federal da empresa junto ao IBAMA; 
d) Comprovante de que a empresa proponente possui Responsavel 

Tecnico, Engenheiro Quimico ou Sanitarista devidamente certificado pelo CREA. 
e) Declaracao do Responsavel Tecnico atestando que sera o Responsavel 

pela execucao do objeto da licitacao; 
f) Copia da Licenca Operacional do Aterro Sanitario, expedida pelo 

IAP; 

• 

10.13. Devera apresentar ainda as DECLARACAO UNIFICADA:  
10.13.1.Declaracao Unificada conforme modelo. (ANEXO III) 
10.13.2.Para efeitos da Lei Complementar no 123/2006,  as licitantes deverao 

apresentar, a fim de COMPROVAR 0 ENQUADRAMENTO:  
10.13.2.1.  A empresa, de acordo corn o disposto na Lei Complementar n° 123/2006, 

de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n° 147/2014, de 07 de agosto de 2014, devera 

apresentar juntamente corn a documentacao de habilitacao, a Declaracao de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO IV).  

10.13.2.2. Certidao Simplificada de Microempresa ou Empresa de Pequeno  
Porte expedida pela Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, nos filtimos 60(sessental 
dias,  contados a partir da data prevista para recebimento das propostas e da habilitacao. 

10.13.3.0s documentos de que tratam os subitens anteriores sera° analisados pela 
pregoeira e sua Equipe de Apoio quanto a sua conformidade corn o solicitado neste Edital. 

10.13.4.No julgamento da habilitagao, a pregoeira podera sanar erros ou falhas que nao 
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em Contrato e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para 
fins de habilitacao e classificagao. 

10.13.5.0 nao atendimento das exigencias constantes do item 13 deste Edital implicard 
a inabilitagdo do licitante. 

10.13.6.0 licitante provisoriamente vencedor em urn item, que estiver concorrendo em 
outro item, ficard obrigado a comprovar os requisitos de habilitacao cumulativamente, isto e, 
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somando as exigencias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitacao, alem da aplicacao das sancOes cabiveis. 

10.13.7.Nao havendo a comprovacao cumulativa dos requisitos de habilitacao, a 
inabilitacao recaird sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) 
para a habilitacao do licitante nos rem anescentes. 

10.13.8.Contratodo o ateridimento as exigencias de habilitacao fixadas no Edital, o 
licitante sera declarado vencedor. 

11. DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREcOS 
11.1. A proposta de precos provisoriamente classificada em primeiro lugar, contendo as 

especificacoes detalhadas do objeto, com os pregos unitarios, adequados aos lances 
eventualmente ofertados, devera ser anexada no sistema do Compras Governamentais, no prazo 
maxim° de 03 (tres) horas, contados a partir da convocacao pela Pregoeira. 

11.1.1. A proposta devera ser subscrita pelo representante legal do licitante, 
procuracao devidamente assinada, se for o caso, corn firma reconhecida, que comprove a outorga 
de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de pregos, bem como praticar todos os 
demais atos pertinentes ao certame, devendo ser acompanhada do contrato ou estatuto social. 

11.2. 0 licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentacao indicada no 
item anterior, sera desclassificado e sujeitar-se-d as sancoes previstas neste Edital. 

11.3. A proposta devera conter: 
11.3.1. proposta de precos, conforme modelo constante do Anexo II do presente 

Edital, vedado o preenchimento desta corn dados aleatorios, sob pena de desclassificacao 
da proposta; 

11.3.2. precos unitarios e totais, em moeda corrente nacional, em algarismo e por 
extenso, sem inclusao de qualquer encargo financeiro ou previsao inflacionaria; 

11.3.3. indicacao de que nos precos ofertados ja estao inclusos os tributos, fretes, 

taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e todas as demais despesas necessarias a execucao 
do objeto; 

11.3.4. prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias, contadoila 
data estipulada para a abertura do presente certame, conforme previsto no art. 69, § 2° combinado 
corn o artigo 66, § 4°; 

11.3.5. indicacao/especificagdo do produto e marca; 
11.3.6. declaracao de que se enquadra na condign° de micro e pequena empresa 

prevista na Lei Complementar 123/06. 
11.3.7. 0 preco proposto devera ser expresso em moeda corrente nacional (Real), com 

ate tres casas decimais (0,000). 
11.3.8. A proposta, enviada exclusivamente por meio do Sistema EletrOnico, deve 

atender todas as especificacOes tecnicas obrigatOrias do Edital e Anexos sob pena de 
desclassificacao. 

11.3.9. A Pregoeira reserva o direito de realizar diligencias para instrucao do processo 
sobre informacOes que nao estejam claras, bem como de solicitar documentos complementares 
que julgar necessarios para os respectivos esclarecimentos. 

11.3.10.A proposta apresentada tera que refletir precos equivalentes aos praticados no 
mercado no dia de sua apresentacao. 
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11.4. A Prefeitura Municipal podera solicitar ao licitante a prorrogagao do prazo de validade 
da PROPOSTA por ate 30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitagao quanto a aceitacao serao 
formuladas por escrito, sendo facultado ao licitante recusar ou aceitar o pedido; entretanto, no 
caso de concordancia, a PROPOSTA nao podera ser modificada. 

12. DO ENCAMINHANDO DA DOCUMENTAcA0 
12.1. A documentagdo solicitada no item 11, em original ou copias autenticadas, e a proposta 

original, deverao ser anexadas junto corn a proposta de precos inicial, no site do compras 
governamentais. 
12.1. Consideradas cumpridas todas as exigencias do edital quanto a apresentagdo da 

proposta final pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarard vencedor. 
12.2. Ocorrendo a inabilitagdo, o pregoeiro convOcard o autor do segundo menor lance para 

apresentar sua documentagao de habilitagao e, se necessario, observada a ordem crescente de 
prego, os autores dos demais lances, desde que atendam ao criterio de aceitabilidade estabelecido 
pelo instrumento convocatOrio, ou podera revogar a licitagdo. 

13. DA VERIFICAcA0 DA DOCUMENTAcA0 DE HABILITAcA0 
13.1. Visando a comprovagao da habilitagao do licitante, serao consultadas online, em 

sistemas especificos, as seguintes situagOes: 
13.1.1. estar habilitado parcialmente no Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores - SICAF; 
13.1.2. ter declarado no sitio Compras Governamentais a inexistencia de fato 

superveniente impeditivo da habilitagao; 
13.1.3. ter declarado no sitio Compras Governamentais que nao utiliza mao de obra 

infantil; 
13.1.4. ter declarado no sitio Compras Governamentais que esta de acordo corn todas as 

exigencias editalicias; 
13.1.5. ter declarado no sitio Compras Governamentais a "Elaboragdo Independente de 

Proposta"; 

13.1.6. nao possuir registro impeditivo da empresa no SICAF, no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidaneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da Uniap (CGU), disponivel no 
Portal da Transparencia (www.portaltransparencia.gov.br/ceis)  e no Cadastro Nacional de 
CondenacOes Civis por Ato de Improbidade Administrativa (CNCIA) e no Cadastro de Impedidos de 
Licitar 	 do 	 TCEPR 
(http: / / servicos.tce.pr.gov.br  / tcepr / municipal / ail / ConsultarImpedidosWeb.aspx) . Caso haj a 
algum registro impeditivo, o licitante sera excluido do certame; 

13.2. Consideradas cumpridas todas as exigencias do edital quanto a apresentagdo da 
documentagdo de habilitagao pelo licitante classificado em primeiro lugar, o pregoeiro o declarard 
vencedor. 

13.3. Ocorrendo a inabilitagap, o pregoeiro convocara o autor do segundo menor lance para 
apresentar sua documentagao de habilitagao e, se necessario, observada a ordem crescente de 
prego, os autores dos demais lances, desde que atendam ao criterio de aceitabilidade estabelecido 
pelo instrumento convocatOrio, ou podera revogar a licitagdo. 

14. DOS RECURSOS 
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14.1. Declarado o vencedor, a pregoeira abrith prazo, durante o qual, qualquer licitante 
podera de forma motivada, em cameo prOprio do sistema, manifestar sua intencao de recorrer. 

14.2. A falta de manifestacao motivada quanto a intencao de recorrer importara na 
decadencia desse direito. 

14.3. Uma vez aceita a intencao de recurs() sera concedido o prazo de 03 (tres) dias para a 
apresentagdo das razoes de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo intimados para, 
querendo, apresentarem as contrarrazOes em igual prazo, que comegard a contar do termino do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imedio dos elementos indispensaveis a defesa 
dos seus interesses. 

14.4. Os recursos e contrarrazOes deverao ser manifestados exclusivamente por meio 
eletrOnico via internet, no site: www.comprasgovernamentais.gov.br  

14.5. 0 recurso contra decisao da. Pregoeira na.o tera efeito suspensivo 
14.6. Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazOes, a Pregoeira tera ate 5 (cinco) 

dias para: • 
14.6.1. Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivacao ou fora do 

prazo estabelecido; 

14.6.2. motivadamente, reconsiderar a decisao; 
14.6.3. manter a decisao, encaminhando o recurso a autoridade competente; 

14.7. 0 acolhimento do recurso importard na invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 

14.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a 
autoridade competente adjudicara o objeto e homologard o processo licitatOrio para determinar a 
contratagao. 

14.9. Nao havendo recurso, a Pregoeira adjudicard o objeto ao licitante vencedor e 
encaminhard o procedimento a autoridade superior para homologacao. 

15. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA 

15.1. A sessao pablica podera ser reaberta: 
15.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que love a anulacao de atos anterioea  

realizacao da sessao plablica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao publica, situacao 
em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

15.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o 
licitante declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao 
comprovar a regularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. 
Nessas hipOteses, serao adotados os procedimentos imediatarnente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances. 

15.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessao 
reaberta. 

15.2.1. A convocacao se dares por meio do sistema eletronico ("chat") ou e-mail, de acordo 
corn a fase do procedimento licitatOrio. 

15.2.2. A convocagdo feita por e-mail dar-se-d de acordo corn os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

16. DA ADJUDICAcA0 E HOMOLOGAcA0 
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16.1. Constatado o atendimento das exigencias fixadas neste Edital, o licitante classificado 
em primeiro lugar sera declarado vencedor. 

16.1.1. Se o primeiro proponente classificado nao atender as exigencias de habilitagao, 
sera examinada a documentagao do segundo proponente classificado, na ordem de classificagdo, 
e assim sucessivamente, ate o encontro de uma proposta que atenda a todas as exigencias do 
edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto da licitagao. 

16.2. A homologagao do resultado da licitagao é de responsabilidade da autoridade 
competente e so podera ser realizada depois da adjudicacao do objeto ao proponente vencedor pela 
pregoeira, ou, quando houver recurso, pela prOpria autoridade competente. 

16.2.1. A homologagdo do resultado desta licitagao nao obriga esta Administragdo 
aquisigao do objeto licitado. 

17. DO PAGAMENTO • 
17.1. 0 pagamento sera efetuado através de transferencia eletremico para a conta bancaria 

da Contratada indicada pela mesma, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias contados da 
apresentagdo da Nota Fiscal, apOs o recebimento definitivo do objeto. 

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

17.3. Quaisquer erros ou emissao ocorrido na documentagdo fiscal sera motivo de correcao 
por parte da adjudicataria e havera em decorrencia, suspensao do prazo de pagamento ate que o 
problema seja definitivamente sanado. 

18. DA DOTAcA0 ORcAMENTARIA 

18.1. Nao havera reajuste de prego. 
18.2. Valor maxim() estimado da licitagdo é de R$ 1.641,851,04 (Urn milhao, seiscentos e 

• quarenta e um mil, oitocentos e cinquenta e urn reais e quatro centavos). 
18.3. Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que tratado o presente edital, sao 

recursos Taxas - Prestagao de Servigos. Os recursos orgamentarios correrao por conta da seguinte 
dotagdo: 

Dotagoes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Puncional programanca , Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 1940 08.002.15.452.1501.2166 000 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 
2020 1950 08.002.15.452.1501.2166 511 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

19. DAS CONDIcOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO 
19.1. As obrigagOes decorrentes deste PREGAO consubstanciar-se-do no TERMO DE 

CONTRATO, cuja minuta consta como Anexo V deste Edital. 
19.2. 0 Contrato Administrativo sera encaminhado através de correio eletremico, para o 

enderego de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitagao, competindo ao Contratada 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



•-1  

4:444=1"40.  
Municipio de Capanerpa - PR 

a impressao e assinatura do instrumento em 02 (duas) vias, providenciando a entrega da via 
original no Departamento de Licitacoes da Prefeitura Municipal, em ate 05 (cinco) dias apps o 
seu recebimento.  

19.3. A via do instrumento destina.da ao Contratada, devidamente assinada pelo 
Contratante, sera disponibilizada por correio eletrOnico, na forma do item antecedente, ou para 
retirada no Paco Municipal a partir de 05 (cinco) dias apps o protocolo da entrega das vias originals 
prevista no item anterior. 

19.4. Para a assinatura do contrato, esta devera ser assinada pelo representante legal da 
adjudicataria (diretor, sOcio da empresa ou procurador), rnediante apresentacao do contrato social 
e procuragao, na hipotese de nomeacao de procurador, e cedula de identidade do representante. 

19.5. 0 prazo para a assinatura do contrato podera ser prorrogado uma vez, por igual 
periodo, quando solicitado pelo adju.dicatario durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administracao. 

	 • 
20. DAS CONDIOES DE RECEBIMENTO/EXECINAO DO OBJETO 

20.1. A empresa vencedora devera entregar os equipamentos em ate 30 (trinta) dias apos a 
solicitacao formal. 

20.2. A CONTRATADA devera entregar os equipamentos corn suas prOprias ferramentas, 
corn seus prOprios veiculos e corn seus prOprios funcionarios, ficando sob sua inteira 
responsabilidade sobre qualquer acidente que porventura acontecer corn seus funcionarios 

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

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

20.5. Apos o recebimento provisorio,  o Municipio, por meio de comissao de 
recebimento, formada por tees servidores efetivos, realizara, no prazo de ate 15 (quinze)  
a liquidacao da aquisicao, isto é, a verificacio da compatibilidade dos bens entregues corn  
as especificacoes do Termo de referencia e da solicitacao mencionado no item 20.1., para 
fins de recebimento definitivo.  

20.6. Uma via da solicitacao mencionada no item 20.1.. devera ser carimbada e  
assinada pela comissao de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos 
equipamentos, os quais serao armazenados em arquivo proprio do Controle Interno ou do 
Departamento de Compras do Municipio.  

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

20.8. _A CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, 
os equipamentos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da qualidade 
dos equipamentos entregues, cabendo a fiscalizacao nao atestar o recebimento dos objetos ate que 
sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possarn vir a ser apontadas. 
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20.9. No caso de equipamentos rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca 
por outro sem defeito ou de acordo corn o Termo de Referencia e solicitacao, dentro do prazo de 
24 (vinte e quatro) horas, contado da notificagao enviada pelo Municipio, sob pena de aplicagdo 
das sancOes previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos 
da operacao de troca. 

20.10. ApOs tal inspecao e eventuais regularizagOes de pendencias, sera lavrado Termo de 
Recebimento Definitivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizacao, 
relatando as eventuais pendencias verificadas e os produtos substituidos, para posterior emissao 
de Nota fiscal dos equipamentos e veiculo fornecidos, disponibilizando uma das vias para a  
empresa contratada.  

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

20.12. 0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das 
disposigoes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

20.13. A notificacao a que se refere o item 20.13 podera ser encaminhada via e-mail para a 
CONTRATADA. 

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

21. DAS INFRAPOES E DAS SANcOES ADMINISTRATIVAS 
21.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitacao: 

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

a) Apresentar documentacao falsa; 

b) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

c) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

d) Comportar-se de modo inidOneo; 

e) Cometer fraude fiscal; 
f) Fizer declaracao falsa; 

g) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 
21.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracaes discriminadas no 

subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 
sancOes: 

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

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

21.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 
execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a Contratada 
estard sujeita as sancoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

21 .3.1 . Advertencia por escrito;  
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21.3.2. Multas: 
a) Multa de 0,5 % por dia de atraso na entrega do material, calculada sobre o valor 

total da Contrato de registro de precos, limitada ao percentual maxim° de 10% do valor 
total da respectiva Contrato, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 0,2 % sobre o valor total da Contrato de registro de precos, por infracao 
a qualquer clausula ou condicao do edital ou da Contrato de registro de precos nao 
especificada na alinea "a" deste item, aplicada em dobro na reincidencia; 

c) Multa de 5 % sobre o valor total da Contrato de registro de precos, no caso de 
rescisao do contrato por ato unilateral da Administracao, motivado por culpa da Contratada, 
havendo a possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

d) Multa de 20,0 % sobre o valor total d Contrato de registro de precos, quando 
configurada a inexecucao total da Contrato. 

21.3.3.Suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de contratar 
corn a Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 	 • 

22.3.4.Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo Publica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 
reabilitagao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que o contratada ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 
prazo de 02 (dois) anos. 

21.4. As sancOes de suspensao temporaria de participacao em licitacao e impedimento de 
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao 
tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

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

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 
c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude 

de atos ilicitos praticados. 
21.5. As penalidades sera() aplicadas apos regular processo administrativo, em que seja 

os meios e recursos que lhe. 10 ‘4, assegurado ao licitante o contradit6rio e a ampla defesa, corn 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na ei 
n° 9.784/99. 

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

21.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 
Pablica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

21.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Pregoeiro. 
21.9. A autoridade competente, na aplicagao das sancOes, levard em consideracao a 

gravidade da conduta do infrator, o caratcr educativo da pena, bem como o dano causado a 
Administracao, observado o principio da proporcionalidade. 

21.10. As multas sera° recolhidas em favor do Municipio, no prazo maxim° de 30 (trinta) 
dias, a contar da data assinatura do Contrato do recebimento da comunicacao enviada pela 
autoridade competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas 
judicialmente. 

21.11. As penalidades serao obrigatoriamcnte registradas no SICAF. 
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21.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

22. DA REVOGAcA0 E ANULAcA0 

22.1. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Capanema o direito de revogar a licitacao 
por razOes de interesse publico decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou 
anuld-la em virtude de vicio insanavel. 

22.2. A declaracao de nulidade de algum ato do procedimento somente resultard na nulidade 
dos atos que diretamente dele dependam. 

22.3. Quando da declaragdo de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade 
competente indicard expressamente os atos a que ela se estende. 

22.4. A nulidade do procedimento de licitacao nao gera obrigagdo de indenizar pela 
Administracao. 

22.5. A nulidade da contratacao opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos juridicos 
que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, alern de desconstituir os ja produzidos. 

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

22.7. A revogagan ou anulacao sera precedida de procedimento administrativo, assegurado 
o contraditOrio e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

22.8. A autoridade competente para anular ou revogar a licitacao é o Prefeito Municipal de 
Capanema. 

23. DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 
23.1. A Contratada é responsavel pelos danos causado a Administracao ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao da Contrato de Registro de Precos. 
23.2. 0 recebimento provisorio ou definitivo do objeto nao exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato e de vicios ocultos do 
objeto adquirido. 

• 23.3.0 material entregue devera possuir, no minimo, 2 (dois) anos de garantia/validade 

contados da Contrato da entrega do produto. 0 produto entregue devera possuir, no minim°, 

75% de sua validade contados da Contrato de fabricacao. (Recomendado pelas normas de 

orientacoes basicas de compra do Ministerio da Sande). 

2 3.4.Durante o prazo de garantia, caso nao seja possivel a solugdo do problema no prOprio 

local onde se encontre o material e haja necessidade de transporte para sede prOpria da proponente. 

fica sob responsabilidade desta todos os Onus com transporte, locomocao, alimentagao, 

hospedagem e outros que por ventura se fizerem necessarios a perfeita solugdo do problema. 
23.5. Incumbe a Contratada o onus da prova da origem do defeito. 

24. DAS DISPOSIOES GERAIS 

24.3. 0 resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Diario Oficial 
EletrOnico do Municipio de Capanema através do endereco eletranico 
https: / /www.capanema.pr.gov.br  / doe, e no Portal de Transparencia do Municipio através do 
endereco eletrOnico www.capanema.pr.gov.br/.  

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot do Souza, 1 080 - Centro - 85760-000 
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24.4. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentagao de suas 
propostas e a Prefeitura Municipal de Capanerna nao sera, em caso algum, responsavel por esses 
custos, independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatOrio. 

24.5. Os proponentes sao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacOes e dos 
documentos apresentados em qualqu.er fase da licitacao. 

24.6. Corn fundamento na norma do art. 43, § 3°, da Lei Federal n.° 8.666/93, é facultado 
ao Pregoeiro ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitagao, a promocao de diligencia 
destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de 
documento ou informacao que deveria constar do processo desde a realizacao da sessao 

24.7. Das sessoes plablicas serao lavradas Contratos circunstanciadas, devidamente 
assinadas pelo Pregoeiro. 

24.8. Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, que decidira, corn base na legislagdo 
vigente. 

24.9. No julgamento das propostas e da habilitagao, o Pregoeiro podera relevar omits  
puramente formais, sanar erros ou falhas, desde que nao contrariem a legislagao vigente. 

24.10. Na hip6tese de divergencia entre este Edital e quaisquer condigOes apresentadas pelos 
licitantes, prevalecerao sempre, para todos os efeitos, os termos dente Edital e dos documentos 
que o integram. 

24.11. Todos os documentos exigidos deverao ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de c6pia reprografica autenticada ou em publicacao de Orgao da imprensa, na forma da 
lei, ou ainda, excepcionalmente através de cOpia acompanhada do original para autenticagdo pela 
pregoeira, e serao retidos para oportuna juntada aos autos do processo administrativo pertinente 
a esta licitagao. 

24.12. Todos os documentos expedidos pelo licitante deverao estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, corn identificacao clara do subscritor. 

24.13. Os documentos emitidos através da Internet serao conferidos pela Equipe de Apoio. 
24.14. Os documentos apresentados para a habilitagao deverao estar em nome do licitante, 

corn flamer() de CNPJ. Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao estar em nome da 
matriz. Se for filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial, exceto aqueles que, 41110:i 
prOpria natureza ou por determinagao legal, forem comprovadamente emitidos apenas em nome 
da matriz ou cuja validade abranja todos os estabelecimentos da empresa. 

24.15. Salvo as excecOes previstas neste Edital, os documentos exigidos para habilitagdo nao 
poderao, em hipOtese alguma, ser substituidos por protocolos que configurem o seu requerimento, 
nao podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado. 

24.16. 0 presente PREGAO podera ser anulado ou revogado, nos termos do artigo 49 da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

24.17. 0 licitante vencedor devera manter, durante a vigencia do respectivo contrato, todas 
as condigOes de habilitagao e de participagao exigidas no procedimento licitatOrio. 

24.18. Os licitantes serao responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagOes e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitagao. 

24.19. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a 

realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro 
dia util subsequente no mesmo horario, desde que nao haja comunicagdo da pregoeira em 
contrario. 
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24.20. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia 
do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Prefeitura Municipal de Capanema. 

24.21. Casos omissos e dnvidas serao resolvidos pela pregoeira. 
24.22. As normas deste PREGAO sera° sempre interpretadas em favor da ampliagdo da 

disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigencias formais, desde que nao 
comprometa a aferigao da habilitagao do licitante nem a exata compreensao de sua proposta, nao 
implicard o afastamento de qualquer licitante. 

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

ANEXO I Termo 	de 	Referencia 	- 	Especificagoes 	Tecnicas 	e 	CondigOes 	de 
Fornecimento; 

ANEXO II Modelo Padrao de Proposta Comercial; 
ANEXO III Modelo de Declaragao unificada 

ANEXO IV Modelo de Declaragdo de Enquadramento - ME/EPP; 
ANEXO V Modelo de Minuta do Contrato 
ANEXO VI Planilha de Coleta de Lixo Reciclavel- Por Cor e dia da Semana. 
ANEXO VII Planilha de Custos Operacional de Coleta e Destinacao Final do 

e Reciclavel ate o aterro sanitario. 
Lixo Orgenico 

ANEXO VIII Roteiro de coleta de Lixo Reciclavel 

Capanema, 24 de margo de 2020. 

AMERICO BELLE 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO - II 

MODELO- PADRAO DE PROPOSTA COMERCIAL 
(uso obrigatorio por todas as licitantes) 

(papel timbrado da licitante) 

A empresa 	 , estabelecida na (endereco completo, telefone, fax e endereco 
eletrOnico, se houver), inscrita no CNPJ sob n° 	 , neste ato representada 
por 	 , cargo, RG 	 , CPF 	 , (endereco), propOe fornecer 
Prefeitura Municipal de Capanema, em estrito cumprimento ao previsto no Edital de Pregao 
Eletronico n° 28/2020, conforme abaixo discriminado: 

ITE 
QT 

 
UNID. MARCA MATERIAL/SERVIc0 

1.. XX Unidade XX • • • 

Informar marca; 

Informar Valor Unitario; 

Informar especificagdo dos produtos; 

Informar que a proponente se obriga a cumprir todos os termos da Nota de Empenho a ser firmada 
• com a vencedora do certame. 

Informar que a validade desta proposta e de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da sessao pablica de PREGAO ELETRoNICO. 

Prazo maxim° de entrega dos materiais sera de acordo corn o ANEXO I do edital. 

Nos precos ofertados ja estao inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, 
trabalhistas e todas as demais despesas necessarias a execuedo do objeto. 

	 de 2020. 
Local e Data 

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

Avenida Governador Peck() Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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ANEXO - III 

MODELO DE DECLARA00 UNIFICADA 
(papel timbrado da licitante) 

A pregoeira e equipe de apoio 
Prefeitura Municipal de Capanema, Estado do Parana 
PREGAO ELETRONICO N° 28/2020 

Pelo presente instrumento, a empresa 	 , CNPJ n° 
na 	 , através de seu representante legal infra-assinado, que: 

 

corn sede 

 

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

• 

2) Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa nao foi declarada inidonea para licitar ou contrContrator corn a 
Administracao PUblica. 

3) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatOrios, instaurados 
por este Municipio, que o(a) responsavel legal da empresa é o(a) Sr.(a) 	  
Portador(a) do RG sob n° 	  e CPF n° 	 , cuja 
funcao /cargo a 	 (socio administrador/ procurador/ diretor/ etc), responsive' pela 
assinatura do Contrato. 

4) Declaramos para os devidos fins que NENHUM sOcio desta empresa exerce cargo ou fungdo publica impeditiva de 
relacionamento comercial corn a Administragao PUblica. 

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

Iw 6) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicagao futura referente e este processo licit " 'o, 
bem como em caso de eventual contrContratogao, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte en 	

o 
. 

E-mail: 
Telefone: 

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

8) Nomeamos a con stituimos o senhor(a) 	portador(a) do CPF/ MF sob 
n.° 	 , para ser o(a) responsavel para acompanhar a execugao da Contrato, referente ao Pregao 
EletrOnico n.° N° 28/2020 e todos os atos necessarios ao cumprimento das obrigagOes contidas no instrumento 
convocatOrio, seus Anexos e na Contrato de Registro de Pregos/Contrato. 

	 de 2020. 
Local e Data 

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

Avenida Governador Pedro Viriato Piuigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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ANEXO - IV 

MODELO PADRAO DE DECLARAcA0 DE ENQUADRAMENTO - ME/EPP 
(papel timbrado da licitante) 

Pelo presente instrumento, a empresa 	 , CNPJ n° 	 , corn sede 

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

	 de 2020. 
Local e Data 

Assinatura do Responsavel pela Empresa 
(Nome Legivel/Cargo/Carimbo do CNPJ) 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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ANEXO VI 
MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE CAPANEMA E 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, sem vinculo 
empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura a Avenida 

Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080, Estado do Parana, inscrito no CNPJ sob o n° 
75.792.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado 

Prefeito Municipal, Sr. AMERICO BELLE. De outro lado XXXXXX,CNPJ XXXXX, 
RUAXXXXXXXXX - CEP: XXXXXXXX- BAIRRO: XXXXX, Municipio de 200000000000170C, 

nesse ato representada pelo Sr(a). 21200000001:XXXXX CPF N° 2001XXXX70000{, RG N° 
20000000001:7000120000L, vem firmar o presente Contrato nos termos das Lei n.° 8.666/93, de 
21 de junho de 1993 e legislacao pertinente, obedecidas as condicoes estabelecidas no Pregio 

Eletronico N° 28/2020, que fazem parte integrante deste instrumento, mediante as 

clausulas e condigOes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

0.1. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS  
DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E  

ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO  

LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR. PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.  

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE FORNECIMENTO 	 • 

2.1. A empresa vencedora devera iniciar o servico em imediatamente ap6s a solicitacao 

formal por parte da secretaria; 

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

OBJETOS  
3.1. 0 objeto devera ser entregue conforme discriminado abaixo: 

Item COdigo do 
produto/ s 
ervico 

Nome do 
produto/ servico 

Quant 
idade 

Unidade Preco 
maximo 

Preco maxim° total 

TOTAL 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DO FORNECEDOR 

4.2. 	0 fornecedor obriga-se a: 

AVenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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4.2.1. Efetuar a entrega dos equipamentos e do veiculo em perfeitas condicOes, 
acompanhados da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicagoes da marca, 
fabricante e prazo de garantia; 

4.2.2. Atender prontamente a quaisquer exigencias da Administragao, inerentes ao 
objeto da presente licitacao; 

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

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

4.2.5. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestacao de 
• garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execucao do contrato (quando for 

o caso). 

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

5.2.1. Receber provisoriamente os equipamentos, disponibilizando local, data e horario; 
5.2.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacOes do fornecedor, através de 

servidor especialmente designado; 
5.2.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

• 
6. CLAUSULA SEXTA - DO VALOR DO CONTRATO  

6.2. 0 valor do contrato é de R$ 200000000C (200000000000000) 

6.2.1. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, materiais de 
consumo, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

6.3. 	Os precos sao fixos e irreajustaveis. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA VIGENCIA 

	

7.2. 	0 prazo de vigencia do contrato sera de 12 (doze) meses, a partir da data da 
assinatura do instrumento, nos termos do artigo 57 da Lei II' 8.666, de 1993. 

	

7.3. 	0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de xx/28/2020 e 
encerramento em xx/28/2020. 

8. CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO  

	

8.1. 	0 pagamento sera realizado em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao e entrega de notas 
fiscais referentes aos equipamentos entregues, juntamente corn os comprovantes de recebimento 
do objeto emitido pela Contratante. 

	

8.2. 	0 pagamento somente sera efetuado apOs o recebimento definitivo dos objetos, nos 
termos da clausula nona deste instrumento contratual. 

	

8.3. 	Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
a contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o pagamento ficara. 
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pendente ate que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipetese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-d apOs a comprovagao da regularizacao da situacao, nao acarretando 
qualquer Onus para a Contratante. 

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

	

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

	

8.5. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagdo 
aplicavel. 

8.5.1. 0 fornecedor regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impost /11e 
contribuicOes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionadr 
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

	

8.6. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Credit°, mediante depOsito 
em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pelo fornecedor, ou por outro 
meio previsto na legislagdo vigente. 

	

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

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

	

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

VP EM=IxNx 	 • 
EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 
I = Indice de atualizaca° financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 
100) 
365 

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

VP = Valor da Parcela em atraso 

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

solicitacao formal. 
9.2. A CONTRATADA devera entregar os equipamentos com suas proprias ferramentas, corn 

seus prOprios veiculos e com seus prOprios funcionarios, ficando sob sua inteira responsabilidade 
sobre qualquer acidente que porventura acontecer corn seus funcionarios 
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9.3. Quando a entrega do objeto for realizada, cabers a CONTRATADA apresentar 
comunicacao escrita, informando o fato ao fiscal do Contrato, o qual verificara os 
equipamentos entregues e confeccionara urn termo de recebimento provisorio, identificando  

o bem recebido, cuja finalidade é apenas para atestar que a Contratada entregou o bem na  
data estipulada na solicitacao, fornecendo uma copia do documento a CONTRATADA.  

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

9.5.  Ap6s o recebimento provisorio, o Municipio, por meio de comissao de recebimento,  
formada por tees servidores efetivos, realizara, no prazo de ate 15 (quinze) dias, a liquidacao  

da aquisicao, isto é, a verificacao da compatibilidade dos bens entregues corn as  
especificacoes do Termo de referencia e da solicitacao mencionado no item 9.1, para fins de  
recebimento definitivo.  

9.6.  Uma via da solicitacao mencionada no item 9.1. devera ser carimbada e assinada  

• pela comissao de recebimento, para fins de recebimento definitivo dos equipamentos, os 
quais serao armazenados ern arquivo proprio do Controle Interno ou do Departamento de  
Compras do Municipio.  

9.7.A Comissao realizara inspecao minuciosa de todo os equipamentos, por meio de  
servidores publicos efetivos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados 
pela solicitacao de compra, corn a finalidade de verificar a adequacao dos bens e constatar 

e relacionar a quantidade e qualidade do equipamentos a que vier ser recusada.  
CONTRATADA fica obrigada a substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, os 

equipamentos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes resultantes da qualidade dos 
equipamentos entregues, cabendo a fiscalizagao nao atestar o recebimento dos objetos ate que 
sejam sanadas todas as eventuais pendencias que possam vir a ser apontadas. 

9.9. No caso de equipamentos rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por 

outro sem defeito ou de acordo corn o Termo de Referencia e solicitacao, dentro do prazo de 24 

(vinte e quatro) horas, contado da notificagdo enviada pelo Municipio, sob pena de aplicagdo das 
sangOes previstas no edital e seus anexos, ficando sob sua responsabilidade todos os custos da 

• operagao de troca. 

	

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

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

	

9.12. 	0 recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer 
epoca, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das 
disposigaes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002). 

	

9.13. 	A notificagao a que se refere o item 9.09 podera ser encaminhada via e-mail para a 
CONTRATADA. 
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9.14. A ausencia de confeccao do termo de recebimento provisorio ou definitivo nos 
termos deste edital ensejara a responsabilizacao administrativa dos agentes e servidores 
publicos que se omitirem.  

10. CLAUSULA DECIMA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
10.1. 	As despesas decorrentes da presente aquisicao correrao a conta de recursos 

especificos consignados no Orgarnento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotacao abaixo 
discriminada: 

DotacOes 

Exercici 
o da 
despesa 

Conta 
da 
despesa 

Funcional programatica Fonte 
de 
recurso 

Natureza da 
despesa 

Grupo da fonte 

2020 1940 08.002.15.452.1501.2166 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 
2020 1950 08.002.15.452.1501.2166 511 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZACA 

11.1. A fiscalizacao do presente Contrato sera exercida pelo Sr. Otavio Galiazi, funcionario 
da Secretaria Municipal de Viacao, Obras e Servicos Urbanos, a qual competird dirimir as duvidas 
que surgirem no curso da execucao do contrato e de tudo dares ciencia a Administragao. 

11.1.1. 0 representante da CONTRATANTE devera ter a experiencia necessaria para o 
acompanhamento e controle da execucao do contrato. 

11.2. A fiscalizacao de que trata esta clausula nao exclui nem reduz a responsabilidade do 
fornecedor, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 
imperfeigoes tecnicas, vicios redibitOrios, ou emprego de equipamentos inadequado ou de 
qualidade inferior e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE 
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade coin o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993. 

11.3. 0 fiscal do contrato anotara em registro prOprio todas as ocorrencias relacionadas 
corn a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualrnente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacao das faltas ou 
observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providencias 
cabiveis. 

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS ALTERACOES E DO REAJUSTE  

12.1. 	Eventuais alteragOes contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 
8.666, de 1993. 

12.1.1. 0 fornecedor ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condicOes contratuais, os 
acrescimos ou supressOes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado da contratacao. 

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

12.1.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, §1°, da Lei 
8.666/93, quando acordado pelas partes e nas hipateses em que o fornecedor nao deu causa 
prorrogacao, respeitar-se-a o indice INPC/IBGE para a atualizacao dos valores. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
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13.1. Comete infracao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da 

licitacao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro 

do prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentacao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inickineo; 

I) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragdo falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execucao do certame. 

13.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no 

• subitem anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes 

sanciies: 

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

pela conduta do licitante; 

b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 

13.3. Em caso de inexecueao do contrato, erro de execuedo, execucao imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informagOes prestadas, o fornecedor 
estara sujeita as sangoes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

1-Advertencia por escrito; 
II- Multas: 

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

a.2. Multa de 5% sobre o valor do item no caso de inexecucao parcial do 

• contrato; 
a.3. Multa de 0,2% ate 2% sobre o valor total do item, por infracio a qualquer 

clausula ou condicao do contrato ou do edital, aplicada em dobro na reincidencia; 

a.4. Multa de 15% sobre o valor total do contrato, no caso de rescisdo do 
contrato por ato unilateral da Administragdo, motivado por culpa da Contratada, havendo a 
possibilidade de cumulacao com as demais sancoes cabiveis; 

a.5. Multa de 20% sobre o valor total do contrato, quando configurada a sua 
inexecucao total. 

Suspensao temporaria de participagdo em licitacao e impedimento de contratar 
corn a Administracao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

III- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Thablica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a 
reabilitacao perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre 
que o contratado ressarcir a Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o 
prazo de 02 (dois) anos. 
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13.4. As sancOes de suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de 
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao poderao 
tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

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

b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao; 

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude 
de atos ilicitos praticados. 

13.5. As penalidades serao aplicadas apOs regular processo administrativo, em que seja 
assegurado ao licitante o contraditOrio e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes sao 

inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei 
n° 9.784/99. 

13.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagame t s 
eventualmente devidos pela Administracao. 

13.7. A sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 
Piablica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

13.8. As demais sancOes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissao 
Permanente de Licitacao. 

13.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancOes, levard em consideracao a 
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado 
Administracao, observado o principio da proporcionalidade. 

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

13.11. As penalidades sera() obrigatoriamente registradas no SICAF. 
13.12. As sancOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 

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

14. CLAUSULA 1)ECI:111IA OUARTA - MEDIDAS ACAUTELADORAS 
	 • 

14.1. Consoante o artigo 45 da Lei If 9.784, de 1999, a Administracao Thablica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagarnento, como forma de 
prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparacao. 

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

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

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

b) "Pratica Fraudulenta": A falsificagio ou omissao dos fatos, com o objetivo 
de influenciar o processo de licitacao ou de execucao de contrato; 
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c) "Pratica Colusiva": Esquematizar ou estabelecer urn acordo entre dois ou 
mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representante ou prepostos do orgao 
licitador, visando estabelecer precos em niveis artificiais e nao competitivos; 

d) "Pratica Coercitiva": Causar dano ou ameacar causar dano, direta ou 
indiretamente, as pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participagao em urn 
processo licitatorio ou afetar a execucao do contrato; 

e) "Pratica Obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em 
inspecoes ou fazer declaracoes falsas ao representantes do organismo financeiro multilateral, 
corn objetivo de impedir materialmente a apuracao de alegacoes de pratica prevista na 
clausula III, deste edital (ii) atos cuja intencio seja impedir materialmente o exercicio do 
direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecio. 

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

15.3. Considerando os propositos das clausulas acima, o licitante vencedor 
como condicao para contratacao devera concordar e autorizar que, na hipotese do 
contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo 
financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitira que o 
organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicados, possam 
inspecionar o local de execucao do contrato e todos os documento, contas e 
registro relacionadas a licitacio e execucao do 

16. CLAUSULA DECIMA. SEXTA - DA RESCISAO CONTRATUAL 
16.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato: • 	a) 0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagOes, projetos ou prazos; 

b) 0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacifies, projetos, 
cronograrnas e prazos; 

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

d) 0 atraso injustificado entrega dos equipamentos; 
e) A paralisagdo do da entrega, sem justa causa e previa comunicagdo a Administragdo; 
f) A subcontratacao total do seu objeto, a associacao do contratado corn outrem, a 

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

16.1.1.A subcontratagdo parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 
Administragdo e autorizacao em contrato. 

16.1.2. 0 desatendimento das determinaeaes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execueao, assim como as de seus superiores; 

16.1.3. 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugdo, anotadas na forma do § 1° 
do art. 67 da Lei n° 8.666/93; 

a) A decretacao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil; 
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b) A dissolucao da sociedade ou o falecirnento do contratado; 

c) A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execucao do contrato; 

d) Razoes de interesse public° de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas 
e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

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

f) A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da Administragao, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade piablica, grave perturbacao da 
ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente do pagamento obrigatOrio de indenizacaes pelas sucessivas e contratualmente 
imprevistas desmobilizagoes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagOes assumidas ate que 

normalizada a situacao; 
g) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administracao 

decorrentes da aquisicao, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade pUblica, 
grave perturbacao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela 
suspensao do cumprimento de suas obrigacOes ate que seja normalizada a situacao; 

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

i) A ocorrencia de caso fortuito ou de forca major, regularmente comprovada, impeditiva 

da execucao do contrato; 
j) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sancoes penais cabiveis. 
16.2- A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

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

o contraditOrio e a ampla defesa. 
16.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escri e 

fundamentada da autoridade competente. 
16.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa do fornecedor, sera esta ressarcida dos 

prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

k) Devolugao da garantia; 

I) Pagamentos devidos pela execucao do Contrato ate a data da rescisao. 
16.6. A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execucao da 

garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indenizacoes a ela devidos, bem como a retencao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite 
dos prejuizos causados a CONTRATANTE, alem das sancoes previstas neste instrumento. 

17. CLAUSULA DECIMA =TEMA - DOS CASCO OMISSOS 
17.1. Os casos omissos ou situacOes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato serao 

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

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

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

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DO FARO  
19.1. As questOes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, serao processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 
Capanema-PR. 

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

Capanema-PR, xx/28/2020 

AMERICO BELLE 
Prefeito Municipal 

MUNICIPIO DE CAPANEMA 
Contratante 

XXXXX200001:7000000C 

Representante Legal 

Contratada 
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PLANILHA DE CUSTOS SERVICOS COLETA E TRANSPORTE DE LIXO RECICLAVEL 

onela/mes 

)(mint& 

,eriodo (metes) 

M ODE OBRA 

Municipio de Capanerna - PR 

A NEXO VT 

—....., 
Motorista [Mono 

Coietores Diurno 
Total Mk de Obra 	0 0,00 

2 • UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTE • 0 INDIVIDUAL 
DIscrirninaiSo Unld - Quantldade/mes 115 unld. RS/met ne hornens RS total 

Jaqueta Unid 0,00 

Calca Und 0,00 

Carniseta refletiva Unid 0,00 

Bane Unid 0,00 

Lava Unid 0,00 

apa de chuva Unid 0,00 

Bermudas Unid 0,00 

Meias Unid 0,00 

Calcado Unid 0,00 - 

Totals a Uniformea 0,00 

3• EQUIPAMENTOS 

EspecificacOo Qtd 	 R$ Unid. R$ total depred.% a.m. 

Caminhao coletor (toco) 
Coitainer de 40m' para rejeitos junto a Associaclo de Catadores - 

Total De•red 	S0 	 0,00 

4• IMPOSTOS/SEGU OS 
Espedtkastio Qtd RS/untterlo meses 

0 
Lill 

aCIV/0! 
Seguro ObrIgatono 
Licenciamento 0 PDIV/CI 

IPVA/Seguro 0 r*DIV/01 

Total 

5 MATERIAIS DE CONSUMO 

NDIV 01 

EspecificacOo Km/Utro  5/Mr° 
001V/0! 

Km/mBs 
0 

RS total 
t1DiV/0! 

Oleo diesel 
Oleo de Motor 

0!V/O! 0NON/0l 

Oleo Hidraullco 
EOIV/01 0 PDIV/OI 

Oleo Oderencial DIV/01 0 POIV/0' 
IMICtifil 

Total 

0 • ITC,. 
Es •  ecilka ao 1111.12=2/2111111 RS/UnId. .1.11232172:31.11 
PneoS Ica minh3o Soto un.ci glailleralliall 

ReCa . a ;ern Unid .1.1111.112111111111111 
Pneus t fteca .a :em icmt o o neat 1101V/O) 
Custo mensal com Pneus aDIV/0! 11111111.1015011.1.1111  
Total 

7 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
Es • rcIfIca Sas 	 Valor total Des , • • racionais 	MIKMOIIIIIIIUIIIIIM 
Aluguei/a :ua/luz/telefone/eScrItorm 	 dOIV/01 	 111.011.111.2=11 

8 - LUCRAT1V1DADE 
Es• dike 	 11111E17011111M1111111111311111111011111111111 
percentua so 	 111.111r0=1.111.1.111/13.1111111:Mall 

Es- tines aes MiNZENIEZ=. 
PtsiCofins„lcit illniffiCa 
iss 0,00 
•,, 	c.. 	• R - n 	. 	PJ 

0.00 
Total de Im•ostos 0.00 
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Municipio de Capanema - PR 

ANEXO VII 

PLANILHA DE CUSTOS, SERVICOS COLETA e TRANSPORTE DE LIXO ORGANICO ATE TRANSBORDO 

0 Municlpio n€o possui area de transbordo, ficando de responsabilidade de empresa contratada. 

Tonelairnes 	 0 

Km/met 	 0 Obs: n3o este incluso clislencia ate o transbordo 

Period() (metes) 	12 

1 - MAO DE OBRA 

se"' 	 61" 
, 	tiQ 	 ,,,..4 

vi445*  a 	 .."••- 

	

-0 	 ,c. 	,.0 , 	<b 
urscao 	 ,,,,'' 	4e>1.) 	NO' 	 ,te 	 a , 	 -0 

Motonsta Mono 
Coletores Oiumo 
Total Mao de Obra 	0 0,00 

2 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTE • 0 INDIVIDUAL 
Discriminacio Unid Quantldade/mas RS wild RS/met na Romans R$ total 
Jaelueta Unid 0,00 
Calca Unid 0,00 
Camiseta refletiva Unid 0,00 
Bone Unld 0,00 
Lusa Void 0,00 
Capa de chova Unid 0,00 
Bermudas Unit 0,00 
Meias Unid 0,00 - 
Calcado Void 0.00 
Total Et% e Umformes 0,00 

3 • EQUIPAMENTOS  
a.m.  Qtd total RS Unid. 	I 10  adorer-% E

Cam:MN, Compactador (loco) 	
I c  Especificatio 

Total Deprecia 	o 0,00 

4 - IMPOSTOS/SEGUROS 
Especlficageo Qtd RS/uniterlo mesas cm 
Seguro ObrisatOno 12 0,00 
ticenciamento 12 0,00 
leVA/Seguro 12 0,00 
Total 000 

S . MATERIAIS DE CONSUMO 
EspocifIcagio Km/Litre RS/Lttro RS/Km Km/met RS total 
Oleo diesel NOIV/0! 0 aDis.r/01 

Oleo de Motor 100!V/0l 0 aDIV/01 
Oleo Hidraulico 1101V/01 0 MDIV/0! 
Oleo Oderencial MDIV/01 0 trOIV/Ol 

Total ION 01 

6 • PNEUS 
Especificaglo Unidade Quantidade RS/Unid. RV Subtotal 

Pneus (caminh3o loco) Unit 0,00 

Recapagem Unid 0,00 

Poets e Pecapagem Kmjjogo pneus 0,00 trOlV/01 

Custo mensal cons Pneus xrnimes 0 aDIVfO! $101V/01 

Total 	 OM 01 

7 - TRANSISORDO 
EspecificacfSes 

I 	
Lintels& Quantldade    RS,funIdade PS total 

Transporte ate transbordo (dist.cidade ate transbordo) 	 Km 0,00 
Custo do transbordo per tonelada 	 I 	tonelada 0,00 
Total 

$ - DESPESAS ACIPAINISTRA 	AS 

000 

Especifkacaes Valor total Dew. Operaclonals total 
Alu. uel/a uailuz/telefone/escritorio 

9 - LUCRATIVIDADE 

trOiV/O! 10 	001V/01 

EspecificapSes Custo Total RS total 
Percentual sobre o custo total 

10- IMPOSTOS 

DIV/0! 10 MDI 	! 

Especificacaes X Total RS 
PtS/Coens/CSI. 0,00 
151 0,00 
imposto de Panda P1 0,00 
Total de Impostos 0,00 

Custo per Tonelada 	 IIDIV/01 

Avenida Governador Pedro Viliato Ruigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fouc:(16)3.i 	1 32 1 
CAPANEMA - PR 



COLOQUE NO SACO AZUL SOMENTE 0 MO RECICLAVEL. 
COLOQUE viDROS EM EMBALAGEM SEPARADA E IDENTIFICADA 

DIAS DE RECOLHA 

REGIAO 01 - QUINTA-FEIRA 0 
REGIAO 02 - SEGUNDA-FEIRA • 

REGIAO 03 - QUARTA-FEIRA • 

REGIAO 04 - TERCA-FEIRA • 

ATUAUZADO PEVEREIRO 
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ROTEIRO DE COLETA DO LIXO RECICLAVEL 
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96120 - ESTADO DO PARANA 
987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

• fTh 

RELACAO DE ITENS - PREGAO ELETRONICO N° 00028/2020-000 

1 - Itens da Licitacdo 

1 - Pagamento despesa corn pessoal 

Descricao Detalhada: SERVICO DE COLETA, PORTA A PORTA DO LIXO ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSBORDO E 
DESTINAQAO FINAL DE LIXO ORGANICO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHAO COLETOR 
EQUIPADO COM BAU COMPACTADOR DE CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA 15m'. CONFORME ROTEIRO APRESENTADO 
NO PROJETO BASICO (CAMINHAO COM NO MINIMO 05 ANOS DE USO) 

Tratamento Diferenciado: Nao 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao 
	

Criterio de Julgamento: Menor Prep 

Quantidade Total: 12 
	

Criterio de Valor: Valor Estimado 

Unidade de Fornecimento: Unidade 
Valor Total (R$): 	 482.397,72 

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 	0,01 

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (12) 

Grupo: G1 

III 	 - Pagamento despesa corn pessoal 

Descricao Detalhada: TRANSPORTE E EXECUCAO DE SERVICO DE DISPOSIcA0 E DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANICO E REJEITOS 
URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE 

Tratamento Diferenciado: Nao 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao 
	

Criterio de Julgamento: Menor Preco 

Quantidade Total: 12 
	

Criterio de Valor: Valor Estimado 

Unidade de Fornecimento: Unidade 
Valor Total (R$): 	 545.201,28 
Intervalo Minimo entre Lances (R$): 	0,01 
Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (12) 

Grupo: 01 

3 - Pagamento despesa corn pessoal 

Descricao Detalhada: SERVICO DE COLETA, PORTA A PORTA DE LIXO RECICLAVEL PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 
TRANSBORDO DO LIXO RECICLAVEL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, COM CAMINHAO COLETOR 
EQUIPADO COM BAU OU CAMINHAO COM CARROCERIA COBERTA E FECHADA NAS LATERAIS. CONFORME ROTEIRO 
APRESENTADO NO PROJETO BASICO. (CAMINHAO COM NO MINIMO 05 ANOS DE USO) 

Tratamento Diferenciado: Nao 

41 
cabilidade Decreto 7174/2010: Nao Criterio de Julgamento: Manor Prep 

Criterio de Valor: Valor Estimado 

Unidade de Fornecimento: Unidade 

antidade Total: 12 

Valor Total (R$): 	 427.052,04 

Intervale Minimo entre Lances (R$): 	0,01 
Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (12) 

Grupo: G2 

PREGAO ELETRONICO N° 00028/2020-000 UASG 987487 	 24/03/2020 10:26 	 (1/2) 



4 - Pagamento despesa corn pessoal 

Descricao Detalhada: TRANSPORTE E EXECUCAO DE SERVIc0 DE DISPOSIcA0 E DESTINACAO FINAL DO LIXO RECICLAVEL E REJEITOS 
URBANO E RURAL DE CAPANEMA, EM ATERRO SANITARIO A SER PROVIDENCIADO PELA EMPRESA PROPONENTE. 

Tratamento Diferenciado: Nao 

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nao 

Quantidade Total: 12 

Criterio de Julgamento: Menor Preco 

Criterio de Valor: Valor Estimado 

Unidade de Fornecimento: Unidade 

U 

Valor Total (R$): 	 187.200,00 

Intervalo Minimo entre Lances (R$): 	0,01 

Local de Entrega (Quantidade): Capanema/PR (12) 

Grupo: G2 

2 - Composicao dos Grupos 

Grupo 1 

N° do Item Descricao Quantidade Total Unidade de Fornecimento 

1 Pagamento despesa corn pessoal 12 Unidade 

2 Pagamento despesa corn pessoal 12 Unidade 

rupo 2 

° do Item Descricao Quantidade Total Unidade de Fornecimento 

3 Pagamento despesa corn pessoal 12 Unidade 

4 Pagamento despesa corn pessoal 12 Unidade 

PREGAO ELETRONICO N° 00028/2020-000 UASG 987487 	 24/03/2020 10:26 	 (2/2) 



Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria-Geral 

PARECER JURIDICO N° 103/2020 

INTERESSADO: ComissEto Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: Analise previa do Pregao Eletronico n° 28/2020. 

EMENTA: ANALISE PREVIA DA LICITAcAO. PREGAO 
ELETRONICO. DOCUMENTAcA0 EM ORDEM. 
JUSTIFICATIVA E DOCUMENTOS ADEQUADOS. PARECER 
FAVORAVEL. POSSIBILIDADE DE PUBLIC/WA° DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 

0 Pregoeiro e a equipe de apoio, designados pelas portarias n°. 

7.351/2019, encaminham para analise desta Procuradoria Municipal, minuta de 

edital de pregao eletrOnico, tipo menor prego, por lote, para contratacao de empresa 

especializada na prestagdo de servigos de coleta, transporte e destinagao em aterro 

sanitario de lixo reciclavel e organic° produzido no perimetro urbano e transporte e 

destinagdo final do lixo organico produzido na zona rural do Municipio de 

Capanema/Pr, conforme condigOes e especificagOes contidas no edital e seus anexos. 

Constam no processo administrativo: I) Portaria n° 7.351/2019; II) 

Solicitagdo da contratagao; III) Projeto Basico; Orgamento e pesquisa de pregos; 

Despacho de encaminhamento da Prefeita Municipal; VII) Parecer do Departamento 

de Contabilidade; VIII) Minuta do edital; IX) Anexos 02 a 04; e, Anexo 06 - (minuta 

do contrato). 

E o relatOrio. 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos 

termos do paragrafo unico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideragdo acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria-Geral 

Administracao PUblica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tem 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administracao e o erario pUblico. Assim, parte das 

observacoes aqui expendidas se constitui em recomendacoes e, caso a Administragao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendagOes decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

• isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questaes que envolvem a legalidade, isto 6, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigat6ria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos tecnicos dos 

objetos da contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tarefa afeta a 

este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

razao da omissao grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na 

justificativa da contratacao. 

Ante as questaes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Da licitacio: do cabimento da modalidade Pregao Eletronico  

No tocante a escolha da modalidade pregao, os fundamentos estao 

assentados em dois fatores: (1) a possibilidade juridica de caracterizacao do objeto 

da licitacao como urn bem/servico comum, nos termos da lei 10.520/2002; e (2) a 

necessidade de se contratar aquele que oferece o menor valor pelo servico/bem, 

dentro dos pararnetros objetivamente fixados no edital. 

Nesse rumo, o Pregao é modalidade de licitagdo instituida pela Lei 

Federal n°. 10.520/2002, restrita a contratacao de bens e servicos comuns, corn 

disciplina e procedimentos proprios visando a acelerar o processo de escolha de 

futuros contratados da Administracao em hipOteses determinadas e especificas, 

Av. Pedro Viriato Pan de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

Procuradoria-Geral 

aplicando-se, subsidiariamente, as normas da Lei 8.666/93. A propria lei acima 

mencionada, em seu art. 1°, Paragrafo Unico, esclarece o que se deve entender por 

"bens e servigos comuns": 

"Consideram-se bens e servicos comuns, para os fins e efeitos deste 
artigo, aqueles cujos padrOes de desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagOes usuais no 
mercado". 

A doutrina tern muito estudado a abrangencia da expressao "bens e 

servigos comuns", citem-se as consideragoes do insigne Professor José dos Santos 

Carvalho Filho, em sua obra "Manual de Direito Administrativo" (25" Ed., Editora 

Atlas, p. 304), para quem a amplitude do termo "bens e servicos comuns" permite a 

adogao do pregao para praticamente todos os bens e servigos: 

"Para especificar quais os bens e servicos comuns, e diante da previsao 
legal de ato regulamentar, foi expedido o Decreto n° 3.555, de 8.8.2000 
(publ. Em 9.8.2000). No anexo, onde ha a enumeracao, pode constatar-se 
que praticamente todos os bens e servicos foram considerados comuns; 
poucos, na verdade, estarao fora da relacan, o que significa que o pregao 
sera adotado em grande escala". 

Tambern o Tribunal de Contas da Uniao, em analise quanto 

abrangencia do significado de bens e servigos comuns, ja se manifestou 

diversas vezes, tais como nos acOrdaos 313/2004, 2.471/2008, ambos do 

Plerthrio: 
"11. 0 administrador pablico, ao analisar se o objeto do pregao 
enquadra-se no conceito de bem ou servico comum, devera 
considerar dois fatores: os padrOes de desempenho e qualidade 
podem ser objetivamente definidos no edital? As especificacOes 
estabelecidas sao usuais de mercado? Se esses dois requisitos 
forem atendidos o bem ou servico podera ser licitado na 
modalidade pregao. 
12. A verificacao do nivel de especificidade do objeto constitui urn 
6timo recurso a ser utilizado pelo administrador pablico na 
identificagao de urn bem de natureza comum. Isso nao significa que 
somente os bens pouco sofisticados poderao ser objeto do pregao, 
ao contrario, objetos complexos tambem podem ser enquadrados 
como comuns (...)". 
(Acordrio n° 313/2004 - Plenfirio)  

"19. 0 entendimento de bem comum, de acordo corn diversos 
autores, nada tem a ver corn a complexidade do bem adquirido e 
sim corn produtos que sejam comumente encontrados no mercado, 
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Munidpio de Capanema - PR 
Procuradoria-Geral 

sem a necessidade de alteracOes especificas para o fornecimento 
em questao". 
(Acordao n° 2.471/2008 - Plenfirio)  

Logo, em virtude do objeto pretendido pela Administragab (Projeto 

Basico), bem como da verificagdo de existencia de urn mercado vasto, diversificado e 

capaz de identificar amplamente as especificagoes usuais deste objeto, infere-se que 

este pode ser considerado como bem comum. 

2.3. Do Projeto Basic°  

Em licitagoes realizadas na modalidade pregao, é obrigat6ria a 

elaboragdo de projeto basic°, que deve dispor sobre as condigOes gerais de execugao 

do contrato. 

Destarte, limitando-se a examinar a presenga dos elementos essenciais 

do documento, verifica-se que o termo de referencia atende de maneira suficiente 

aos requisitos legais, pois fornece subsidios claros para que os licitantes elaborem as 

suas propostas. 

Ademais, oportuno registrar a necessidade da administracao se  

atentar no que tange as condicoes de recebimento do obieto e as disposicoes 

concernentes ao pagamento.  

Alias, quanto ao recebimento do objeto, calha observar que a 

ausencia de confeccao do Termo de Recebimento Proviserio e Definitivo 

ensejara a responsabilizacao administrativa dos agentes e servidores publicos 

que se omitirem. 

2.3. Da minuta do edital e do contrato  

No tocante a minuta do edital, verifica-se que ha a previsdo das 

condigOes essenciais de procedibilidade, conforme o art. 40, da Lei 8.666/93, 

atendendo de forma satisfat6ria os requisitos da Lei 10.520/2002, bem como as 

disposigOes dos Decretos Federais n°. 3.555/2000 e 5.450/2005. 

Portanto, verifica-se que a minuta contratual contem as clausulas 

obrigatorias que o caso requer, especialmente o que dispOe o art. 55, da Lei 8.666/93. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
	Pagina 4 de 5 

Fone:46-3552- 1321 - ramal 202 - Far:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



, 	e's, 	. , •-, ,. 1  

.1 j , 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria-Geral 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria se manifesta favoravelmente 

publicacao da minuta de edital em apreco, bem como de seus anexos. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicacao deste 

edital no portal eletronico do Municipio de Capanema, em atendimento a Lei 

Federal 12.527/2011. 

8 o parecer. 

Capanema, 24 de marco de 2020. 

ROMANTI 
EZER 
BARBOSA 

Assinado de forma 
digital por ROMANTI 
EZER BARBOSA 

Dados: 2020.03.24 

09:51:21 -03'00' 
Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 
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Municipio de Capanema - PR 

AUTORIZAcAO PARA LICITAcAO 

Capanema - PR, 24 de marco de 2020 

Assunto: Pregao EletrOnico n° 28/2020 

DE: Prefeito Municipal 
PARA: Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagao 

Considerando as informagoes e pareceres contidos no presente processo AUTORIZO a 
licitagdo sob a modalidade PREGAO ELETRONICO, que tern por objeto o CONTRATAcAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO 
PERiMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E 
RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO 
PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS., nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 
e da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. 

A Comissao de Licitagao e aquela nomeada pela Portaria n° 7.531 de 09 de dezembro de 
2019. 

Sobre a recomendagao juridica do Parecer Juridico n° 103/2020 onde o Procurador 
Juridico recomenda a substituigao do Fiscal da Ata de Registro de Pregos por Servidor competente 
de provimento efetivo, justifico que no momento o Municipio de Capanema nao possui em seu 
quadro permanente de pessoal, uma pessoa que pudesse atuar como Fiscal dessa Ata de Registro 
de Precos, a pessoa indicada e contratado como Diretor de Departamento de Controle Interno de 
Maquinas, Equipamentos e Estoques, trata-se de uma pessoa muito competente, corn grande 
conhecimento nessa area e capaz de atuar como Fiscal dessa Ata de Registro de Pregos/Contrato. 

Encaminhe-se ao Setor de LicitagOes para as providencias necessarias. 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
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AVISO DE LICITACAO 

ATO PREGAO ELETRONICO N 2  28/2020 

O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna public° que 

realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: Modalidade: PREGAO 

ELETRONICO n228/2020. Tipo de Julgamento: Menor prego Por LOTE. 

Modo de Disputa: Aberto 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcAO 

DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO 

SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO 

URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E 

RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-

PR.. R$ 1.641.851,04 Urn Milhao, Seiscentos e Quarenta e Urn Mil, 

Oitocentos e Cinqiienta e Urn Reais e Quatro Centavos). Abertura das 

propostas: 	 Horas 	do 	dia 	 Local: 

https://www.comprasgovernamentais.gov.br  , demais informagoes 

podem ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. 

Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro 

e tambern no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema, 24/03/2020 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Pregoeira 

• 



24/03/2020 	 Mural de Licitacoes Municipais 

TCE PR 
u : 9 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 
Informacoes Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	 —Os campos Ano,N° a Modalidade devem oar iguais aos informados (a informar) no SIN-AM 

Arlo* 2020 

Modalidade* Pregao 
	 • 

No licitagao/dispensa/inexigibilidade 28 

Recursos provenientes de organismos internacionals/multilaterals de credito 

A licitacao utiliza estes recursos? 

Numero edital/processo* 28 

Descrick do Objeto. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS 

DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO 

RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 

TRANSPORTE E DESTINKAO FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL 

Forma de Avalicao Menor Preto 
	 • 

Dotagao Orgamentaria* 0800215452150121661940339039 

Prego maximo/Referencia de prego -  1.641.851,01 
R$* 

Data de Langamento do Edital 24/03/2020 

Data da Abertura das Propostas 09/03/2020 

HA itens exclusivos para EPP/ME? Nao 

HA cota de participagao para EPP/ME? Mao 

Trata-se de obra corn exigencia de subcontratagao de EPP/ME? Mao 

HA prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locals? Mao • 

   

L CooFirrneri 
----.-- 

CPF: 63225824968 (Lgggut) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 



ISSN 1677-7069 	 Na 60, sexta-feira, 27 de mem) d DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secs() 3 

DOTACAO: As despesas decorrentes da execucao da obra, objeto deste EDITAL, 
correrlo a conta dos recursos prdprios do municipio e provenientes do Contrato de 
Repasse 1061267/2018 MCIDADES - CEF - Celebrado entre o Ministerio das Cidades e 
o Municipio de Sossego • Dotagao: 02040.15.451.0575.1008 - 44.90.51.00.00.. 
VIGeNCIA: ate o final do exercicio financeiro de 2020. PARTES CONTRATANTES: 
Prefeitura Municipal de Sossego e: CT NO 00021/2020 - 18.03.20 - B & N 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - RS 228.843,74. 

TOMADA DE PRECOS NO 00003/2020 - OBJETO: contratacio de empresa de construc90 
civil, para execuclo de obra de pavimentacao de vial em SOSSEGO-PB (Ruas: Antonio 
Francisco de Sousa, Jose Ferreira de Macedo, Horace° Ferreira, Maria Isabel e Travessa 
Maria Isabel), CONFORME PROJETO BASICO. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preps 
ns' 00003/2020. DOTACAO: As despesas decorrentes da execuc3o da obra, objeto deste 
EDITAL, correrSo a conta dos recursos preprios do municipio e provenientes do 
Contrato de Repasse 1061860-72/2018 MCIDADES - CEF - Celebrado entre o Ministerio 
das Cidades e o Municipio de Sossego - Dotacao: 02040.15.451.0575.1008 -
44.90.51.00.00. VIGENCIA: ate o final do exercicio financeiro de 2020. PARTES 
CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sossego e: CT NO 00022/2020 - 18.03.20 - B 
& N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - R$ 222.780,13. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMBUZEIRO 

AVISO DE ADJUDICACAO 
PREGAO PRESENCIAL Na 11/2020 

Corn base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas 
as disposicoes da legislacao vigente, reference ao Preglo Presencial ne 00011/2020, que 
objetiva: CONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA PRESTTO DE 
SERVICO IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDAD 0 (PEC) 
DE ACORDO COM 0 MINISTERIO DA SAODE, PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO 
MUNICIPIO DE UMBUZEIRO- PB; ADJUDICO 0 seu objeto a: EDER BATISTA DE SOUSA • R$ 
111.000,00. 

Umbuzeiro - PB, 20 de marco de 2020. 
MAVIAEL CAVALCANTE BARBOSA 

Pregoeiro 

ESTADO DO PARANA 

MUNICIPIO DE PALMITAL 

AVISO DE LICITACAO 
TOMADA DE PRECOS NO 2/2020 

PROCEDIMENTO LIEITATORIO NO 25/2020 
0 Municlpio de Palmital-PR, Estado do Parana corn fundamento na Lei Federal 

n2  8.666, de 21 de junho de 1993, corn alteracCes posteriores, e demais normas 
regulamentares aplicaveis a especie, comunica que realizarg licitag3o conforme as 
seguintes especificacCes: OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
REALIZACAO DE °BRAS E URBANISMO E SERVICE'S DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, A SER 
EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA E PROJETOS QUE SAO PARTES 
INTEGRANTES DO EDITAL. DATA DE ABERTURA: 13 de Abril de 2020 as 09:00 horas. 
CRITERIO DE JULGAMENTO POR PRECO GLOBAL: R$ 959.617,43 (NOVECENTOS E 
CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS). 
INFORMACOES: 0 Edital e anexos estlo disponiveis Fone: (42) 36571222, Ramal 25, atraves 
do site www.palmital.pr.gov.bre e-mail-licitapalmital@gmail.com  

Palmital/PR, 26 de Margo de 2020. 
VALDENEI DE SOUZA 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA 

AVISO DE ALTERACAO 
PREGAO NO 9/2020 

OBJETO: Registro de preps para aquisicao de combustiveis para velculos da frota 
municipal, por urn period° de 12 (doze) meses. TIPO: Malor percentual de desconto. FICA 
SUSPENSE) o processo licitatdrio, podendo ser retomado posteriormente sendo publicado 
nos mesmos melo de comunicaclo. Esclarecimentos: das 08:00 as 18:00 horas, 
telefone:3162 4259, 3162-4225 e 3162-4218. 

Apucarana - PR, 26 de marco de 2020 
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

AVISO DE LICITACAO 
CONCORRENCIA N2  3/2020 

Objeto: REGISTRO DE PRECOS para contratacao de empresa especlalizada na prestagSo de 
servicos operacionals no parque de iluminacao miblica no municipio de Arapongas, 
compreendendo a execucao de melhorias e modernizaglio do parque, mediante 
fornecimento de materials, mao de obra, equipamentos e ferramental„ em atendimento 
a Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbana - SEODUR, do tipo 
MENOR PRECO, conforme especificaceies e anexos constantes no respectivo Edital. 
Encerramento do recebimento dos envelopes ate 09h15min do dia 29 de Abril de 2020 e 
abertos a partir das 09h3Omin horas, do mesmo dia, no mesmo local. 0 edital completo 
podera ser obtido em sua Integra no site: http://www.arapongas.pr.gov.br/licitacao.  

Arapongas - PR, 26 de marco de 2020. 
RICARDO KANEHIRO KOIKE 

Presidente da Comissgo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

AVISO DE LICITACAO 
PREGAO ELETRONICO NO 28/2020 

0 MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, tomb pOblico que realizara 
Processo Llcltatdrio, nos termos a seguir: Modalidade: PREGAO ELETRONICO 0228/2020. 
Tipo de Julgamento: Menor prep Por Lote Modo de Disputa: Aberto 

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAM PRESTACAO DE 
SERVICE'S DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO 
RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PER(METRO URBANO E TRANSPORTE E 
DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.. R$ 1.641.851,04 Urn Milhao, Seisceotos e Quarenta e Um 
Mil, Oitocentos e Cinquenta e Urn Reais e Quatro Centavos). Abertura das propostas: Horas 
do dia . Local: https://www.comprasgovernamentais.gov.br  , demais informacCies podem 
ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. Pedro Viriato Parigot 
de Souza, 1080- Capanema Parana - Centro e tambem no site www.capanema.pr.gov.br. 

Capanema - PR, 24 de marco de 2020 
ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Pregoeira 

Este document° °ode se vefilicado no endereco Owen.. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

AVISO DE LICITACAO 
CONCORRENCIA 192  5/2020 

Tipo: Menor Preto. Objeto: 11.753,82m' de recape em CBUQ no bairro Interlagos. 
Abertura: 29/04/2020 as 14h0Omin. Acesso ao edital site: cascavel.atende.net. 
Informagetes: (45) 3321-2300. 

Em 26 de marco de 2020 
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS 

Diretor do Depto de Gestlo de Compras e Administraclo 

AVISO DE LICITACAO 
CONCORRENCIA NO 6/2020 

Tipo: Menor Prep. Objeto: 24.973,48' de recape em CBUQ no bairro Cascavel Velho. 
Abertura: 30/04/2020 as 14h0Omin. Acesso ao edital site: cascavel.atende.net. 
Informagoes: (45) 3321-2300. 

Em 26 de marco de 2020 
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS 

Diretor do Depto de Gestlo de Compras e Administragao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO 

AVISO DE LICITACAO 
TOMADA DE PRECOS N2  9/2020 

Objeto: Pavimentac3o Nas Ruas Cipriano Marques, Xv de Novembro, do Rosario, Pendia 
Calageras e Francisco Xavier da Silva. Emissao: 26/03/2020. Abertura: 14/04/2020. Nor:ado: 
14hCOmIn. Valor Maximo: R$ 626.882,30. 

LINCOLN CESAR SCHMITKE 
Presidente da Comisslo 

AVISO DE LICITACAO 
PREGAO ELETRONICO N2  22/2020 

Objeto: Aquisigio de Medicamentos (Creme Dermatologico Cetaph11). Emisslo: 26/03/2020. 
Acolhimento das Propostas: Ate 08h30 do Dia 14/04/2020. Abertura das Propostas: 08h31 
do Dia 14/04/2020. Disputa: 09h00 do Dia 14/04/2020. Valor Maximo: as 31.470,00. 

LUCIANO AUGUSTO CARDOSO 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITACAO 
PREGAO ELETRONICO NC 23/2020 

Objeto: Aquisiclo de Suplementos Alimentares. Emissio: 26/03/2020. Acolhimento das 
Propostas: Ate 08h30 do Dia 13/04/2020. Abertura das Propostas: 08h31 do Dia 
13/04/2020. Disputa: 09h00 do Dia 13/04/2020. Valor Maximo: R$ 601.000,00. 

LUCIANO AUGUSTO CARDOSO 
Pregoeiro 

AVISO DE UCITACAO 
PREGAO ELETRONICO 512  24/2020 

Objeto: Servicos de Transportes de Paclentes Para Tratamento Fora de Domicilio No 
Municipio de Ponta Grosse. Ernissao: 26/03/2020. Acolhimento das Propostas: Ate 08h30 
do Dia 09/04/2020. Abertura das Propostas: 08h31 do Dia 09/04/2020. Disputa: 09h00 do 
Dia 09/04/2020. Valor Maximo: R$ 2.413.813,50. 

LUCIANO AUGUSTO CARDOSO 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITACAO 
PREGAO ELETRONICO N2 025/2020 

Objeto: AquIsicao de Generos Alimenticios. Emiss3o: 26/03/2020. 
Acolhimento das Propostas: Ate 13h30 do Dia 09/04/2020. Abertura das Propostas: 13h31 
do Dia 09/04/2020. Disputa: 14h00 do Dia 09/04/2020. Valor Maximo: R$ 257.562,80. 

TARCISIO JOSE DE QUADROS 
Pregoelro 

AVISO DE LICITACAO 
PREGAO ELETRONICO N2  26/2020 

Objeto: Aquisic3o de Vibro Acabadora de Asfalto Rebocavel. Emissao: 26/03/2020. 
Acolhimento das Propostas: Ate 08h30 do Dia 08/04/2020. Abertura das Propostas: 08h31 
do Dia 08/04/2020. Disputa: 09h00 do Dia 08/04/2020. Valor Maximo: R$ 110.000,00. 

TARCISIO JOSE DE QUADROS 
Pregoeiro 

AVISO DE LICITACAO 
PREGA0 ELETRONICO N2  27/2020 

Objeto: Aquislcio de Aparelhos de Academia e Brinquedos Adapteveis Ao Ar Livre Para 
Cadeirantes e Pessoas Corn Defici8ncia. Emissao: 26/03/2020. Acolhimento das Propostas: 
Ate 13h30 do Dia 08/04/2020. Abertura das Propostas: 13h31 do DIa 08/04/2020. Disputa: 
14h00 do Dia 08/04/2020. Valor Maximo: R$ 164.430,00. 

TARCISIO JOSE DE QUADROS 
Pregoelro 

AVISO DE LICITACAO 
PREGAO ELETRONICO 312  28/2020 

Objeto: Aquisigao de Gas GIp, Agua Mineral e 6:A0es/casco e Mangueiras de Conex3o. 
Erniss3o: 26/03/2020. Acolhimento das Propostas: Ate 08h30 do Dia 09/04/2020. Abertura 
das Propostas: 08h31 do Dia 09/04/2020. Disputa: 09h00 do Dia 09/04/2020. Valor 
Maximo: R$ 619.500,00. 

TARCISIO JOSE DE QUADROS 
Pregoelro 

AVISO DE UCITACAO 
PREGAO PRESENCIAL Na 20/2020 

Objeto: Servicos de MecOnica Em Geral e Retffica de Motores, Corn Forneclmento de Pecas 
Para Manutengao de Veiculos Pesados e A Diesel. Emissao: 26/03/2020. Abertura: 
13/04/2020. Horatio: 09h0Omin. Valor Maximo: R$ 1.570.000,00. 

DALILA GONCALVES BUENO DE OLIVEIRA 
Pregoeiro 

Document° assmado dieitalmente conlorme MP na  1200-2 de 24/08/2001, rP  
due institul a infraestrutura de Chaves Pkiblicas Brasdelra • ICI,Brasd 



ORGAO DE DIVULGAcA0 DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENKAO/DIRKAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administragao 

DIAGRAMKAO/ED100: Caroline Pilaff 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 

ak E-mail: diariooficial@capanema.prgov.br  / adm@capanema.prgov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administrag5o: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saticle: Jonas Welter 
Secretario de Viagao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

•
Ve read° r: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
Vereador: Edson Wilmsen - 1° Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: lzolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE LICITACAO 
ATO PRECAO ELETRONICO N" 28/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna pUblico 
que realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: Modalidade: 
PREGAO ELETRONICO n"28/2020. Tipo de Julgamento: Menor 
prego Por LOTE. Modo de Disputa: Aberto 
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINACAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL 
E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 
TRANSPORTI E DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANICO E 
RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR.. R$ 1.641.851,04 Urn Milhao, Seiscentos 

e Quarenta e Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Urn Reais e Quatro 
Centavos). Abertura das propostas: Horas do dia . Local: https:// 
www.comprasgovemamentais.gov.br  , demais informacoes podem 
ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro e 
tambem no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema, 24/03/2020 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

ORGAO DE DIVULGA4A0 
DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICfPIO DE CAPANEMA 

 

QUARTA-FEIRA: 25 TiE'MA11.0 
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NOmero edital/processo 28 

Preto maxirno/Referancia de prego 

R$ 

Data de Lancamento do Edital 

1.641.851,04 

31/03/2020 

Data da Abertura das Propostas 15/04/2020 

Ha itens exclusives pars EPP/ME? Nao 

HS cota de participacao para EPP/ME? Nao 

Trata-se de obra corn exigencia de subcontratagao de EPP/ME? Nao 

Ha prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locais? Nao 

-Y. 
• [ Cuialtaattr 

IntormacOes Gerais 

Municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICiPIO DE CAPANEMA 

---- - -Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informer) no SIM-AM 

Ano' 2020 

Modalidade. Pregao 

N° licitacao/dispensa/inexigibitidade. 28 

	Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterals de credit.) 

A licitagao utiliza estes recursos? 

RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 

TRANSPORTE E DESTINA°A0 FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL 

PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 

PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

Forma de Avalicao Menor Prego 	 • 

Dotagao Orgamentaria* 0800215452150121661940339039 

Descncao do Objeto. 
VC LAJLC I /A, I IV-11,1JrUK ICC UCJ I IINML,JAU Cm HI CKI1U SHINII I /AMU LIC LIAU 

30/03/2020 

 

Mural de Licitagoes Municipais 

  

TCE PR 

   

  

Vo 'tar 

Registrar processo licitatori0 

CPF: 63225824968 (Loma) 

https://servicostce.prgov.britcepr/municipal/aml/RegistrarProcessoCompra.aspx  1/1 



AVISO DE LICITA00 

##ATO PREGAO ELETRONICO N° 28/2020 

##TEX RETIFICA00 DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA 
UNIAO DE 27/03/2020, EDIcAO N° 60 PAGINA N° 145 , FICA 

INCLUSA A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA DIA 

15/04/2020 AS 13:30 HORAS. AS DEMAIS INFORMACOES 
PERMANECEM INALTERADAS 

##DAT Capanema, 30/03/2020 
##ASS Roselia Kriger Becker Pagani 
##CAR Pregoeira 

r,  " 

• 

• 



AVISO DE LICITAcA0 

PREGAO ELETRONICO N 9  28/2020 

RETIFICACAO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL 
ELETRONICO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, DE 25/03/2020, 

EDIcAO N2  0458, PAGINA N2  02 , FICA INCLUSA A DATA DE 

ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA DIA 15/04/2020 AS 13:30 
HORAS. AS DEMAIS INFORMACOES PERMANECEM 

INALTERADAS 
##DAT Capanema, 30/03/2020 
##ASS Roselia Kriger Becker Pagani 

##CAR Pregoeira 

• 

• 



Orgao 	 UASG Responsavel 

96120 - ESTADO DO PARANA 	 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

Modalidade de Licitagao 	N° da Licitagao 	 Forma de Realizacao 	Caracteristica 	 Modo de Disputa 

Pregao 	 00028/2020 	 EletrOnico 	 Tradicional 	 Aberto 

Objeto 

Contratacao de empresa Especializada para prestacao de servico de Coleta, Transporte e Oestinacao em Aterro Sanitario 
de Lixo Reciclavel e Organic°, produzido no perimetro Urbano e Transporte e Destinacao Final do Lixo Organic° e 
Reciclavel produzido na zona Rural do Municipio de Capanema PR 

Motivo do Evento de Alteracao 

FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSAO PARA 0 DIA 15/04/2020 AS 13:30 HORAS 

Data da Divulgacao do Evento de Alteracao 

01/04/2020 

Data da Disponibilidade do Edital 	 Data/Hora da Abertura da Licitacao 

A partir de 01/04/2020 	as 08:00 	Em 15/04/2020 as  ,13:30 

30/03/2020 	 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitacao para Publicagao-Divulgacao 

Licitagao 
LAIR,9470puvAgibilidade 
Pedido de CoTagao 
Eventos 

Disponibilizar Aviso de Evento de Licitacao para Publicacao- 
Divulgacao 

30/03/2020 09:03:32 

450 	Este Evento de Alteracao sera Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) na data de 01/04/2020. 

Resumo do Evento de Alteragao 

Disponibilizar para Divulgação 

Evento de Alteragao  

1 1.1K",115Eargol 

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarDivulgacao 	 1/1 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 adm@capanema.prgov.br  

Enviado em: 	 segunda-feira, 30 de marco de 2020 11:18 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 ENC: ALTERAcA0 DA QUALIFICA00 TECNICA DO EDITAL DO LIXO 

Anexos: 	 image001.jpg 

Born dia Valdeci e Roselia, 

Aprovo as retificagao do edital. 

At.te. 

Romanti Barbosa 

Procurador Juridico 

Valdeci Alves do Santos 
Secrethrio de Administragao 

Decreto 6263/2017 

adm@capanema.prgov.br   

De: Romanti Barbosa <romanti@gmail.com> 

Enviada em: segunda-feira, 30 de marco de 2020 10:48 
Para: adm@capanema.prgov.br  

Assunto: Re: ALTERACAO DA QUALIFICACAO TECNICA DO EDITAL DO LIXO 

Born dia Valdeci e Roselia, 

• 
Aprovo as retificagao do edital. 

At.te. 

Romanti Barbosa 
Procurador Juridico 

Em seg, 30 de mar de 2020 10:44, <adm@capanema.prgov.br> escreveu: 

Born dia! 

Segue as sugestoes para alteragao na qualificagao tecnica, favor avaliar: 



a) Certidao 	de registro da proponente nos respectivos Conselhos 
Regionais de Classe no Estado do Parana dentro de seu prazo de validade. As proponentes 
que forem sediadas em outra jurisdicao e, conseqiientemente, inscritos nos Conselhos de 
origem, deverao apresentar, obrigatoriamente, Registro de Classe nos Conselhos Regionais 
de sua Classe. 

b. b) Comprovacao de aptidao de ter executado os servicos licitados, mediante 
apresentacao da Certidao de Acervo Tecnico - CAT expedido pelo respectivo 
Conselho, em nome do Responsavel Tecnico indicado para a execucao dos servicos; 

d) Comprovante de que a empresa proponente possui Responsavel 
Tecnico, devidamente certificado pelo seu Conselho de Classe. 

Att.  

_J 

Valdeci Alves do Santos 

Secretario de Administracao 

Decreto 6263/2017 

• adm@capanema.pr.gov.br  

2 



Municipio de Capanema - PR 

PREGAO ELETRONICO 28/2020 
AVISO DE RETIFICAcAO DO EDITAL 

A Pregoeira Sra. Roselia Kriger Becker Pagani, torna piablica, a todas as empresas interessadas em 
participar do referido certame, a retificagdo do Edital do Prega.o ELETRONICO 28/2020, com a 
alteragdo descritas a seguir. 

OBJETO: CONTRATAcA0 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE 
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E 
ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO 
LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR. 

NO EDITAL ITEM 10.12.1.5.- QUALIFICAcA0 TECNICA: 

ONDE LIA-SE: 
a) Certidao 	de registro da proponente no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA/PR, dentro de seu prazo de validade. As 
proponentes que forem sediadas em outra jurisdicao e, conseqiientemente, inscritos no 
CREA de origem, deverao apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do 
Parana. 

b) Comprovacao de aptidao de ter executado os servicos licitados, 
mediante apresentacao da Certidao de Acervo Tecnico - CAT expedido pelo CREA, em nome 
do Responsavel Tecnico indicado para a execucao dos servicos; 

c) Cadastro Tecnico Federal da empresa junto ao IBAMA; 
d) Comprovante de que a empresa proponente possui Responsavel 

Tecnico, Engenheiro Quimico ou Sanitarista devidamente certificado pelo CREA. 
e) Declaracao do Responsavel Tecnico atestando que sera o Responsavel 

pela execucao do objeto da licitacao; 
f) Copia da Licenca Operacional do Aterro Sanitario, expedida pelo IAP; 

LEIA-SE: 

a) Certidao 	de registro da proponente nos respectivos Conselhos 
Regionais de Classe no Estado do Parana dentro de seu prazo de validade. As proponentes 
que forem sediadas em outra jurisdicao e, conseqiientemente, inscritos nos Conselhos de 
origem, deverao apresentar, obrigatoriamente, Registro de Classe nos Conselhos Regionais 
de sua Classe. 

b) Comprovacao de aptidao de ter executado os servicos licitados, 
mediante apresentacao da Certidao de Acervo Tecnico - CAT expedido pelo respectivo 
Conselho, em nome do Responsavel Tecnico indicado para a execucao dos servicos; 

c) Comprovante de que a empresa proponente possui Responsavel 
Tecnico, devidamente certificado pelo seu Conselho de Classe. 

d) Cadastro Tecnico Federal da empresa junto ao IBAMA; 
e) Copia da Licenca Operacional do Aterro Sanitario, expedida pelo 

IAP; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3.552-1321 
CAPANEMA - PR 



Capanema, 30 de marco de 2020 

ger ecker am 

Pregoeira 

103 
Municipio de Capanema - PR 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Orgao 	 UASG Responsavel 

96120 - ESTADO DO PARANA 	 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

Modalidade de Licitacao 	N°  da Licitacao 	 Forma de Realizacao 	Caracteristica 	 Modo de Disputa 

Pregao 	 00028/2020 	 Eletronico 	 Tradicional 	 Aberto 

Objeto 

Contratacao de empresa Especializada para prestacao de servico de Coleta, Transporte e Destinacao em Aterro Sanitario 
de Lixo Reciclavel e Organic°, produzido no perimetro Urbano e Transporte e Destinacao Final do Lixo Organic° e 
Reciclavel produzido na zona Rural do Municipio de Capanema PR 

Motivo do Evento de Alteragao 

FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSAO PARA 0 DIA 15/04/2020 AS 13:30 HORAS 
FICA ALTERADA A QUALIFICAcA0 TECNICA 

Data da Divulgacao do Evento de Alteracoo 

01/04/2020 

Data da Disponibilidade do Edital 	 Data/Hora da Abertura da Licitacao 

A partir de 01/04/2020 	as 08:00 
	

Em 15/04/2020 as 13:30 

30/03/2020 	 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitacao para Publicacao-Divulgacao 

Licitacao 
9AmpWrImAgibilidade 
Pedido de CoTacao 
Eventos 	  

Disponibilizar Aviso de Evento de Licitacao para Publicacao- 
Divulgacdo 

30/03/2020 13:18:50 

Este Evento de Alteracao sera Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) na data de 01/04/2020. 

Resumo do Evento de Alteracao 

Disponibilizar para Divulgagao  

Evento de Alteracao  

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarDivulgacao 	 1/1 



a empresa JACKSON DA ROSA - ME 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, MUNICIPIO 
DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica 
(CNPJ) sob o n° 75.972.760/000 I -60, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal abaixo assinado, doravante designada PREFEITURA, 
Senhor AMERICO BELLE, doravante designada CONTRATANTE, 
e de outro lado a empresa JACKSON DA ROSA - ME, pessoa juridica 
de direito privado, situada a R OTAVIO FRANCISCO DE MATTOS, 
644 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita no CNPJ sob o n" 
12.097.330/0001-26, neste ato por seu representante legal, JACKSON 
DA ROSA, CPF:025.855.179-85 ao fim assinado, doravante designada 
CONTRATADA, estando as partes sujeitas as normas da Lei n° 
8.666/93 e suas alteraceies subsequentes, ajustam o presente Contrato, 
em decorrencia do Edital Tomada de Precos n° 2/2019, mediante as 
seguintes clausulas e condicOes. 

CLAUSULA PR IM E IRA - Conforme Contrato firmado em 11/03/2019, 
objeto do Edital de licitacao, Modalidade Tomada de Preps n° 2/2019, 
entre as partes acima identificadas, para CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM PAVIMENTAcA0 EM PAVER 
NA AVENIDA BRASIL ENTRE AS RUAS RIO DE JANEIRO E 
AV. BOTUCARIS, AV. BRASIL ENTRE AS RUAS ANTONIO 
NIEHUES E AV. GOV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA E 
AV. INDEPENDENCIA ENTRE AS RUAS ANTONIO NIEHUES E 

RIO GRANDE DO NORTE, em conformidade corn o Parecer Juridico 
no 99/2020, fica prorrogado o prazo de Vigencia do Contrato n° 
63/2019 para mais 90(noventa) dias corridos a partir da data de termini) 
do contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, 
nao atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma. 

Capanema - PR, 20 de marco de 2020 

AMtRICO BELLF. 
Preleito Municipal 

JACKSON DA ROSA 
Represeniante Legal 

JACKSON DA ROSA ME. 
Contratada 

AMMENNEMOMMenh 

OUTRAS PUBLICAOES 
RLSOLKAO N° 02/2019 

SOMULA: AlteracAo da Coordenacao Municipal Intersetorial do 
Programa Bolsa Familia e AprovacAo do Plano de AcAo Intersetorial do 
Programa Bolsa Familia para ano de 2020 do municipio de Capanema-
Pr. 

O Conselho Municipal de Assistencia Social-CMAS, no use de suas 
atribuiceles que the confere a Lei Municipal n° 1471/2013: 
RESOLVE: 
ARTIGO 1° Alterar a Coordenacao Municipal Intersetorial do 
Programa Bolsa Familia. 
ARTIGO 2° Aprovar o Plano de Acao Intersetorial do Programa Bolsa 
Familia para ano de 2020. 
ARTIGO 3° Esta resolucAo entra em vigor a partir da data desta 
publicacAo. 

Capanema 25 de marco de 2019. 

Caroline Pilati 
Presidente do CMAS 

   

  

TEKA-FEIRA, 31 DE MAK() DE 2020 - EDicAo 0460 DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
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PREGAO ELETRONICO 28/2020 
AVISO DE RETIFICAGA0 DO EDITAL 

A Pregoeira Sra. Roselia Kriger Becker Pagani, coma publica, a todas as 
empresas interessadas em participar do referido certame, a retificacao 
do Edital do Pregao ELETRONICO 28/2020, corn a alteracao descritas 
a seguir. 

OBJETO: CONTRATA00 DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTA00 DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINACAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL 
E ORGANICO PRODUZIDO NO PERfMETRO URBANO E 
TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E 
RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR. 

NO EDITAL ITEM 10.12.1.5.- QUALIFICKAO TECNICA: 
ONDE LIA-SE: 

a) Certidao de registro da proponente no Conselho Regional de 

egenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA/PR, dentro de seu prazo 
validade. As proponentes que forem sediadas em outra jurisdicao e, 

conseqiientemente, inscritos no CREA de origem, deverao apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Parana. 
b) Comprovacao de aptidao de ter executado os servicos licitados, 
mediante apresentacao da Certidao de Acervo Tecnico - CAT expedido 
pelo CREA, em nome do Responsavel Tecnico indicado para a 
execucao dos servicos; 
c) Cadastro Tecnico Federal da empresa junto ao IBAMA; 
d) Comprovante de que a empresa proponente possui Responsavel 
Tecnico, Engenheiro Quimico ou Sanitarista devidamente certificado 
pelo CREA. 
e) Declaracao do Responsavel Tecnico atestando que sera o Responsavel 
pela execucao do objeto da I ici tacao: 
t) Copia da Licenca Operacional do Aterro Sanitario, expedida pelo 
I AP: 

LEIA-SE: 

a) Certidao de registro da proponente nos respectivos Conselhos 
Regionals de Classe no Estado do Parana dentro de seu prazo de 

akidade. As proponentes que forem sediadas em outra jurisdicao 
IlIrconsequentemente, inscritos nos Conselhos de origem, deverao 

apresentar, obrigatoriamente, Registro de Classe nos Conselhos 
Regionais de sua Classe. 

b) Comprovacao de aptidao de ter executado os servicos licitados, 
mediante apresentacao da Certidao de Acervo Tecnico - CAT expedido 
pelo respectivo Conselho, em nome do Responsavel Tecnico indicado 
para a execucao dos servicos; 

c) Comprovante de que a empresa proponente possui Responsavel 
Tecnico, devidamente certificado pelo seu Conselho de Classe. 
d) Cadastro Tecnico Federal da empresa junto ao IBAMA: 
e) Copia da Licenca Operacional do Aterro Sanitario, expedida pelo 
IAP: 

Os demais itens permanecem inalterados. 

Capanema, 30 de marco de 2020 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Preyoeira 

2." Termo Aditivo ao Contrato n° 63/2019, que entre si celebram de 
um lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro lado 



tNI.  DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL N° 1.648/2018 

COORDENAcAO/DIREcAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administragao 

DIAGRAMA00/EDIcA0: Caroline Pilaff 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 

Fone: 46 3552-1321 
P-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  

opanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 

Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de SaUcle: Jonas Welter 
Secretario de Viagao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 
Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 

111P
-

ereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
eador: Edson Wilmsen - 12  Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 2° Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE LICITAcA0 

PRECAO ELETRONICO N" 28/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, torna p6blico 
que realizara Processo LicitatOrio, nos termos a seguir: Modalidade: 

PREGAO ELETRONICO n"28/2020. Tipo de Julgamento: Menor 
prego Por EOTE. Modo de Disputa: Aberto 

Ohjcto: CONTIZATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRI STACAO DF SERVI('OS DE COLETA, TRANSPORTE F. 
DESTINACAO FM AITRRO SANIT.ARIO DE LIXO RECICLAVEL 
E ORGANIC() I'RODUZIDO NO PERIMETRO URBANO F 
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANIC() E 
RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR.. R$ 1.641.851,04 Urn Milhao, Seiscentos 

QUARTA-FEIRA, 25 DE MARc0 DE 2020 - EDIcAo 0458 

e Quarenta e Urn Mil, Oitocentos e CinqUenta e Urn Reais e Quatro 
Centavos). Abertura das propostas: Horas do dia . Local: https:// 
www.comprasgovernamentais.gov.br  , denials informacties podem 
ser adquiridas na Prefeitura Municipal de Capanema, sito a Av. Gov. 
Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana — Centro e 
tambem no site www.capanema.prgov.br. 
Capanema. 24/01'2020 
Roselia Kriger Becker Pagani 
Pregoeira 

:aititA,5reg, 



ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL Ng 1.648/2018 

COORDENACAO/D1RECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administragao 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Caroline Pilati 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  

panema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saticle: Jonas Welter 
Secretario de Viagao, Obras e Servigos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 

ereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
reador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

ereador: Edson Wilmsen - 19  Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 29  Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: lzolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
AVISO DE LICITACAO 
PREGAO ELETRONICO N° 28/2020 
RETIFICACAO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL 
ELETRONICO DO MUNICIPIO DE CAPANEMA, DE 25/03/2020, 
EDICAO N° 0458, PAGINA N° 02 , FICA INCLUSA A DATA 
DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA DIA 15/04/2020 AS 
13:30 HORAS. AS DEMAIS INFORMACOES PERMANECEM 
INALTERADAS 
##DAT Capanema, 30/03/2020 
##ASS Roselia Kriger Becker Pagani 
##CA R Prceoei ra  

6." Termo Aditivo ao Contrato n" 179/2017, que entre si celebram de 
urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA — PARANA e de outro lado 
a empresa HOSPITAL SUDOESTE LTDA - EPP 

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR, inscrito no Cadastro Nacional, 
de Pessoa Juridica (CNPJ) sob o n° 75.972.760/0001-60, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal abaixo assinado, doravante 
designada PREFEITURA, Senhor AMERICO BELLE, doravante 
designada CONTRATANTE, e de outro lado a empresa HOSPITAL 
SUDOESTE LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, situada a R 
TUPINAMBAS, 191 - CEP: 85760000 - BAIRRO: CENTRO, inscrita 
no CNPJ sob o n° 75.984.195/0001-50, neste ato por seu representante 
legal, JOSE CARLOS MAESTRELLI, CPF:183.776.619-34 ao fim 
assinado, doravante designada CONTRATADA, estando as partes 
sujeitas as normas da Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes subsequences, 
ajustam o presente Contrato, em decorrencia do Edital Processo 
inexigibilidade n° 1/2017, mediante as seguintes clausulas e condicoes. 

CLAUSULA PR1MEIRA - Conforme Contrato firmado em 18/05/2017, 
objeto do Edital de licitactio, Modalidade Processo inexigibilidade n° 
1/2017, entre as partes acima identificadas, pars CONTRATACAO 
DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E 
HOSPITALARES, LOTADA EM TERRITORIO MUNICIPAL, 
PARA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE URGENCIA/ 
EMERGENCIA (24 HORAS), INTERNAMENTO HOSPITALAR, 
PARTO E CESARIA, A FIM DE OTIMIZAR A ASSISTENCIA AOS 
USUARIOS DO SISTEMA ONICO DE SAUDE DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA PR, em conformidade corn o Parecer Juridico 
n° 106/2020, fica prorrogado o prazo de Viencia do Contrato n° 
179/2017 para mail I2(doze) meses a partir da data de termino do 
contrato, fica tambem aditivado scu valor em R$ 2.479.133,52 (Dois 

quatrocentos e setenta e nove mil, cento e trinta e trds reais e 
cinquenta e doffs centavos). 

CLAUSULA SEGUNDA: As demais clausulas do contrato originario, 
nao atingidas por este Termo, permanecem inalteradas. 

E, por assim estarem ajustados firmam o presente em 02 (duas) vias de 
igual teor e fonna. 

Capanema - PR, 30 de margo de 2020 

AMERICO BELLE 
	

JOSE CARLOS MAESTRELLI 
Preiciin Municipal 
	

Representante Legal 
HOSPITAL SUDOESTE LTDA • EPP 

Coninnada 

AVISO DE REMARCACAO DE ABERTURA DE SESSAO DE 
LICITACAO — PREGAO ELETRONICO N° 13/2020 
O MUNICIPIO DE CAPANEMA, Estado do Parana, toma public° 
que realizara Processo Licitatorio, nos termos a seguir: 
Modalidade: Pregao ELETRONICO n°13/2020 
Tipo de Julgamento: Menor preco por item, Modo de Disputa Aberto. 
()bjeto: AQUISICAO DE VEICULO NOVO PARA USO NAS 
ATIVIDADES DE PROTECAO ESPECIAL EM ATENDIMENTO A 
EMENDA PARLAMENTAR N"410450120170002. 
Valor: R$ 60.845,87 (Sessenta Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco 
Reais e Oitenta e Sete Centavosais) 
FICA REMARCADA A ABERTURA DA SESSAO PARA 0 
DIA: 16/04/2020 — AS 08:30 HORAS. 
Local: Setor de Licitacoes da Prefeitura Municipal de Capanema, 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080— Capanema — Parana —
Centro. 
Demais informacoes poderao ser obtidas no endereco acima citado em 
horario normal de expediente e no site www.capanema.pr.gov.br. 
Capanema-PR, 30 de marco de 2020 
Roselia KB Pagani- Pregoeira 

411101111111111111111111111111111, 	 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
d. 

441312-xae. MUNICIPIO DE CAPANEMA 
TEKA-FEIRA, 31 DE MAK() DE 2020 - EDIcA0 0460 



DIARIO OFICIAL DA UNIAO - secao 3 
	

ISSN 1677-7069 	 N9  63, quarta-feira, 1 de abril de 2020 

ESTADO DO PARANA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIA 

AVISO DE LICITAcA0 TP N9  1/2020 

0 MUNICIPIO de ALTONIA, torna pablico que no dia 16/04/2020, realizara 
licltacao na modalidade tomada de precos do tipo menor preco, Contratacao de empresa 
Especializada para Execuc5o de 203 metros lineares de ciclovia na Rodovia Pr 496 conf. 
planilhas e Projetos em Anexo. Valor, 52.250,00 Informacees Tel. (44) 3659-8180, e-mail. 
licitacoes@altonia.prgov.br. 

AITONIA • PR, 30 de marco de 2020 
SONIA APARECIDA DOS SANTOS 

presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAcA0 

EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL 

Processo Administrativo, n° 248/2019, Contratcr n9. 217/2020, Inexigibilidade: n'. 
041/2019 - Chamamento: 012/2019 
Partes: Municipio de Arapongas e HIGOR AFONSO PEREIRA DA SILVA CLINICA MEDICA -
ME., CNPI/MF n9  32.420.868/0001.37. 
Objeto: credenciamento de pessoas juridicas da area da solids, pare atuarem em planteies 
medicos presenciais por hora nas UBSs e PSF, em atendimento a Secretaria Municipal de SaUde. 
Objeto do Termo: de acordo corn o requerimento protocolado no processo admirnstrativo 
sob o rt. 8266 de 26/03/2020, fica descredenciada a partir de 27/03/2020, a empresa 
HIGOR AFONSO PEREIRA DA SILVA CLINICA MEDICA - ME. inscrita no CNPI sob a n9. 
32.420.868/0001-37, estabelecida na Rua Luiz Lerco, n." 399, bloco 1, Apto 1.202, Terra 
Bonita, CEP 86.047-610, Londrina/PR, neste ato represented° por 	Afonso Pereira da 
Silva, brasileiro, solteiro, medico, portador da Cart eira Nacional Habilitacao n.9  
05182794143•DETRAN/PR, insult() no CPF sob n9. 330.583.568-03, residents e domiciliado 
na Rua Luiz Lerco, n.' 399, bloco 1, Apto 1.202, Terra Bonita, CEP 86.047-610, 
Londrina/PR. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA VISTA DA CAROBA 

AVISO DE CHAMADA PLIBLICA N9  4/2020 

A Prefeitura Municipal de Bela Vista da Caroba atraves da Secretaria Municipal 
de Educac90 torna peblico para ciencia dos interessados, que estare realizando as 08:30 no 
dia 22/04/2020, a abertura do edital de Chamada POblica n9. 004/2020, aquisicAo de 
generos alimenticios da Agriculture Familiar e do Empreendedor Familiar Rural destined° 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentac5o Escolar/PNAE, do Municipio de Bela 
Vista da Caroba, o Edital podera ser retirado diretamente na Sede do Departamento de 
Lithe*, do Municipio de Bela Vista da Caroba, desde a publicacao do aviso ate 
31/12/2020, das 08h00rnin as 11h30m.n e 13h0Omin as 17h0Omin durance o expedience. 
na Rua Rio de. laneiro, n9.1021. Centro. 

DILSO STORCH 
Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO DO SUL 

AVISO DE HOMOLOGAcA0 E ADJUDICAcAO 

PREGAO ELETRONICO N9  4/2020 - Processo Licitatdrio 06/2020 
De acordo corn o parecer juridic° e em concordancia corn a ate de Sess3o 

Eletronlca de abertura do procedimento licitatdrio na modalidade de Preg5o Eletreinico n9  
04/2020, cujo objeto e a aquisicao 01 fume) carreta agricola e 01 (urn) distribuidor de 
calcario e adubo, conform, Convenio corn o MAPA ne 888583/2019, firmado corn o 
Municlpio de Born Sucesso do Sul, conforme quantidades, especificacoes e condicees 
descritas no Termo de Referencia anexo I do Edital. HOMOLOGO por sews preprios 
fundamentos, deterrninando que seta ADIUDICADO u sea objeto a favor das empresas 
licitantes e valores relacionados abaixo, PROPONFNTE FORNFCFDORA: BRI INDUSTRIA DE 
EQUIPAMENTOS R000VIARIOS E AGRICOLAS LTOA - ME - CNN: 27.438.098/0001-10 -
item 1 Carreta Agricola, NOVA, de metal, capacidade de carga minima de 6 toneladas e 
volume minima de carga de 7,50m., basculante hldraulico corn abertura vertical e 
horizontal, corn rodado tandem, com pneus novos, aro 16", cam 6 furor, corn chess, de 
chapa no minimo 6,7 mm de espessura. Marca BRL. Quantidade 01 Valor united° 
14.900,00. Valor total Homologado do Fornecedor: RS 14.900,00 (quatorze mil e 
novecentos reels). PROPONENTE FORNECEDORA: ALGOR METALURGICA ITDA - FPP • CNN: 
19.138.457/0001-95 - item 2 Distribuidor de calcario e adubo. NOVO, corn eixo rodado 
tandem pare quatro pneus nouns, aros 16" capacidade minima de distribuicao de 
7,500kg/ha, corn distribuidor mecanico de rotor duplo, com mecanismo distribuidor 
centrifugo, com mecanismo dosador volumetric°, corn esteira transportadora de 50cm 
com travessas, corn todas as transmiss8es em banho de Oleo, deposit° corn capacidade 
minima 4,2m', potencia do motor 80 a 95cv. Marco IAC, Quantidade 02. Valor United° R$ 
24.000,00. Valor total Homologado do Fornecedor: 135 48.000,00 (quarenta e oito mil 
rears). Valor total Homologado da Licitac5o R$ 62.900,00 (SESSENTA E DOIS MIL E 
NOVECENTOS REAlS). 

Bom Sucesso do Sul, 31 de Marco de 2020. 
JOSIANE FOILS 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO 

AVISOS DE LIOTACAO 

PREGAO ELETRONICO 026/2020 
PROTOCOLO N. 099/2020. 0 Municipio de Campo Mourao, Estado do Parana, 

torna pieslico que em cumprimento aos ditames contidos na Lei Federal n9  10.520/02, e no 
que couberem as disposicees da Lei Federal 8.666, de 21/06/93, e sues alteracees em 
vigor, fare realizar, em sua sede as 09h00 do dia 15 de abril de 2020, a licitacao n9 
026/2020, modalidade PREGAO ELETRONICO do tipo menor preco por item para o 
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO FUTURA E PARCELADA DE MEIOS AUXILIARES DE 
LOCOMOCAO (BENGALAS, CAIDEIRA DE RODAS, ...) PARA SECRETARIA DA SAUDE SESAU, 
conforme especificacEies relacionadas no ANEXO I deste Edital. RECURSOS•BLOCO DE 
CUSTEIO DAS ALOES E SERVICOS POBLICOS DE SAUDE. 0 edital completo e maiores 
intormacees poderio ser obtidos na Prefeilura Municipal de Campo Mour50 . PR, no 
Departamento de Suprimentos, no horano das 08h as 11h3Omin e das 13n30nnn as  
16h3Ormn, lel (441-3518-1180 	fax (4413518.1182, ou, nu sale eletrSnico 
hups://carnpomourao a tende.net  

PREGAO ELETRONICO 035/2020 
PROT00010 NO 063/7020. 0 Municipio de Campo Mourao, Estado do Parana, 

torna public° que em cumprimento aos ditames contidos na Lei Federal n9  10.520/02, e no 
que couberem as disposicaes da Lei Federal 8.666, de 21/06/93, e sues alteracees em 
vigor, fare realizar, em sua cede as 09h00 do dia 16 de abril de 2020, a licitaclo n9  
035/2020, modalidade PREGAO ELETRONICO do tipo menor preco por item para a 
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA 
SAUDE, conforme especificacaes relacionadas no ANEXO I deste Edital. SECRETARIA DA 
SAUDI - SESAU. RECURSOS, BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDS DE SERVIc05 PUBLICOS DE 

SAUDE E BLOCO DE INVESTIMENTO. 0 edital completo e maiores informactres podedo ser 
obtidos na Prefeitura Municipal de Campo Maud° - PR, no Departamento de Supdmentos, 
no hared° das 08h as 11h30min e das 13h3Omin as 16h30min, Tel. (441-3518-1180 • Fax 
(4413518-1182, ou, no side eletrernico https://campomourao.atende.net. 

Campo Mourao, 26 de marco de 2020. 
SERGIO DE SOUZA PORTELA 

Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

AVISO DE LICITIKAO PREGAO ELETRONICO N' 28/2020 

RETIFICACAO DE PUBLICACAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE 27/03/2020, 
EDICAO N9  60 VAGINA N9  145 , FICA INCLUSA A DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS PARA 
DIA 15/04/2020 AS 13:30 HORAS. AS DEMAIS INFORM/KC/ES PERMANECEM 
INALTERADAS 

Capanema, 30 de marco de 2020 
ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN! 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL 

AVISO DE LICIT/KA° 

PREGAO ELETRONICO NO 23/2020 
Tipo: Menor Preto. Objeto: Registro de precos para contratacao de empresa 

pare prestacAo de servico corn fornecimento de materials (piso de concreto - paver e 
drenagem pluvial) para os Orgios da Administracao Ptiblica. Valor Maximo: R$ 798.203,00. 
Abertura, 16/04/2020 as 09h00min. Acesso ao Edital no Portal do °dull° do Municipio de 
Cascavel, nttps•//cascavel.atende.net  (licitaceies). informadees: (45) 3321-2300. 

Cascavel-PR, 30 de Marco de 2020 
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento de Gest5o de Compras e Administracao 

AVISO DE LICITACAO 

PREGAO ELETRONICO N.' 22/2020 
Tipo: Menor Prep:). Objeto: Aquisic5o de Materials Esportivos, destinados aos 

Programas da Secretaria de Assistencia Social, no Sistema de Registro de Preto, conforme 
condiceies, quantidades, especificacoes e demais conclIcaes estabelecidas em edital. Valor 
Maximo. R$ 144.638,58. Abertura: 15/04/2020 as 09h0Omin. Acesso ao edital site: 
cascavel.atende net. Informacoes: (45) 3321-2300. 

Em 30 de marco de 2020 
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento de Gestic) de Compras e AdministracSo 

AVISO DE LICITKAO 

PREGAO ELETRONICO N9  24/2020 
Tipo: Menor Preto. Objeto: Registro de Precos, pelo period° de 12 (doze) 

meses, para aquisicao future de materials pedag6gicos, visando o suprimento dos 27 (crime 
e sete) programas atualmente geridos pela Secretaria de Assistencla Social. Valor maxim: 
R$ 192.086,05. Abertura: 16/04/2020 as 09h00min. Acesso ao edital site: 
cascavel.atende.net. Informacees: (45) 3321-2300. 

Em 31 de marco de 2020 
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS 

Diretor do Depto de Gestao de Compras e Administrac5o 

AVISO DE LICITAKAO 

PREGAO ELETRONICO N.2  25/2020 
Tipo: Menor Preto. Objeto: Aquisicao de Materials e Utensilios de Copa e 

Cozinha, visando suprir a demanda e as especificidades dos programas da Secretaria 
Municipal de Assistencia Social, no Sistema de Registro de Preto. Valor Maximo: R$ 
437.978,01. Abertura: 16/04/2020 es 09h0Omin. Acesso ao edital site: cascavel.atende.net. 
Informacees, (45) 3321-2300. 

Em 31 de marco de 2020 
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento de Gest5o de Compras e Administraclo 

AVISO DE PRORROGAcAO 

CREDENCIAMENTO - INEXIGIBILIDADE N.9 06/2020 
Em virtude do advento do Decreto Municipal n.2  15.308, de 18 de marco de 

2020, que promoveu a alteracio dos valores a serem pagos pela realizacao dos 
procedimentos veterinarios de que trata o processo supracitado, fica prorrogada a data de 
inicio do recebimento dos envelopes de credenciamento para 28 de abril de 2020. Malores 
InformacOes poder5o ser obtidas por mein do Comunicado I, o qual encontra-se disponivel 
no Portal do Cidad3o do Municipio de Cascavel: https://cascavel.atende.net  (licitacees). 

Cascavel-PR, 31 de marco de 2020 
RENATO AUGUSTO DOS SANTOS 

Diretor do Departamento de GeSt50 de Compras e Administracao 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO 

AVISO DE LICIT/KA° 
TOMADA DE PRECOS N' 14/2020 

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA 0 
CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. EMISSAO: 01/04/2020. ABERTURA: 05/05/2020. HORARIO: 
13h45min. VALOR MAXIMO: R$ 68.100,00. 

LINCOLN CESAR SCHMITKE 
Presidents da ComIssAo de LIcitag5o 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL 

AVISO DE LICITKAO 
PREGAO ELETRONICO N9  9/2020- UASG 987501 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL-PR, torna ptiblico para 
conhecunento dos interessados, clue de acordo corn a Lei Federal 10.520/2002, Lei 
Complementar Federal 123/2006 alterada pela Lei Complementar Federal n.9  147, de 
14 de agosto de 2014, Decretos Federais 3.555/2000, 10.024/2019 e 7.892/2013, Lei 
Federal 8.666/1993 e respectivas alteraciSes e demais legislacao correlate avisa aos 
interessados que fare realizar no dia 14 de ABRIL de 2020, as 09:00 horas, a abertura 
da licitacao na modalidade Preglo Eletremico, do tipo menor prep POR LOTE, que tern 
por: Objeto da Licitac5o, AQUISICAO DE MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E ELETRO-
DOMESTICOS PARA 0 CMEI TIA CLARINHA, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE 
COMPROMISSO PAR 	201401356, em atendimento a Secretaria Municipal de 
Educacao, conform, especificac/Ses no anexo I do Termo de Referenda. 0 Edital 

Docurnento assinado dialtalenente ronforroe MP n• JO.,  a 24/08/2001. 	CP go. onstavi a iarraestrutura de Chaves Pablosas Brailleire • iCearese. 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Enviado em: 	 quarta-feira, 1 de abril de 2020 16:24 

Para: 	 'controladoria@capanema.prgov.br' 
Assunto: 	 DOCUMENTOS DA FASE INTERNA PARA RESPOSTA DO TRIBUNAL DE 

CONTAS 

Anexos: 	 E-MAILS ENVIADOS SOLICITANDO ORCAMENTO.pdf; OFICIO CONTADOR E 

PREFEITO.pdf; OFICIO DE SOLICITACAO DO SECRETARIO.pdf; ORIENTACAO 

DO TRIBUNAL DE CONTAS.pdf; PLANILHA DE CUSTO DA LIMPARTUR PARTE 

2.pdf; PLANILHA ORCAMENTARIA DA EMPRESA ESPERANCA.pdf; PLANILHA 

ORCAMENTARIA DA EMPRESA LIMPATUR PARTE 1.pdf; PLANILHA RESUMO 

DOS ORCAMENTOS.pdf; PORTARIA NOMEANDO A COMISSAO.pdf; TERMO 

DE REFERENCIA.pdf 

"the fe do Setor de Licitagoes 
unicipio de Capanema-PR 

Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselia.lic it ac.,,op , •etparl C 	. 

licitacao(a capanema.pr.gov.br  

• 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net > 
Enviado em: 	 quarta-feira, 1 de abril de 2020 16:24 

Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

Assunto: 	 Return receipt 

Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00009.txt 

The original message was received at Wed, 1 Apr 2020 16:23:31 -0300 from 

238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<controladoria@capanema.pr.gov.br> 

(successfully delivered to mailbox) 

Transcript of session follows 	<controladoria@capanema.pr.gov.br>... Successfully delivered 

• 

• 



Processo: 763/2020 
Data: 01/04/2020 	Hora: 05:04 

A ssunto: 
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACI VIGILANTES DA GESTAO 

 

Requ erente: 
VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 

 

1° de Abril de 2020 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA, 

pessoa juridica de direno privado de fins nao econOmicos, corn sede na Av. 

Marechal Floriano Peixoro, 228, 10°. Andar, Sala 1002, Centro, Curitiba-PR, vem 

respeitosamente, apresen tar 

NOTIFICAcA0 EXTRAJUDICIAL 

r.NI FACE DE 

PREFEITURA DE CAPANEMA, 

Estado do Parana, pessoa juridica de direito public°, inscrita no CNPJ sob o n° 

75.972.760/0001-60, instituida no endereco Avenida Governador Pedro V. Parigot 

de Souza/PR, Centro de Capanema, CEP 85.760-000, 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
CNPI v.658.911/0001-03 



VIGILANTES DA GESTAO 

DOS FATOS 

A Notificante e uma ONG destinada ao controle da gestic, publica, corn 

vistas ao cumprimento irrestrito da legislacao e a eliminacao de eventuais omissoes 

dos orgaos pUblicos e/ou concessao de privilegios. 

Colhem-se de seu Estatuto Social, Os seguintes objetivos: 

e junto ao Miristerio PtIblico e Poder 

')ectc o 	codais, coletivos e dffusos relativos ao 

Orriblente. sob todos os seus aspectos, ao 

Sireitos h isranos thy, povos; 

di:j/S 

PUbhCa 

.+0 ,41JCIe, MOrJiid4)1310, Pr anidade, Elicicntiay  

Através de denUncia anonima ao Vigilantes da Gestic, PUblica referente ao 

Process° Licitatorio na modalidade Pregao EletrOnico, do tipo menor preco global 

por lute, n° 28/2020. 

0 objeto do process° licitatOrio aqui exposto é a contratacao de empresa 

especializada para prestacao de scrvicos de colete, transporte e destinacao em aterro 

sanitario de lixo reciclavel c organic° produzido no perirnetro urban° e transporte e 

destinacao final do lixo organic° e reciclavel produzido na zona rural do municipio 

de Capanema/PR. 

0 processo hcitatOrio tem data de abertura da sessao publica dia 09 de Abril 

de 2020, as 13h30 min, na Preteitura do Municipio. Conforme item 18.2 o valor 

maxim° estimado da licitacao c de R$ 1.641.851,04 (Urn milhao, seiscentos e 

quarcnta e um mil, oitocentos c cinqucnta e um reais e quatro centavos). 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 

(NP) 17.658.911/0001-03 



VIGILANTES DA GESTAO 

Ocorre que, a() analisar o 	verifica-se a divisao dos servicos em lote 

Unico. Servicos estes de naturezas distintas, havendo a aglutinacao do mesmo. 

_1 "agludnacAo" significa agrupar mais de urn servico ou produto em urn 

Unico objeto a ser licitado. IN c) entanto, a (TO° pela aglutinacao deve ser 

acompanhada de uma justificativa apropriada que assegure a ampla competitividade 

do certame. Isto porque a aglutinacao do objeto a medida excepcional em razao do 

artigo 23, §1°, da Lei 8.666/93, a qual impoe o fracionamento como regra, vejamos: 

At. 	 As modalidades de licitacao a que se 

referem us incisos I a III do artigo anterior sera() 

determinadas em funcao dos seguintes limites, tendo 

em vista o valor estimado da contratacao: 

]n As ob1as, servicos e compras efetuadas pela 

Aqrril_r30 sera() divididas em tantas parcelas 

quantas se comprovarem tecnica e economicamente 

viavols, procedendo-se a licitacao com vistas ao 

melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no 

mercado e a ampliacao da competitividade sem perda 

da economia de escala. 

Sendo uma aglutinacao infundada impede a participacao de licitantes 

incapazes de fornecerem determinados servicos que compoem o objeto principal do 

Edital, trazendo vantagem para outros participantes e podendo acarretar inclusive 

no enriquecimento ilicito. 

Conforme Acordao 5134/2014 — Segunda Camara, 23.09.2014, ponderou o 

Ministro Jose Jorge do TCU: "A adjudicacao por grupo ou lote niio e. em principth, irregular, 

dei'endo a /1dminictracik, nesse" caws, justilicar de jOrma . fundamentada, no respectivo processo 

administration, a oantagem deo(' °Nan". 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
CNPJ - 17.658.911/0001-03 
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VIGILANTES DA GESTAO 

    

   

0 presente Edital aqui exposto esta cumulando itens de natureza distinta 

em urn unico lote sendo a licitacao tipo menor preco. Via de regra a Administracao 

Publica nao pode juntar na mesma licitacao objetos de natureza distinta, corn 

excecao de haver expressa justificativa no processo licitatorio, o que inexiste neste 

caso. 

Tal situacao acarreta na violacao dos principios norteadores do tema 

licitacao, sendo eles o principio da isonomia e principio da competitividade, por 

acumular dois scrvicos distintos no mcsmo tote, acarretando assim uma limitacao de 

empresas participantes, tend° cm vista clue dirninui a concorrencia, beneficiando a 

empresa vencedora, a qual conscguira cumprir as advidades/funcoes solicitadas. 

0 principio da isonomia impOe que a comissao de licitacao dispense 

tratamcnto igualitario a todos us concorrcntes. 0 art.3°, §1° da Lei n° 8.666/93 

menciona: 

  

        

Art. 3', §10  da Lei 8.666/93: Proibe preferencia ou 

s r. 	em razgio da naturalidade, da sede ou do 

iicitantes ou de qualquer outra 

  

         

r 	 :r!F-,ertinente ou irrelevante para o 

  

        

espericn or e:o do contrato. 

   

   

Ja o principio da competitividade visa reforcar a ideia de que a licitacao 

busca a melhor proposta, assim sendo, nao podem ser adotadas medidas que 

cornproincram decisivamente o caritter competitivo. 

  

        

Art. 37. A administracao plablica direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da 	dos Estados, do 

DisrrirIc Federal e dos Municipios obedecera aos 

1101 	de 	legalidade, 	impessoalidade, 

  

          

VIGILANTES DA GESTAO PDBLICA 
CNP - 17.658.911/0001-03 
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VIGILANTES DA GESTAO 
	 mm 	 

moraiLaade, publicidade e eficiencia e, tambem, ao 

sequinte: 

XXI 	res5_:alvados os casos especificados na 

as obras, servigos, compras 

alienadaes serao contratados mediante processo de 

licitacad pblica que assegure igualdade de 

condicOes a todos os concorrentes, corn clausulas 

que estabeiedam obrigagoes de pagamento, mantidas 

as condicoes efetivas da proposta, nos termos da 

lei, a qual somente permitira as exigencias de 

tOcnica e econ6mica indispensavel 

gar.,!.tia do cumprimento das obrigagoes. 

Neste vies, a SUmula n" 247 dcstaca: 

StIMULA N° 247. E obrigat6ria a admissao da 

aJr item e nao por preco global, nos 

edias 	acitaaoes para a contratacao de obras, 

servis, 	mpras e alienacoes, cujo objeto seja 

divisivel, desde que nao haja prejuizo para o 

conjunto ou complexo ou perda de economia de 

escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a 

amply perticipacao de licitantes que, embora nao 

dispdrac) 	de 	capacidade 	para 	a 	execugao, 

forneciment 	aquisigao da totalidade do objeto, 

possam faz,7?-le corn relagao a itens ou unidades 

autanomas, devendo as exigencias de habilitagao 

adequar-se a essa divisibilidade. 

0 Tribunal de Comas da I. niao recomenda yue a licitacao seja procedida 

Peer itens sempre clue cconOmicii c tccnicamente viavel, cabendo a .Administracao 

PUblica, justificadamente, demonstrar a vantajosidade da opcao realizada. 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
LNPJ 	658.911/000i-03 
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VIGILANTES DA GESTAO 

Em Acordao ri° 1167/2012, tendo como Relator o Ministro José Jorge 

enfatiza que havers unificacao somente podera ser aceita corn justificativa plausivel 

no processo licitatorio, conform(' orientacAo do Tribunal de Contas da Uniao: 

A aquisicao de itens diversos em lotes deve estar 

respaldada em criterios justificantes RepresentagAo 

tormulada por licitante deu conta de supostas 

irreqularidades no Pregao Eletronico, com registro 

pr5, P)  65/2011, realizado pelo Instituto 

Vducaco, Ciencia e Tecnologia do Parana 

(1FPR , 	para 	futuras 	aquisigoes 	de 	conjuntos 

iabtoriais pars o campus do Instituto em Foz do 

Iguacu/PR. Na etapa processual anterior, houve 

determinagAa cautelar ao IFPR de que sobrestasse o 

certame, ante os indicios de restrigao 

competitividade, tendo em consideracao a agregagao 

de diversos equipamentos e materiais em lotes, que 

deveriam ser fornecidos integralmente pelo 

licitante vencedor do respectivo lote. Promovida a 

audiencia da pregoeira, foi informado que o objeto 

da 	 r!ao se trataria de um conjunto de 

pas 	 m.-as de um conjunto de materiais de 

]abc)ratOrio, )s quais, de acordo com projetos 

eriam indispensaveis a aplicagao do 

sua forma didatica. Por isso, a 

Administracao manifestou seu interesse em optar 

pela forma de aquisicao por lote. Ainda conforme a 

pregoeira, "pars que a Administragao optasse pela 

iicitacAo por lote, buscou embasamento em um previo 

escudo sobre as necessidades pedagogicas que 

instruiram o Termo de Referencia e o Edital em 

cencr1,7=Incia ~cm as necessidades ali apontadas." 0 

, 	 os argumentos apresentados, 

oa alem do criterio logistico 

route 

	

	recebimento de mais de trezentos 

aa ;icitacao, "a divisao por lotes (—) 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
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encont_raria respaldo no criterio pedagogico, 

scgundo o dui' a ausencia de algum determinado 

,-quIpamentc: ou outro material necessario tornaria 

Jade de aprendizado almejada com o 

uc) 	 Ainda que tal agregacao tenha 

em urn mesmo lote, itens que nao guardariam 

total oorrelacao em seu 

prosseguiu o relator em seu 

vantagem de unir todos os 

a pef. c,:,ta utilizacao 

processo produtivo, 

teria trazido a 

imprescindiveis 

laboratorial. Assim, 

voto, 

itens 

s,:Tsandc as inegaveis vantagens operacionais e 

tpdagogicas advindas desse agrupamento em cotejo 

coal a cornpetitividade necessaria ao certame, 

entende•i nao haver 

c:xaminddo. V3tou, entao, 

aNtiric)rmen:,, chcedida, 

5;n 	iue foi 

maculas ao procedimento 

pela revogacao da cautelar 

bem como pelo arquivamento 

acompanhado pelo Plenario. 

Acord&o n.° 1167/2012-PlenArio, TC 000.431/2012-5, 

rel. Min. José Jorge, 16.5.2012. 

Sendo a licitacilo por itens ou totes viavel tecnica e econornicamente, a 

divisAo deste objeto em vArios itens nao pode culminar na elevacao do custo da 

contratacao de forma global, assim como nao pode afetar a integridade do objeto 

protendido ou arriscar a execucao do mesmo. 

aglutinacao indevida de itens corn produtos e servicos distintos em lote 

unico, prejudicando a concorrencia e cconornicidade, e de forma ilegal nos termos 

do artigo 15, inciso IV e do art.23, paragralo 1" da Lci de Licitacoes. 

licitacao por itcns, nas precisas palavras do professor Marcal Justen Filho: 

"consiste 	na 	concentracao, 	em 

poceddment, de uma pluralidade de 

que resuttam dilerentes contratos. A 

um Unico 

certames, de 

licitagao por 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
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itens correspoude, na verdade, a uma multiplicidade 

de licitacoes, cada qual com existencia propria e 

de 	autonomia 	juridica, 	mas 	todas 

desenvolvidas 	conjugadamente 	em 	um 	tinico  

procediment, documentado nos mesmos autos". 

Continua, ensinando que "a licitagao por itens 

deriva do interesse em economizar tempo e recursos 

mal:eriais da Administracao Publics, agilizando a 

ativiaade licitatoria"... o fracionamento conduz a 

3,;c e ,:ontratacao de objetos de menor 

dim 	(4u,mtativa, qualitativa e economica. 

aumenta o nUmero de pessoas em condigoes de 

disputar a contratacao, inclusive pela redugao dos 

requisitos de habilitagao (que serao proporcionados 

a dimensao dos lotes). Trata-se nao apenas de 

realiEar c principio da isonomia, mas da propria 

Nota-se a visivel posicao de juristas e do TCU, destacando que a licitacao 

precisa ser justa e vantajosa, cumprindo corn os principios da isonomia, da 

competitividade, dentrc ()taros. 

'l'endo em vista os fatos narrados e documentos juntados, a probabilidade 

do dircito e dcmonstrada, por ()coffer aglutinacao de diversos produtos e servicos 

em mesmo edital e, inclusive, especificar demasiadamente os itens a serem 

entregues, percebe-se, cm cognicao sumaria, o direcionamento do procedimento 

licitatOrio cm prejuizo da concorrcncia e da obtencao da proposta mais vantajosa, 

conforme Lei n° 8.666/1993. 

0 fato da aglutinacao de produtos e servicos de naturezas distintas pode 

levar a ocorrencia de superfaturamento, pois se fossem licitados separadamente 

podcriam ser obtidos Com prccos metiorcs c corn a mesma qualidade em obediencia 

ac.) principio da concorrencia. 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
CNN - 17.658.911/0001-03 
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VIGILANTES DA GESTAO 

DOS PEDIDOS 

Reguer-se, a vista disco, antanho, amparado pela Lei e pela Constituicio 

Federal, e tendo em vista o panorama supra, dignem-se as autoridades competentes: 

a) A investigaciio dos faros e a instauracao dos procedimentos cabiveis. 

b) A possivel nulidade do procedimento e a realizacao de novo edital, corn 

a devida scparacao dos scrvicos em lotes distintos; 

c) A comunicacao das medidas adotadas no prazo legal. 

VIGILANTES 1 ESTAO PUBLICA 

SIR CARVALHO — PRESIDENTE 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 

CNPJ 17.658.911/0001-03 
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ATA DI ASSEMBLEIA CiEfkAL EXTRAORDINARIA 

DO VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 

Aos 9 de outubro de 2011, reuniram-se os associados ern sua cede na Av. Mal. Floriano 

Peixoto, 228 -. sala 100? Centro. Curitiba PR, para Prestacao de contas da entidade, 

Alter ac;Jo dos i—statk,tos do ent'clade, f i 	eh?p,ipara o bienio (09/10/2017 a 09/2019) e 

apun100 do Plari(.. cle 

P. ret..iniii! t.ev,  int(  

LAVA( -1t-1 (pie ,:unv(.-,cou Fi rn. 	p.T'sa 	• ° 

r.?•:ii00, tend° lido presidida pelo Sr. SIR 

para secretariar os trabalhos. 

O presidente explicou as atividades desenvolvidas e a expansao dos trabalhos, apresentando 

relatOrio AIRES OPERACIONAIS, apresentou as contas do bienio 2016 a 2018, que foram 

aprovaria!;, apresentou o novo piano de trabalho, que apos lido, foi aprovado, apresentou as 

alteracoes nn estatuto ert, 	ricy, 	exieencias das operacoes, que apos lido foi 

aprovado 	pr esente'. 

Ern seguftia, us presentee, p•ff 	 aprovaram a nova chapa, Unica inscrita, para o 

mandato compreendido de 09 de outubro de 2017 a 09 de outubro de 2019, ficando a 

diretoria assim constituida: 

PRESIDENTS- Sift ( ARVAI HC 	 4.,H419 	e RG n° ?.088.024-4; 

VICE PRESIDENTE PARA A!'617 itisR 	 OS/FINANCUROS: SIDNEY DE CARVALHO, 

RG n9  1...19.3 	ri•Pt n" 	i 	4 /2J.,, 

VICE-PRESIDENTE PARA ASSUNTOS DE CON rROLE SOCIAL: LUIS FELIPE ORTEGA LYNG, CPF nc 

048 441.999 43 e RG n9  4 432 01 i--6; 

CONSELHO FISCAL: 

moNiArAN sPic.,oy7o, 	 Q r:)6 	 R(.-, sob nv 9.833.581.-1; 

CiUILHFRIVE LLICIE-I II, CPI. ,i111 n" 	i3 	94 .1 t' RG 10.094.535-5; 

DANIEL tit NOSKI, CPF 07.1.632.4494W e 	9.91/.686-5.; 

Nada mai, havendo a tratar, ct `Sr prr,-,.i\lerae SIR CARVALHO deu posse aos novos membros e 

encerrou a re.uniao as 22hs. 	( 	̀i ,:t'sti;)(1:4 a prEsente ata que, apos a aprovacao dos 

associadns orsen!f's, `weg*de 	 pt)tr 	t- 	preidente Sir Carvaiho 

4 
pq:.'S-!( 19k, 	m Assebleia 

I 	, 
reeltft 

• 
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VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
ESTATUTO SOCIAL 

TERCEIRA ALTERAcAO 

  

    

CAP. I- DFNOMINACAO, SIDE, FORD F DURACAO 

Art. 	0 VIGILANTES OA 	 podendo ser doravante chamado 

simp!esme.rite VIGILANT-F.5 	 e 	hp-Oft:a d direito privado, de fins 

nao ec.:mornicos, cow '.,e provis6ria j.lt) a Av_ Mal. Florian Peixoto, 228 - 10° 

andar sala 1002 - centro Curitiba - PR torn na cidade de - Curitiba - PR, regido 

pelo presente Estatuto, pet.:; I el n. 979o/99 e pelas disposicOes legais aplicaveis, 

podencio se configurar coino urna Organi,fa4.50 da Sociedade Civil de Interesse 

Public() OSCIP. torn pr z<) 	 indeterrninado e corn atuac5o em todo 0 

ter -ltorlry eacionai. 

CAP. - OBJETIVOS E 

Art. .!' 0 VIGILANTES DA GESTAO ten-) corn() objetivos gerais: 

i. 	/\tuar (.0;n0 	 ;to patrimonio 	 e apoio as 

ciivulgacao de inforrnacoes sobre o 

pC:b:icos con' relacao a aplic_acao dos 

recursoc, ao 	 sous funcionarios e dirigentes, aos 

resultados geradry, e 	 cit)s Servitos prestados. 

II. Congregar representantes cla sociedade civil organizada, executivos e 

profissionais liberals de tocias as categorias, sem vinculacao politico-

partidaria, dispostos a .-.1-intrift..sir no processo de difusSo do conceito de 

Coadanin 	 y:rupo profissional e a sociedade em 

goral. 

III. Possibilitar 0 exercido do dire to de influenciar as politicas publicas que 

afetam a cornunldade, conforme esta assegurado pelo artigo 	da 

Constituic,io Federal fit- 	 ernana do povo". 

IV. 114entival. e 	 pessoal e profissional de 

n-c-nbros cia 	 ligados as areas de interecse do  

VIGILANTES DA E" ~ ;'? 	 Qs, serninanos, paiectras, debates, 

grripos t7oestudoc, 

7 
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V. Incentivar e promover.  evento., 	 e culturais que possam contribuir 

para a criacfio (la c,;'tu n d Cidadania Tributaria e popularizacjo das 

fel-ramentas de p,-.I..tic4),3c.ilio dos, ,:.dad3os na avaliacao e rmnitoramento da 

gestio dos recLirso,  

VI. Contribuir dire tarns 	;;;Ara cluc 	maic.)r transparencia na gestao dos 

recu!- sos ;AM:jct.:5H 	a,..o•-do cora 	t7,vsto no artigo 	indsos XIV e XXXIV; 

no artigo 37, paragrafo da Ccnstitui0o Federal de 1988. 

VII. Estirnular a partic.ipaca- o 	-,ociedade civil organizada no processo de 

avaliacJo da gest 	dos recurs(,` pdblicos, visando defender e reivindicar a 

necessaria austeridade na sua aplicacao, dentro de principios eticos corn 

v.stas a paz e a jush;a coda'. 

VIII. !ncentivar e proinover c voluntariado nas ac es educativas e operacionais a 

favor dos direitos do cidad,50 e contra a corrupcao. 

IX. Realizar e divulgar 	 ,-.,:-.•1,11:?vos a atividades governamentais e 

empresarlas de: intere,,se (la col ni.inidade. 

X. Participar de Red€' de (ontroie Social como forma de facilitar o 

cumnrimento das .:30t2S k).:".At`, de f.ducacio Trlbutaria e Controle dos Gastos 

PUblicos. 

XI. F:everter o quadro 	 por parte de individuos, ernpresas e 

t'ntidades, de mecanismi...,  	pussibilitar o exercicio da Cidadania 

Tributaria e o cont.Tce 	qua.;(-1,-Hie 	aplicacao dos recursos 

XII. Apresentar propostas para o desenvolvimento de projetos, atividades, 

estudos, que contempiern a prornocAo de muciancas fundamentals e 

e;senciaic no prorr,sso do pc7st;'ic• dor, recursos pUblicos, principalmente nas 

areas de iaCide, 	 hdmanos, licitacOes, gastos do poder 

legislativo, assistencia social e rpeo ambiente. 

XIII. Prornover na esfe_r;-.1 acininistrelt;v3 e junta ao Ministerio Publico e Poder 

Judiciario a defesa de hefts e direftw; soci;3is, coletivos e difusos relativos ao 

patrimOnio pUblico„lo owl() 3onli3ente, sob todos os seus aspectos, ao 

patrirnOnio cultural, aos 	;-,umanos e dos povos; 

XIV. r)enoricar e 	 ;o• 	• negraclacao ambiental, em todas as 

‘iti2s formic, 

e 	 :)z.ividades visando a implantacao de 

tecnicas e diretrize.‘; para Liefeso. ore:,ervacao e conservacao do PatrimOnio 

Public°, do Meio Ambiente promocao do desenvolvimento sustentavel 

cornpativeis corn a utilizacao rational dos recursos pUblicos e naturals de 

forma a garantir a quohdilde de v:::36-  da populacao; 

XVI 
	

P ornove!  e estabeI.Te!'. 	 planejamento e gerenciamento da 

CestAn PUblica, (The o");,ti.,a,-n 	ciaI)oracao e implantac5o de processos 

administrativos eficientes 	Gest 5o Publica; 

ctiE.tu. 	• 

Ir N 
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XVII. 	Promover e desenvoivcr prog -arnas de capacitacao nas areas educational e 

socioarnbiental que ob,etivar7.1 formar agentes multiplicadores do Controle 

e 

	

XVill. 	Promover e 	 p:Og:f.ifi;-,74S 	educac5o da Cidadania Tributaria que 

objet:vam a co•nsdenlizac5o das comunidades de forma a propiciar a 

reflextio, o debate, a transforrnacao de valores, ideias e posicionarnentos 

frente a preservai.„5-..) 	 PCiblico e a conservacao do Meio 

Amb?ente; 

XIX. :.:.;.?c,Cies entre comunidades e a Gestao 

PUblica; 

XX. c)!a bora!, ectircw.,:. - 	 !-!de nacional e internacional, que 

artcule organizac6e!:. na o f.;o,,eniamentais que atuem no ambito das 

tinalidades desta 

XXI. Dift_indir, incentivar e propugna! a z..onyientizacao para o fortalecimento das 
porticos  p;:iblica,-, a  ,-,ive; 	 17;',Cjonal, regional e a nivel municipal; 

XXII. Realizar congressos, enc_ontros, sirrpOsios, seminarios, reunides e cursos 

lilt a (ntucIo e 	 proNcs!'.1:72,. vinculacias AOC sous objetivos, bem 

t7c..nno sabre aplicacaa 	t7,g 	ci  a 0 .f" odera I, estadual e municipal; 

XXIII. Uifundir e incentivar a consclentizacan para o fortalecimento das political 

pr'd,licas a nivel rocio!':,.71: 

XXIV. !:ortalecer a reds 	 a educacao sobre Gestao PUblica 

,itraves de nideos 

XXV. Pr ornover, produzil 	 :1, stribuir publicacoes em geral, jornais, 

rev.stas, :kirns f, 	„.ic.Novs,„ 	 .--, ssuntos de interesse do Patrimonio 

em g er e 	 < 1- 	corruocao em particular, em defesa 

do Patrimanfo 	 do Melo Arnbiente e da Qualidade de 

Vida; 

XXVI. Colaborar na protecao :31.) <'6t; 	Nacional, notaclamente a aplicacao dos 

recursos publicos, zelando pckn, principios da adrninistracao publica - 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Probidade, Eficiencia; 

XXVII. r' - ornover projetos e acaes cloc v'sen1 a correta aplicacao dos recursos 

pia)licos, a preservasao dos direitos a intormacao; 

XXVIII. Estin-,ular r3 parceria, a c_ialogo local e soliciarieclade entre as diferentes 

segmentos socials, 	 outras entidades de atividades que 

visor-11 interesses col-nuns. 

XXIX. Pr() mover a etica 	 t;,das as suas formal, a paz, o exercicio da 
ociarioniA, 	 e outros vaiores universals. 

XXX. :•)s 	 consumidores e a repressao 
_in., crimes (own 

(- two 
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Paragrafo Onico - Lntende-se por Cidadania Tributtiria a capacidade de 	
r • 

entendirnento ributoc e necessidade do controle 

•,,•)cal dos g:.7) ,•,'.f -y- 	 ;• • 	 e a atuacao para a 

-1-•actsparencia 

Art. 3' 1'x- ) alcaoce <•1(.). 	 o VIGILANTES DA GESTAO podera firmar 

conve.nos, contratos, tercilo-, de parceria, termos de cooperacAo e articutar-se pela 

forma corweniente, corn rirgaos Oki entidades pirblicas e privadas, empresas 

nacionais c estrangeiras, bean como part.par de cornissties e conseihos municipais, 

feciera;s. e cu-n)c.)!-• 	 <-)ti tecnic3s. 

CAP.111 - DOS ASSOCIADOS 

Art. 4' 0 direito de participar (moo associado do VIGILANTES DA GESTAO é 

concedido as pessoas e ou eptidade'L, d ciasse, organizacoes socials ou de 

representacao comunitk.7 	 ;-;trc-kves de cidadaos que as integrem e por 

elar; 	 e flue 	 D3ra 3 (Onset-AO() da missao do 

VIGILAN i 1::S DA GESTAO. 

Paragrafo Oak() 0 J-...s!rcTssi) 	 fisicas on juridicas como associadas 

ak.) VIGILANTES DA GESTAO, 	 r telt° atraves de manifestacao formal 

das interessadas, a quaff conste ,- oncordancia plena corn as conclicoes 

estabelecidas no resente Estatuto e Regimento Interno do VIGILANTES DA 

GESTAO. 

Art. 	0 VIGILANTES DA GESIA0 	constituido por numero ilimitado de 

associados, distribuidos nas seguintes categorias: 

Associado funda‘dor; 

H. 	As.,:ociaclo efetivo; 

iVT.,,ociado contrit-.-).!::1(2: 

1\1. 	A.,..sociado mstitucionn;" 

V. 	iv,s,ociado 

V!. 	As!.;ociado vo;untaH,). 

Art. 	F Eissociacio funciaoor, opsco.:•, 	 .;nrictica presente na assernbleia de 

constituicao, ou que venni) assocfar••,,.' 	prazo maxim° de trinta (30) dias corridos, 

apos a Th:,•.;ernb;eia cie constituicAo. 

Art. '2" 	1 associado (ontrihiiint,2, 	 11;;ca on pessoa juridica, que venha a 

solicitor :Aid adesao e seja 4)rf.i1 acio 	C,....mselho de Administracao. 

Art, 	;,, ssociado  efetivo, 0 a.yy,); 	co;,,,.-i$00;nte, pessoa fisica ou juridica, que 

tenha paT-ticipado cias atividades do VIC,ILANT ES DA GESTAO, par prazo nao inferior 

1 



a tres (03) anos consecutivos, sem faltas ou sancOes administrativas e que tenha 

prestado relevantes servicos ao VIGILANTES DA GESTAO, o qual podera ser 

convdado pelo Conselho de Admnistrac5o a cornpor a categoria. 

Art. 9' - Na categoria do associado Institudonal, podem ser inclufdas todas as 

entidades 	do Terceira !;ctoi, onyve!. slci,-Ides, Faculdades e escolas tecnicas, 

entich 	tle Glasse que Vel7h,M1 a ft): 	pal(eriaS ou trabalhos ern conjunto, 

estando sentas do pagamento oe anufclude:;,. 

Art. -!0" - 0 associado mantenedor e r:essou jaridica que patrocina as atividades da 

assaci,icio, de forma c-ons ,., 	r 	 (! tern (th-eito a voto. 

Art. i!", 	associadc; 	 .venha d r.)articipar das atividades 

de farrna esi)ontfinea 	tar,do sdnto do orlgarnento de anuidades. 

Art. if- LJma pessoa podera pertencer a mais de uma categoria de associado. 

CAP. IV- DA ADMISSAO, SUSPENSAO, EXCLUSAO E DEMISSAO 

Art. 	Para admissao, o ussok 	oevera pr eencher uma ficha cadastral que sera 

anallsada pelo Conselho de Admioistrac.io r, uma vez aprovada, o novo associado 

seri infol mado do seu nuine:o de ,nutt 	e categoria a que pertence. 

Art. 14" 0 convite 	otetiv:,,r 	associado contribuinte sera em forma de 

ava!iacao, polo Conselho de :..acts ter cumprido o prazo de tres (03) 

as normas deste Estatuto e do 

IntE.Tn......1 	 , 	)P. 

Art. ;5 - Quancio um assoc..,ado 	 presente estatuto ou venha a exercer 

atividades que c,ornprometam a etic.a, moral ou aspecto financeiro do VIGILANTES 

DA GESTAO, o rnesmo sera passive! de sancOes da seguinte forma: 

Advertencia po!- 

Susrens,if., 	r.. 	1 	tr.2!npo determinado, 

Exclusad do quadro de associadoc. 

Art. 16' • A advertincia, por escrito. 	eiaborada pelo Conselho de Administracao, 

corn ak,,,,;o de recebirnento., 	 rroCvo. 

Art. 17' Perdurando a tato oue 	 advertencia, o associado tera seus 

dir e to 	suspenso,. 	 del erminacAo do Conselho de 

Adrrirm,tf acao. 

L curl 
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Art. IS" Na hipcite!:e de cc, n..c.trnc:Lito 	 tran.sgressOes, no periodo de doze 

(12) 	corrido,:., 	c. 	 solicitarj a instauracao pela 

C,ernl F xtraord 	dc, 	 de exilus.:io do associado. 

Art. 1r 	Instaurado o 	 sera assegurado ao associado o 

exerucio do direito d e 	 Gera! Extraordinaria. 

Art. 20' -0 assocti6do exdoid° podeci.i t etc)/ 	cloadro de assoctiados, apcis tres 

(3) anus !:se alastarnento. 

Art. 17'' Para demiss5o 	 ao associado encarninhar a solicitacao do 

seu afastarnento femporario on clef nft.ivo, atraves de correspondencia dirigida a 

secretx. ia do VIGILANTES DA GESTAO. 

CAP. V- DOS DIREITOS E DEVFRES rDO ASSOCIADO 

Art. 	direitos do as!:.(A:iado: 

F;'equent..- 	 v1Cil ANTES DA GESTAO, 

tt. 	(..Isofr; , 	 " 	Si p.,to VIGILANTES DA GESTAO 

Partic4)a:- 

IV. Manifestar se sohrc: 	atos e decisaes e atividades do 

VIGILANTES DA GESTAO, 

V. Aos associados fundadores, efetivos, o direito de votar e ser 

‘..•otado, 	 :in process° eletivo, nos termos previstos 

reste 	 no -?.t'f,,7;".`,1eoto Inferno. 

Paragrafo Onico 	 ounlero saficiente de associados 

ft :ndaciores e 	 (...-irgas dos Conselhos previstos neste 

f":.;•tatuto, urn on mais asset ado iondador podera apresentar nomes 

convidados clue ‘,:e• ;In 	 crr 	 Extraordinaria, convocada 

t!ii E'STA.-.1 	e 
	

; It z ,tt v,o ocupara na Cilapa de EleicAos  

o!-,sando e':,te a cot 1.1:c 
	

Ac•tiN.° 

Art. 	Sao deveres do a7;s:)ciado: 

I. Acatar as deciseies das assembleias, 

II. Atender 	otletivos de VIGILANTES DA GESTAO, 

Ill. ..e:ar pc: 	 VIG;LANTES DA GESTAO, 

IV. Participar 	 VIGILANTES DA GESTAO, 

V. Contribur na apresenta0o das propostas, projetos e programas, 

VI. !'agar  categoria, 



• 

rvianter m d:e o 	 das contribuicdes e servicos 

Nao 	 partidos poiitic.os. 

CAP. Vi FSTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 	A estruh.ra organizacion,1: d,,VIGILANTES DA GESTAO é constituida por 
asso( i„,. 	113  fot 	 Consetheiros, e que compoem 

oc di\ er ,,iy; Or gAn 

Art. 25' `„1u cirgic's do VIGiLANTLS DA GESTAO: 

a. Deliberativ as: 

I. 	Assembleia Gera!, 

Cort,elho de Administr,.-ici:  

I. 	Con-;elho 

b. Executivos: 

Secretaria Executva, 

i;. 	Dep .lrtamentos. 

Paragrafo !"rimeiro 	 Administracao podera criar outros 

,ark ,5us 	apoic 	 roma nucleos, comissOes, 

retarias. 	 "'. 	,.•orn a necessidade de estruturac5o 

atividades do VIGii_ANTES 	c: STAG. 

Panigrafo .e.;:egundo Otitr<, 	 0;ie venham a ser criados pelo Conselho 

ci Adrninistracao, 	 acirna, deverao ter sua forma de 

atuacao disciplinada pelo Regiment() Inferno. 

Art. 26' Os Conse;heiros se 	 cdnforme cada categoria de associado na 

forma deste Fstat 'to. 

*p• 

S 

. 	, 

Parc grafo Primeiro Os 	 e cis membros integrantes dos orgaos 
administrativos na"ci respnn4.•=';, '„. 	 au subsictiariamente, pelos Onus 

qnanceiros e obrig;;IcOes regJi;ii-rnente assumidas pelo VIGILANTES DA 

GESTAO, s...;vo qu,q;,do 4.!ironn „.:ortiprovadamente corn culpa ou (foto, nos 

t,,rmos da i ei. 

Ptiragrato .;egundo 	 :„;,„ 	distribuicao de lucros, superavits, 

.r outras vantagens. aos Consetheiros, 

peio exerck io de su.-is fuis,c()es 



Art. 	O Com elheiros 	 modem pedir a renuncia, a 

tempo, medianto.: 	 e protocolado, nao implicando a 

	

renUnc 	ern exclusT:lo clas 	 .)ssurnidas pelo Conselheiro ou a 

responsabilidade pelos at(y; pratic,:idos n.(:,  sou cargo. 

CAP. VI - Das Assembleias 

Art. 	A fv-Aernl.,leia Gera! Ordin..--r.,..D 	sempre ate o mes de marco de cada 

Art. 	A convecacflo 	Assemblei 	Ordinaria sera realizada por um dos 

rneios: 

Por 	 na imprerisa loca:, corn antecedencia minima de dez 

ias 

Por neio 

Por fixac5e 	ecl ,:;i; uu 11J.-1(7) its aviso da secretaria da see da 

Enti,  lade. 

Art. 30 Compete Asserribleia Cora! OrOinaria: 

	

z. 	Eleger c s membros do Coryselho de Administracao e Conseil-I° Fiscal, 

Aproval o p;atio anua; 	trabalho; 

Aprovar o ba:anco ar-r! e 	 de comas.  

Art, 31" A Assembleia Gera! Extraordinaria podera ser convocada quantas vezes se 

f;zerero pecesario, sempre que 	 for de interesse do VIGILANTES DA 

GESTAO. 

	

Art. 32" 	Asserr. )leias 	 poderao ser convocadas: 

	

1. 	Pei() (La.:se:he 

Pelo C.x.n .selho 

Por 1/5 C 1m quinTh) 	 pieno Bozo dos seus direitos. 

Art. 33' Compete j  Assembleia Ce!:.11 xf.r,?or dinaria: 

	

I. 	Dfscutir Assuntos referentes a hens e patrimOnios da Associacao; 

Discuth-  aprovar riic47,04ic."(-: c!•;) ontidade; 

	

ll. 	Destitui merpbros city (.onselho de Administracao e do C.onselho Fiscal; 

	

IV. 	Alterar 6 f.i reformar O pre;ente octatuto; 

	

v. 	Denials , ssuritos 	 Of-eViStOS no presente Estatuto. 

Art , 	• Pilt-3 as 	 dausuas to Art. 330  e exigldo o 

vote conc..erde dt 2/3 (dois 	 i“- esentes a Assembleia especialmente 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Giovana Oliveira <giovana@raphaelkaranadvogados.com.br > 

Enviado em: 	 quarta-feira, 1 de abril de 2020 16:51 

Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br; roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br; 

administracao@capanema.prgov.br; gabinete@capanema.prgov.br  

Cc: 	 Sir C:arvalho; Raphael Karan; Juliana VGP 

Assunto: 	 Notificacao Extrajudicial - Capanema PR - licitacao 28/2020 

Anexos: 	 Estatuto 3 - Parte 1.pdf; Estatuto 3 - Parte 2.pdf; AVISO DE PREGAO 

ELETRONICO 28-2020.pdf; edital.pdf; Notificacao Extrajudicial - Capanema PR 

- aglutinacao.pdf; Planilha custos COLETA ORGANICO.xlsx; Planilha custos 

COLETA RECICLAVEL.xlsx; Planilha custos TRANSBORDO ate ATERRO.xlsx 

Prezados, 

Segue anexo Notificacao Extrajudicial destinada ao Municipio de Capanema/PR, referente ao 
Edital de Licitacao na modalidade Pregao Eletronico de n° 28/2020. 

Aleo analisar o Edital, nota-se a aglutinacao dos objetos de naturezas distintas, sem haver devida 
stificativ a . 

Assim, conforme fundamento, pugna-se pela investigacao e instauracao das medidas cabiveis ao 
caso, ou seja, a separacao destes objetos em processos licitatorios distintos. Pede-se a maxima 
urgencia tendo em vista a data de abertura da sessao estar agendada para dia 09/04/2020 as 
13:30. 

Atenciosamente, 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 

• 



er • 0 o'') 

'J. 

convocada para e!.te fin', nan podendo cli;1 deli5erar, em primeira convocacao, sem 

a maloria absoluta do associados cl COM memos de 1/3 (um terco), nas 

convocacoec segu:ntes. 

Art. 35 No edital pie co: vocacao das 	 devera constar: 

a. Data da assenthleia; 

i-loNirio 

Local corn endereco 

d. Pauta d assernb:e',a; 

F . 	 !, 

Aft, 	1:)(1,-- )s 	 C",ti) e ern pteno Bozo dos seus direitos 

poc,(.!roo 1:37;ticip3! e 	 , 

Parografo i nico- Quando 	 da assembleia, sera disponibiliza da • 	uma listagem de associados corn direito a voto. 

Art. 37'- O criterics para votacao em assembielas, respeitado o disposto no Codigo 

cq-r, y.gor, 	definidos 	 riterno do VIGILANTES DA GESTAO. 

Art 	As asce 	sc,r5o 	 f ,,i-ticipaca'a do public° em geral, sern 

.nclusiv 	dlr eitn 	 1, porem, sem direito a voto. 

CAP. VIII- CONSEL 4[) DE ADMINISTRAc40 

Art. 39. 	0 (on,..,. ,.!iho de 	 6rti:ao deliberativo e executivo do 

MILAN 1E S DA Gf STAG. 	 :t i7S) membros assim distribuidos. 

5) 	Vice 'residenti-? par„ 	 Adrninistrativo financ.eiros 

c) 	Vice 'residente para Assuntos de Controle Social 

4111 	Porcigrafo 'rimeiro Os membros do Conselho de AdministracAo terao 

o..cato d‘, dois 	anon:, 	 rec_onduzidos. 

	

(,onse•lo de AtirT)11;'-. ,-.“..%-10 	I.7 	 regularmente para avaliacao das 

ativdades do VIG LANTES DA GESTAO, anr,,)var pianos de acao e os balancetes 

mc-msais do VIGLANTES DA GESTAC 	extraordinariarnente, sempre que 

necessario, por c: nvocac5o do, .eu Presidente ou por malaria simples dos seus 

rrgr,andoinclo se en) atcl 

:TIr.7)(2, tre , 	 • • 

1 
 g 9 



• 

• 

VIGILANTES DA GESTAO, desenvalvendo 

projetoi,./prog'ramas; 

Definir 	forma de organixaclflo e funcionamento; 

III. Elabora a regirnento intern() o re latario anual de suas atividades; 

IV. Propor -lter.Liceies HO prese!itt,,  estatuto; 

Criar or ros Orgaos de apoio e de carAter executivo; 

VI. ConstittAr a Secretaria Executiva, corrtratar e demitir funcionarios; 

VII. Propor cri.10o 	 do associados; 

VIII. Decidir •:obre acfmiss ci c de:-,Iii.4aurfnito de associados; 

IX. Propor a concess,:Tio 

	

	 benerneritos a pessoas que tenham 

prestad') re,!evAntec Vic,E ANTES DA C.,ESTAO, quer seja por 

;‘,o: doucOes e contribuicoes; 

X. Realizar a prestacfio tic con•;Ia; 	halani..;a de cada exercicia, hem coma a 

propostA para 	cy.ercicio subsequente, para que sejam 

submetIdos 	_,iot-eciacao do c(.111,3elho Fiscal, bem corno da Assembleia 

Gera:. 

Paragrato fink° A format-5o di..) quack() funcional do VIGILANTES DA 

GESTAO, ...- ontr;'itacao a ciamissao de funcianarios permanentes ou 

temporkic :;,, definicao de 	 e salarios, criacao de normas 

.-idministrativas gerafs„ sari tarnhf,m atribuicoes do Conseiho de 

Adrrinistra:- ao, -egu!amente,f..1 ,: 	 Intern°. 

Arr. 4 - Conseil de Administ. ,i( 	 ea spo criteria, convidar as associados 

compor ,.,';rup05 de trabalho, independentes da estrutura administrativa, 

para dpwnvolver <ativic i:acde„ corns: 

	

I. 	Serviyx• e. voluntardo, 

Realc.2af. Jo 	 serninarios e feiras. 

Crupos 	estudos e pesq;10•;;,? 

	

IV. 	Demais atividades de inte;•esse dos associados, que nao firarn os do 

VIGILAVTES DA GESTAO. 

Art. ; • Compete it.) PI e'..;..dente 	 do Administracao: 

	

4. 	Rep; es( ,-4-ar o VIGILANTES DA c-f:STA0 ativa e passivarnente, em juizo ou 

fora dee, em suas 	 administracao publica e qualquer 

terve fre 	 :H; 	.eftientes a realizacao de seus fins e 

defesa protecAo 	 interesses do VIGILANTES DA GESTAO; 

Presidir 3s reunides 	 ,'\cfministracao; 

4.) 

778 

, 
n!”. 	•: 	rl 1 

finance:oc: 

 

para Assuntos Administrativo - 

.. 1 0 9 	8 9 7 
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• Assinar contratoc constftuir procuradores "ad judicia" e "ad 

negotia". 	 os poderes nos respectivos 

instrurnenti: 

contas bancarias, assinando 

A.:;,-jnar co 	 que de qualquer mod() obriguern o 

VIGILANTES DA GESTAO. 

, J i i.  3 5 

... 
__. 

frilack 

• 

Art. 44'. Acs Vice L-esidentes compete: 

Propor pianos de :ic:Ao p;.ira suas areas especificas, 

P,- opIgnar 1)P!/.: 	 cloc objetivos do VIGILANTES DA 

GESTAO, 

Cumprir e fazer cumpri' a presente estatuto, 

Substituir o Presicjente em suas faltas e irnpedimentos. 

Partigrofo primeiro 	sob 	• (o+ ipetncias espec(ficas de cada 

vii e pre
:.  ;!d=.  

Assuntos Aciministrativo-finonceiros 

compete cnorde!--,.;7r- e  avolior o registro e a zelo pelas contas, 

contratos e opuisicOe do VIGILANTES DA GESTAO, sendo 

tambem o sebstrn Ito 7.11edioto do Presidente nas suas faltas e 

iinpedimentos. 

h. Au Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social compete 

coorrienar 	c.r,.:Inir:rnt-?nro dos resultados do trabalho do 

VIGILANTES DA CESTAO e a divulgac.Ao de seu impacto na 

imodanca das politicos socials, visando a major participacao da 

sociedade. 

Paragrafo !,2gJs)do 	 'flyoc,,ilimentos do Presidente ou do Vice- 

Pr; siderre 	Assuntes 	 .financ&ros, qualquer urn denials 

..s: -  (Ps-e5;,(iente) ou antra (Vice Presidente 

pan Assury :Ds Administrativt11- ;-,;Ii!coiro) no assinatura de cheques e outros 

clacumente 

Purtigrolo C.rceira 	 de Administrasaa ciao poderao 

ocurnular c;. rgos no Conselho 

CAP, IX- CONSELI+:) FISCAL 



0 
„.)°J 

	

Art. 45'- 0 VIGIL 4TES DA GESTAO ter a urn Conselho fiscal, composto de 3 (tres) 	- - 

rnembros, sendo clais)titulares e t(urn) suplente, corn mandato concornitante aos 

dettidis cruilselhos cie doi, (o21,inos, ; 01,1 dir Pito a reconducao. 

Paragrato rri.co 0 Conselik') 	re..r j seta ordinariamente uma vez por 

ano ou, xtraorclinariamente, quancio convocado pelo Conselho de 

Administra.i5o o:J sempre quc' .3s acOes do VIGILANTES DA GESTAO venham 

a requerer. 

Art. 4n-* (.(`lett' o (nnceplc, 

ir-or 	 sobre o balanco patrimonial e 

	

I. 	Opmor soh:e .ito.; 	c.-tr.lter econOmico e financeiro, sohre os 

relatOrios de desempenho financeiro e contabit e sobre as 

operacaes patrimoniais realizadas, emitindo pareceres, 

quando solicitado pelt) Conselho de Administracao. 

Ex:ininar os Ifvf 

	

	e f,,,,.:sit,.1racAo do VIGILANTES DA GESTAO; 

1...;L;.:1---,ns de evcntuais auditores externos 

indepencle.ntes; 

	

V. 	Convocar extraoid-nariamente a Assernbleia Geral. 

Paiiigrafo inico 	prerrk.- }q.:=4;y:,, 	Conselho Fiscal a contratacao de 

	

e 	 - .nntas e halanco do VIGILANTES DA 

GF.STAO, 	 • 	: 

CAP. V- DA SF(RE :ARIA EXECUTIVA 

Art. 47' - A estru.wi .3dministrativa da Secretaria Cxecutiva sera dirnensionada 

conforme volume .le otividadcs a ser administraclo, podendo variar em funcao do 

nOmero de depar' in-lentos e dos programas e projetos, sendo que sua criacao é 

	

fac.t.ltativa ao fin( 	:r Tot° do VIGILANTES DA GESTAO. 

Art. iF" Os 	 Executiva ser5o contratados e 

rem.l.Pradcyz., n,a tia-una d. Lei, sendo suboz-dinados ao Conselho de Administracdo 

do VIGILANTES DP GESTAO. 

Partigrato 	 a `uncap 	 por urn associado. o mesmo fica 

onquAnto ocupar o cargo, n5o 

"sT,s 	 sem prejuizo dos seus direitos. 

Art. 49 	,.....nrroett 	(....c- c.taria Exec 

Ri 	
I„) 9 



	

I. 	Adn. 	o 	 GESTAO sob o cornando do Consetho 

cte AdiiniATac,:io, 

•••••!.. 	tri.thaiho, 

	

ill. 	Accl 	 as 	•tis-  ,J,)idades de traball)o. 

Mit-• ct Of -1 	;1•:, 	r 	..1,;(!nentac -ao necessa'ria, 

Emitr••,'2Iate: los peribdico,,, 

	

VI. 	Bus( 1r forma s de atualiza0o tecnica e otimizacao do trabalho. 

CAP. XII - DAS ELEI;OES 

Art. c•;C- C Presich• 	Corr, !I)0 	..•71,d nin;stracao do VIGILANTES DA GESTAO 

convocarh Assam! ,ei.7-3 Coral Ordinai) 	bienio, para a eleicao dos Conselhos 
de Acrril iiStr.a{;10,  

Paragrafo F -imeiro A cor•,,o(acao sora feita conforrne definido no Art. 300  a 

indicacac.) c • Cornks;io FIeitnrai ,:onstituida por tres conselheiros indicados 

• 
orn 	• e .(; 

Parografe 	 ser candidatos os associados 

fundaric•ri-- 	 dc 	 i2j;:iM em plena go:u dos sous direitos. 

Parcigrafo s :rceiro -• Terao (Eceit.,3 a voto tudos us associados no exercicio das 

condicOes I -evistas nos Cap. III e V deste Estatuto. 

Pardgrafo 4 idcrtc, ,lada 	 tern direito a in voto, vedado o voto 

Art. 5-1' 0 registro clan chapas dovera ;(ifi •feito ca cede do VIGILANTES DA GESTAO, 

riled; il'tte proioco ), at : os ((Inc()) 	 das eleicoes, obedecidos os seguintes 

criteros: 

• •,.) 	 contend° a indieacao dos associados 

c)n, cf;-*.) 	:va) 	.• , 	(res) fnernbros do Consetho de  

Adr1 r)i 	 i]-, 	 Cory;elho Fiscal; 

	

II. 	0 pt 	regist.:o 	,-!ssinc,de pelos candidatos, sendo vedada a 

inclu '..•Jc.) de urn rne‘,A•no C.AfIdidato em rnais de uma chapa; 

Decl 	individual assinada pelos candidatos de que nao estao 

imp didos dc' exercer ern cargos eletivos no VIGILANTES DA GESTAO, 

i.-10 • ,-•-„ic 	 Cr;Ine_.; dOlOSOS.• 

	

Osi 	Aprt ;f';'1 .,:' ,;;;C.) d cc)i.,4 	,):.Lrolerilto de Identidade, do cadastro de 

peranto a I-koceita F-ecleral e comprovante de residencia, 

born (oinc) certidao fornecida pela Justica Eleitoral demonstrando 

ct,74r fliado a Partici() 

rioN" 



• 

V. 	Parr os associados representantes de pessoa juridica, juntamente 

corn a do:.  I imentac5o 	 devera ser apresentada declaracao 

firrrycia oda representonte da entidade dispondo que este é 

efet: .amente seu representante. 

Art. 5:)'' ocorreno ) (Ina:quer irreguIaridad;2 no registro, o candidato a conselheiro 

,)01 	 para 	•)i- oc:f.cia a re.gularizacao dentro de 48 

(quare;•Ja C ()'to 	horas, soh pena oC •;rnpugnacao da mesma. 

Pareagrafo F • irmit•.) 	; 	0 	1..lugnacao da chapa devera ser realizado 

por e.,scritc ;3 ,  'L (dais) c•lz!c: 	 apOs a assembleia e devera ser 

protocolad, 	secretara do VIGILANTES DA GESTAO. 

Partigrafo '.(gt.iricia 0 pecrdo dc 	 sera analisado pela Comiss.ao 

Heitaral, cv. tcr..7,J o prazo maxima de 03 (tres) dias corridos para fornecer 

parecer. 

Paragrafo rerceira • Ocorreido a impugnacao, sera prorrogado 

automatica. 	u mandato da 	ern exercicio, ate a nova Assembleia 

rale Eleictia. 

Art. 53' • As cleric c1< 	: eaI;z.•ada 	--.4:de do VIGILANTES DA GESTAO, conforme 

come( acao, send: 	,:c.;rt.t'nuo a rinr.';“.:.1,.! da apuracao dos votos. 

Art. 51' A eleii5o .)cc,,7-r -,,•-•;.:! ern 	 cerai Ordinaria, convocada para o fim 

especjko, da sog; 	f•• 

I. Serz (-105 	 untie as presentes para conducab da 

Asse.lAllei,. de eleicAo 	r.,5(14ejilfr) candidatos, 

II. Uri 	Inernbro:. sera o presidente da mesa e outro o secretario, 

Parc calla chapa candidata, sera destinado urn periodo para 

a pre • 	da stir pi;:it-,if.t1r-r3 de trabalha, 

;V. 	A 	 a„iL;?! IC; pars todos os associados em pleno 

gazt• do'. s.-2;;s direito,„ 

V. Os 	 dep,..,sit3dd!; em urna urna lacrada, exposta na mesa 

do p es ;dente da 

VI. Encci- radci vdtacao. sere reziizada a contagem dos votos e, apos o 

lihara eleita. 

rarogratc, 	 reatizada nas proprias mesas 

, 	 pelas chapas concorrentes e 

dos me.rnly . .-:, .:!.:, L-wnissaa FIcs•(:•:7:- :•.:1, .,-,e-.!ndo a resultado divulgado atraves de 

..cih,.771-3f1,5--..-.;,. -hHE., ,7;(..1eTio VIGILANTES DA GESTAO. 
.. 	. 	i  

i 
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Art. Y- Tenn!) •,.1c. 	 Ir,t-?rnbros da Cornissao Eleitoral farao a 

da 	t 

Art. 	- 	 acia viola s vC.ttiA00, devendo ser novamente realtizada 

	

quango apresent 	!LInero de votc.),„ diverse do mimero de conselheiros e 

associados votant s. 

Art. 57" - Ern ca • ) de empate no votac.io sera eleita a chapa cujo candidato 

	

Pro6_1ente dc, Co 	 Admin.::trac -For o mais idoso, cuja prova devera ser 

	

f cita JNsirn quo tc, 	 ,,-ipura;n, ;:•;,f- ,•,. a declaracao do vencedor. 

Art. 58Q- Os eleitc.:., pocierao ser empossados imediatamente apes a apuracao dos 

votoc on err sole Thdc ser reali2aria ate ln diAs apt6s as eleicties. 

CAP. KM-. 00 PAT'..''vt; el NI 0 

or,,vit 	--, 47!;, :iiThio do VIGft ANTES DA GESTAO: 

I. 	n< c ,r- tr - bu!coes, 	 ..:1.1bven4Oes, legados e auxilios de pessoas 

	

-rsi( 	;, iricjicas, de  ,Jire:t,-21 publico ou privado, nacionais ou 

	

ectt 	 representarlo per hens mOveis e imoveis. 

	

Os ' 	;ntTweis on imoveis por eia adquiridos ou recebidos n a 

real 214i() do sects fins e as modas deles aufericias e usufrutos que the 

fort. 

Parcigrafo rirracircr C) pathindr:o do VIGILANTES DA GESTAO, constituido 

de bens irn..veis, 	 orn escritura pubtica, tendo sido adquirido 

du recebid. ern dt),Acao, livre e (It,..-;ernharacado de onus. 

Parcigrafo :?1.7;. rif:lo 	Os twf---is , irtOvois, been como os bens rnOveis de 

selevante 	or, 	 a!ienados por decisao do Conselho de 

A zmi-iinstn. 16, 	 conselho Fiscal, devendo sempre 0 

• 
rosuitado tt. - 1•-:•••• ort*lo par 	•-• • :, : 	VIGILANTES DA GESTAO. 

CAP. XIV- DAS RE( 

	

Art. 60' - Constituk 	tas_., do VILA ANTES 	GESTAO: 

Vaiores decorrent, •-; 	 doac des e legacies oferecidos por terceiros. 

t. 	 f•:'.anCe110!7-., 	Anuldades ou mensalidades, oriundos das 

(001' 	 f- eitas 	.-Issociados nos termos do Cap. III deste 

come 	vas c.nticlacies publicas ou privadas. 
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• 

II. Val: 	de..07-rentes das doacaes, subvencoes, legados e auxilios de 

pc" 	 ou 	 c.f!roto ptihIic. ou privaelo, nacionaisou 

est 

III. As • 

	

	..ales clas rendas e usufrutos auferidos de bens rnOveis ou 

sua propriedadc Gu de terceiros ou que venham a 

II 	..ltraves de contiato ou termo de acordo ou parceria. 

IV. As • 	 da prestaco dry se.rvicos, comercializacao de produtos 

e t 	 de 	 de bens ou mercadorias, ou ainda de 

!-)u 	 palestras e outro,-; eventoc. 

v. 	Ac, 	 ou resultados de terrnos de 

par .r.?!- J,,, ,.e ..,-..tidos 	 da Lini5o, dos Estados e Municipios 

ou ':raves de 6-?aos pUbhcos de administracao direta ou indireta. 

VI. Os r 7-odutos de operacoes de credit°, 	internas ou externas, para 

fin' riamcntn de suas atividades, bem corno os rendimentos 

dec. 	 de t ul, 	Jc,.(.5es ou papeis financeiros de sua 

pro 	 rie 

VII. As - 	 seu favor c:anst;tt&las por terceiros, juros bancarios e 

Out. Is ;-,e;:r;i1-as de capita:. 

VIII. As ( ..1a0r..-s de pessoa fisfc.,1 nu juridica a titulo de incentivo fiscal ou 

rens 	l'scaT., ern conforn.udade corn legislacJo especifica. 

Oul.. 	c.r -,i-..7;hurcdc"; e 	dill ersas. 

Pa rcigrafo 	 y dy cf-nprestirno financeiro que venha a 

confrair 	 ; 	 one venha agravar de onus o 

oatrimOn:c 	Vici:i...•.0iTES DA GESTAO, dependera de aprovacao do 

Conselho I 

Pare:grate egunt'o - As receitas auferidas peto VIGILANTES DA GESTAO 

aplic, 	 na rnanutenc5o e desenvolvimento 

de suas 	:• 	berr: 	 manutenc,:io do seu patrirnOnio e 

consecuca,. 	 t.-.)bjetivos. 

Panigrafo 	 occ.)rre'..nc..-. tie "c; ,.peravit" financeiro, o valor apurado 

sera utiliz: J;-.• 	 atendimento das finalidades do  
VIGILANTE 	 spjan-i 	letprIcias atraves de estrutura propria 

peta 	 conveniadas, contratacias ou 

pat-i.xinac r 	 DP\ 

Parcigrafo 	 veciach-, 	 ou transfc!rencia de recursos do 

VIGILANTE pi, 	 pa.'a o 	tiu a distribuicao de eventuais lucros 

diviclem 



4.; 

• 

• 

Parcigrafr 	• (.) viGit_ANTFS DA GESTAO podera constituir o Fundo de 

Reserva 	 Tributaria, o qua; sera regido por 

norrnas e5 	 pelas 	 pertinentes. 

	

CAP. XV- EXERCk 	'.ivtONSTRA(.61.,.*) FINANCEIRAS 

	

Art. 61' - 0 exe 	iHianceiro corresponde ao ano civil, encerrando-se em 31 

dezembro, em 	 fechado o batanco anual e dernais demonstracoes 

financeiras, na 	 da leg:s:30o vigente, observando as principios da 

	

!egalidade, impec 	 rfloraiidade, puhlicidade, economicidade e da eficiencia. 

Parcigrafo 'rirrwi?-o 0 (onsdhc de Administracao do VIGILANTES DA 

GESTAO, 	 ontas, devera observar os principios 

fundar-ne; :is 	r.iiitabilidade e (ins Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Parografia 	 - Pub 'on pagina da web, no encerramento do 

exerricin 	 :11 	 das demonstraceies financeiras da 

entidade, • 	r• 	as 	 ,e;.:!],itivas de debitos junto ao INSS e ao 

FGTS, 	 ;i prestac5o de contas e ser colocado 

disposica 	 de qua!quer conseiheiro, membro da estrutura 

administu, va do VIGILANTES DA GESTAO. 

Paragrafo 	cirri 	Prornover a realizacao de auditoria, inclusive por 

auditores : 	1-idependeritf,:!„ se for o caso, da aplicacao dos eventuais 

recursos 	 ..))ieto de t 	de parceria, conforme previsto na Lei 

11.9-97919 ,  

Parcigrafo :L11 	Realizar a prestacAo de contas de todos os recursos e 

bens de 	 recet*.iw., ern conformidade cam o que determina o 

iinico 

CAP. XVI - DOS L' 

	

Art. 62°. 0 VIGILA. 	iTiESTA0 	 seguintes livros: 

I. 	Livi 	 das Assembleias e reunioes, 

H. 	(iv! 	 Assemble a5 e reunioes, 

ill. 	Liv'r. 	e contabes, 

De 	 acOes. 

	

Art. 630  Oc lig r 	 ,er cnnfeci ionados em foihas soltas, numeradas e 

arquivadas. 

Art. 64° 	Os 	 sob 	 da Secretaria Executiva e sob a 

resooflubilidade 
	

Administrativo financeiros do 

?i'• 



R 

Ai lit 
Conselho do Ao,- 	-• •-,r3 do VIGILANTES DA GESTAO, devendo ser conferidos e 

rithricados anita 	.k,,j.-)rresidente e polo Conselho Fiscal.  

CAP. XVII - DISPC, 	C,,ERAIS 

4 

Art. 6s' - 

sena( re Auntyaz 

por parte de se: 

bonificaca- o ou 

re,,,..alvAdo 0 r-f- 	• 

entieade, atrave• 

-;.-, 	 ;.•0 ,,,,,:1!1-Yr•;istracao e do Conselho Fiscal 	nao 

,• 	 de suos funcoes, ficando expressamente vedada 

o 0 de qualquer superavits, gratificacao, 

(•;,?fos 	 junto ao VIGILANTES DA GESTAO, 

(las 	 realizadas, quando em servico da 

,rantes 	1:'Spea5. 

Parcigrato 	 qualquer 	 e vedado qualquer ato ou pratica 

CViQ venh, 	try 
	

beneficio e ou vantagem pessoal, diretos ou indiretos, 

iridividuai: ou 	 em decorrencia da participacSo no respectivo 

processo 	: • Art. 660- Em case 

use do nom e d;.• 

propor forrnac,: <ic ;i 

o de trey' Hr!' 

decisao adminisr.: 

• .4t.acios problemas de conduta etica do associado ou mau 

:'•.;TES DA Gf.::CTAO, 	Conselho de Administracao podera 

• • (olirissao de sindicancia, formado pelos associados, corn 

par:: .•-uvr!ise da situacao e fornecer pareceres para 

Asi. 	 VIC 

estrftarnente nc 

conserva! em • 

obrigacoes em ci 

Art. 680  As ce, 

servitor, 

Art. 69°  A escr 

• GESTAO e as rec.! 

compettrncia. 

Art. 70' - A prey: 

recebidns 1)E10 

XV do p: esente F • 

	

GESTA0 	mantel-  em caixa o numerario 

pagamentos imediatos, bem como 

a as imperlaJncias destinadas ao cumprirnento das 

l'ettiadas polo VIGILANTES DA GESTAO, em raz.5o dos 

de,ero t,e,!ir a normas do Regiment° Intern°. 

er abEinger-  today as operacties do VIGILANTES DA 

contabilizadas corn base no regime de 

•:,-a-itas de todos us recursos e bens de origem publica 

	

rJA GESTPX;,, 	ipalizacia conforrne determinado Cap. 

Art. 	 '.!, :T.STA0 	 onr-atar corn terceros a prestacao de 

servicos tecnico,- 	 irr:Azados, 	clue praticados os valores de mercado 

correspendentes 	c 	sua atuac,710, 
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XL. 

`••-•44.1.:11tiP"  
dt)H- rivo,... a VIGILANTES DA GESTAO podera 

c..-)mp.,..; de estagio para estudantes, bem como 

rticipa0o de voluntaries, nos termos da Lei. 

a presente Estatuto é necessario que a reforma seja 

Extraorcilinaria, desde que n5o contrarie a finalidade 

• 

DA GESTAO extint,:;uir-se-a, par deliberacao unanime da 

nos case; previstos em Lei ou quando verificada a 

,-.ens fins. 

DA GESTAO, a seu patrimenio sera transferido a 

da Lei 9.79o/99, preferencialmente 

do vicii ANTES DA GESTAO. 

inesrn,? 	 eventualiclacie do VIGILANTES DA 

.1.,alifica45o de OSCAR o respectivo acervo patrimonial 

corn recursos pUblicos durante o period() em que durou 

sera transferido 	outra pessoa juridica qualificada, 

• ;:ie tenha mesmo objetivo social. 

.t hro da Con%elhe Fiscal nao poderSo ser exercidas por 

os rnernbros do Conselho de Administracao. 

e n5o 	 par este Estatuto ou pela I...ei, serao 

.3nuencia do Conselho Fiscal do 

vigor a partir da sua aprovacao 

PAr.4,12kte fim e respectivo tramite legal 

• 06. 

• CP Elsa der 

..... 
OS E Civil oas • • 

-cv ,., • 

Duo. 	Areved• 'P.__ • 
TIT 
w+Uot alaz Antonin 

zt 

d tev de Carvalhe - Vice-Presidente 
para assuntos administrativostfinamoitr% 

I 

SELO NO ZEqpd. ZjGpQ.3V40Z-611r7frilo 
Consulte e s ela ern MDR: funarven.coe.br   

PROTOCOLAD 	MICROFILMA 	B N° 1.099.89/ 
0 N° 	18 

R. 17 de novembro de 2017 \ 

<Fiancista Cesar Cecilio - Escreysole -/  
k.sk stro R$1920 (VRC 100,00), Funrica 	 R80.114, Funirp 

RI11.10 	Re0.72 

") 
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Art. 7"2" 	A tin 

contratar estag: 

a brit.-  projetos e 

Art. 73°  - Para 

aprovada em As,  

do VIGILANTES 

Art. 74" - 0 VIC 

Assembleia Gera.  

impossibilidacie 

Art 75* - Extint: 

ju; 

clue 

Pardgrato 

GESTAO 

disponivel 

aquela 

preferenci 

Act. 	As lur c.  

parentes ate o to 

Art. 77' - ns casc 

dirimidos pelo 

VIGILANTES DA C 

CAP. XVIII- DISPO 

Art. 78' A prese 

ern Assembleia F 

para registrb e dC  

Curitiba, 09 die .ex.: 

• 

Cor,aii10/ Preli• 

do Ccoselho de, Aci!! 

Rafael Ribeiro-0/\ 



Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Giovana Oliveira <giovana@raphaelkaranadvogados.com.br > 
Enviado em: 	 quarta-feira, 1 de abril de 2020 16:51 
Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br; roselia.licitacao@capanema.prgov.br; 

administracao@capanema.pr.gov.br; gabinete@capanema.pr.gov.br  
Cc: 	 Sir Carvalho; Raphael Karan; Juliana VGP 
Assunto: 	 Notificacao Extrajudicial - Capanema PR - licitacao 28/2020 
Anexos: 	 Estatuto 3 - Parte 1.pdf; Estatuto 3 - Parte 2.pdf; AVISO DE PREGAO 

ELETRONICO 28-2020.pdf; edital.pdf; Notificacao Extrajudicial - Capanema PR 
- aglutinacao.pdf; Planilha custos COLETA ORGANICO.xlsx; Planilha custos 
COLETA RECICLAVEL.xlsx; Planilha custos TRANSBORDO ate ATERRO.xlsx 

Prezados, 

Segue anexo Notificacao Extrajudicial destinada ao Municipio de Capanema/PR, referente ao 
Edital de Licitacao na modalidade Pregao Eletronico de n° 28/2020. 

dhanalisar o Edital, nota-se a aglutinacao dos objetos de naturezas distintas, sem haver devida 
Niftificativa. 

Assim, conforme fundamento, pugna-se pela investigacao e instauracao das medidas cabiveis ao 
caso, ou seja, a separacao destes objetos em processos licitatorios distintos. Pede-se a maxima 
urgencia tendo em vista a data de abertura da sessao estar agendada para dia 09/04/2020 as 
13:30. 

Atenciosamente, 

VIGILANTES DA GESTAO POBLICA 

• 



101/04/2020 - 14:50 - Formulada 
1/04/2020 - 16:20 - Acolhida 
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CANAL DE COMUNICAPAO 

HLNA: Di CON-AS nc Fs7Arc .ARANA 

GESTAO DE DEMANDAS 

Criada em: 01/04/2020 
Identificador da demanda: 188495 
Acompanhamento - Licitacties e Contratos — Geral 

Demandante 
	

Demandado 

Entidade: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
PARANA 

Entidade: MUNICIPIO DE CAPANEMA 

Grupo Responsabilidade: Acompanhamento - Licitagoes e 
Contratos — Geral 

Interlocutor: ARIELI KACIARA WONS 

• Descricao da Demanda 

Fiscalizacao n° 0226/20 

No cumprimento da missao institucional de fiscalizacao por este Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR) e 
corn fundamento no art. 158, II, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005 (Lei Organica do Tribunal de Contas do 
Estado do Parana), solicita-se ao MUNICiP10 DE CAPANEMA o envio da FASE INTERNA, referente ao processo 
licitatOrio Pregao Eletronico n° 28/2020. 

Ressalte-se que o nao atendimento do pedido no prazo determinado podera ensejar, entre outras implicacoes, a 
aplicacao de multa prevista no art. 87, I, b, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005. 

Na hip6tese de inviabilidade da anexacao dos documentos solicitados por meio deste Canal de Comunicagao (tendo em 
vista o tamanho dos arquivos e a limitacao da ferramenta), devera o envio ser feito pelo e-mail cage@tce.pr.gov.br, 
destacando no assunto "resposta ao CACO n° [inserir o n° do CACO]/MUNICIPIO DE CAPANEMA /Fiscalizacao n° 
0226/20. 

Atenciosamente, 

TCE-PR, 01 de abril de 2020. 

Hist6rico da Demanda 

TAREFA: Tarefa Principal 

Criada em: 01/04/2020 - 14:50 I Concluida em: 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

PARECER JURIDICO N° 109/2020 

INTERESSADO: Pregoeira e equipe de apoio. 

ASSUNTO: Antilise da Notificactio Extrajudicial/impugnaclio ao Edital no Pregio 

Eletronico n° 28/2020. 

EMENTA: NOTIFICAcAO EXTRAJUDICIAL APRESENTADA PELA ONG 
VIGILANTES DA GESTAO. IMPUGNAcA0 AO EDITAL. INSURGENCIA 
QUANTO DIVISAO/AGLUTINAcAO DOS SERVIcOS LICITADOS. 
JUSTIFICATIVA TECNICA APRESENTADA PELA SECRETARIA 
SOLICITANTE EM DATA ANTERIOR A AUTORIZAcA0 DA LICITAcAO. 
DIVISAO EM LOTES QUE OBEDECE A VIABILIDADE TECNICA E 
ECONOMICA NA CONTRATAcA0 NOS PRETENDIDOS SERVIcOS. 
POSSIBILIDADE. PERMISSIVO LEGAL. ART. 23, § 1° DA LEI N.° 
8.666/1993. ESCLARECIMENTO DAS RAZOES DE DIVISAO DOS 
SERVIcOS EM LOTES. MANUTEKAO INTEGRAL DO TEXTO DO 
EDITAL. 

1. CONSULTA: 

A Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela portaria n° 7.531/2019, 

encaminha para analise desta Procuradoria Juridica, Notificagdo Extrajudicial no 

Pregao Eletranico n.° 28/2020, pela ONG Vigilantes da Gesta.o. 

Em resumo, sob denUncia anonima, a Notificante indaga a aglutinacao 

dos servicos licitados, alegando possivel nulidade do procedimento licitatOrio pelo que 

pugna pela divisao/separacao dos servicos em lotes distintos. 

Em seguida, o PA foi encaminhado a Procuradoria para emissao de 

Parecer Juridico. 

E o relatOrio. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestacao toma 

por base, exclusivarnente, os elementos que constam, ate a presente data, nos autos 

do processo administrativo em epigrafe.  

Importante asseverar, que esta Procuradoria se atem, tao-somente, a 

questOes relativas a legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo  

procedimento devera observar a legislacao mencionada no corpo deste parecer,  

principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, nao nos competindo nenhuma 

consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao PUblica ao tracar os pararnetros dos servicos ou bens pretendidos.  

2.1. Da Impugnacao ao Edital / Tempestividade:  

Analisando a Notificagdo Extrajudicial em analise, este Orgao aferiu sua 

tempestividade, portanto, passa-se a analise. 

2.2. Da Notificacio Extrajudicial / Vigilantes da Gestic) Pubilea /  

Manutencao do Edital:  

Inicialmente convem relembrar a disposicao do Art. 3° da Lei Geral de 

Licitaceies, segundo o qual "a lieitagew destina-se a garantir a observdncia do principio 

constitucional da isonomia, a selecao da proposta mail vantajosa para a 

administreted o e a promogdo do desenvolvimento nacional sustentdvel e sera 

processada e julgada em estrita conformidade corn os principios bcisicos da legalidade, 

da impessoalidade da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculaceto ao instrumento convocatorio, do julgamento objeto e dos 

que ihes sei o correlatos. 

Ainda na fase interna da licitacio, no dia 23/03/2020, este orgio 

requereu que houvesse apresentacao de justificativa quanto a divisio dos 

pretendidos servicos em lote, conforme comprova a ocorrencia 06, do Protocolo 

n.° 566/2020 (encartado no Processo licitaterio), que foi atendida no dia 

24/03/2020 pela Secretaria de Administracao na ocorrencia 07. 

Analisando o teor da Notificacio Extrajudicial, cabe apresentar os 

devidos esclarecimento da Secretaria Solicitante, no sentido de demonstrar que 

houve divisao dos servicos licitados em 02 lotes, em momento anterior a 

Au. Pedro Viriato Pan de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

autorizacao da licitacao, conforme se constata do item 5 do Projeto Basicol, 

vejamos: 

5_DEFINIcAo E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Late: 1 
Item 

- Late 001 
Cakdig° do 
produtois 
e rvic 0 

Nome do produmiservico Ouant 
idade 

Unidade Frew 
miadmo 

Preto marLmo 
total 

1 58151 SERVIc:0 IDE COLETA, PORTA A 
PORTA DO LDCO ORGANICO 
PRODUZIDO NO PERIMETRO 
URBANO E TRANSBORDO E 
DESTINAcA0 FINAL DE LIXO 
ORGANICO DA ZONA RURAL DO 
MUNICh310 DE CAPANEMA, COM 
CAMINHAO COLETOR 
EQUIPADO COM BAU 
COMPACTADOR DE 
CAPACIDADE LIQUIDA MINIMA 
15m3. CONFORME ROTEIRO 
APRESENTADO NO PROJETO 
BASICO (CAMINHAO COM NO 
MINIMO 05 ANOS DE USO) 

12,00 MES 40.199,81 482_397,72 

2 58153 TRANSPORTE E EXECUcik° DE 
SERVIc0 DE DISPOSIgA0 E 
DESTINAc.A0 FINAL DO LIXO 
ORGANICO E REJETPOS 
URBANO E RURAL DE 
CAPANEMA, EM ATERRO 
SANITARIO A SER 
PROVIDENCIADO PELA 
EMPRESA PROPONENTE 

12,00 MES 45_433,44 545.201,28 

TOTAL 1.027.599,00 
Late: 2 
Item 

- Late 002 
C.:15dt° do 
Frodutols 
entice 

Nome do produtolservico Quart. 
idade 

Unidade Preco 
m...br.,m7 	o 

Preco ro,:ir..:mo 
tiol 

1 58152 SEW/ICI:0 DE COLETA, PORTA A 
PORTA DE LDCO RECH;LikVEL 
PRODUZIDO NO PERIMETRO 
URBANO E TRANSBORDO DO 
LIXO RECICLAVEL DA ZONA 
RURAL DO MUNICIPIO DE.  
CAPANEMA, COM CAMINHAO 
COLETOR E9UIPADO COM BAU 
OU CAMINHAO COM 

12,00 MES 35.5887,67 427_052,04 

Avecida. Govan:1242c Pedro Viri2to Pariyot de, 5ouz2, 1080 - Centro - e45,50-000 

1 	https://www.capanema.pr.gov.br/transparencia/adm/licitacoes/licitacao/eletronico/pregao- 
eletronico-n-28-2020-lixo-reciclavel-e-organico  - Acessado em 02/04/2020. 

Au. Pedro Viriato Pan got de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Municipio de Capanesna - PR 

CARROCERIA COBERTA E 
FECHADA NAS LATERALS. 
CONFORME ROTEIRO 
APRESENTADO NO PROJETO 
BASICO. (CAMINHAO COM NO 
MINIM° 05 ANOS DE USO) 

2 58154 TRANSPORTE E EXECUO0 DE 
SERVIg0 DE DISPOSIcA0 E 
DESTLNIAc40 FINAL DO LIXO 
RECICLAVEL E REJEITOS 
URBANO E RURAL DE 
CAPANEMA, EM ATERRO 
SANITARIO A SER 
PROVIDENCIADO PELA 
EMPRESA PROPONENTE. 

12,00 MES 15.600,00 137_200,0C 

TOTAL 614.252,04 

Corn base nas imagens acima, constata-se que o objeto licitado consiste 

na contratacao de prestacao de servicos de coleta, transporte e destinacao ern aterro 

sanitario de lixo reciclavel e organico produzido no perimetro urbano e transporte e 

destinagdo final de lixo organic° e reciclavel produzido na zonal rural do Municipio 

de Capanema/PR. 

• 
0 objeto licitado encontra-se dividido em dois lotes: 

Lote 1. 

Item 1. Servico de coletsk,  porta a porta do LIXO ORGANICO 

produzido no perimetro urbano  e transbordo e destinacao final de 

lixo organic° da zona rural do Municipio de Capanema,  corn 

caminhao coletor equipado corn bau compactador de capacidade liquida 

minima 15m3, conforme roteiro apresentado no projeto basic° 

(caminhao corn no minimo 05 anos de uso); 

Item 2. Transporte e execupdo de servicos de disposicao e  

destinacao final do LIXO ORGANICO E REJEITOS urbano e rural de  

Capanema,  em aterro sanitario a ser providenciado pela empresa 

proponente. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Lote 2. 

Item 1. Servigo de coleta, porta a porta de lixo reciclitvel 

produzido no perimetro urbano e transbordo do lixo reciclavel da zona 

rural do Municipio de Capanema, corn caminhao coletor equipado corn 

bau ou caminhao corn carroceria coberta e fechada nas laterals, 

conforme roteiro apresentado no projeto basic° (caminhao corn no 

minimo 05 anos de uso); 

Item 2. Transporte e execugao de servigos de disposigao e 

destinagdo final do lixo recichlivel  e rejeitos urbano e rural de 

Capanema, ern aterro sanitario a ser providenciado pela empresa 

proponente. 

Considerando a politica nacional de residuos solidos, dividiu-se a 

licitagao em dois lotes, sendo que no Lote 1 encontram-se aglutinados os servigos 

relacionados ao lixo organic° e rejeitos; por sua vez, no Lote 2 estao aglutinados os 

servigos relacionados ao lixo reciclavel. 

Dentro de cada lote, encontram-se discriminados os servigos que se 

pretende contratar (coleta, transbordo, transporte e destinagao final) do lixo organic° 

(lote 1) e lixo reciclavel (lote 2). 

Neste ponto, cumpre destacar o fato que o Municipio de Capanema/Pr 

possui area de 419.036km22, sendo que o perimetro urbano é de apenas 

21.000.620,00m23  (21.00062km2), sendo que corn base nos dados do ultimo censo 

populacional (2010) a populacao municipal era formada por 18.526 habitantes, 

sendo a populagao urbana formada por 11.150 habitantes e a populagao rural de 

7.376 habitantes4. 

Diante da grande proporgao de habitantes residentes na zona rural, 

aliado ao fato da grande extensao das estradas rurais, o Municipio procede 

diretamente a coleta do lixo organic° e reciclavel gerado pela populagao rural, sendo 

realizado o transbordo do material organico e rcciclavel em estacao na zona urbana. 

2  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/capanema/panorama  - Acessado em 02/04/2020. 
3  Vide Lei Municipal n.° 1.560/2015. 
4  http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil  m/capanema pr  - Acessado em 02/04/2020. 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Por sua vez, em relacao ao material organico e reciclavel gerado na area 

urbana, pretende-se a contratacao dos servicos de coleta porta a porta, transporte e 

destinagao final. 

Louvavel a atuacao da ONG Vigilantes da Gestao, pelo que este 

Orgao de representacao iuridica municipal expressa admiracao a iniciativas 

desta natureza. Contudo, nao limitados aos esclarecimentos prestados acima, a 

Procuradoria Municipal nao vislumbra ilegalidade ou macula que nao (ustifique 

a divisao dos servicos licitados em 2 lotes, sendo que em cada lote apenas estao 

aglutinados servicos relacionados a origem do material "Organico" e 

• "Redeliver (coleta, transporte e destinacao final).  

Diferente seria a opiniao desta Procuradoria se houvesse a aglutinagao 

de todos os servicos em Unico lote, ou ainda a inclusao nesses lotes de servicos que 

nao houvesse correlagao, conforme tern se manifestado a jurisprudencia do TCE-PR: 

AcOrdan 2017/19 -Tribunal Pleno5  (Licitacao do Municipio de Rolandia,  

na qual se pretendia a aglutinacao em Unico lote dos servicos de coleta seletiva, coleta 

e poda de arvores, rocagem, varricao manual e operacao de aterro sanitario).;  

AcOrdao 1358/18 - Tribunal Pleno6  (Licitacao do Municipio de Curitiba 

para prestacao dos servicos de coleta e transporte de lixo e limpeza urbana, que o 

Conselheiro Artagao de Mattos Ledo concluiu: "0 conselheiro destacou que o  

municipio justificou ter considerado a correlacao, complementariedade dos  • 

	

	
servicos e a sua logistica ao aglutina-los em lotes unicos, como a frequencia dos  

trabalhos, horarios e rotas de coleta. Ele concluiu que a aglutinacao proporciona 

maior agilidade na comunicacao, no deslocamento e na execucao dos servicos,  

resultando em melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, melhor  

controle e fiscalizacao das atividades, qualidade na prestacao dos servicos e  

economia de escala.").  

Cumpre ainda destacar, a dificuldade enfrentada pelos Municipios do 

Sudoeste Paranaense na realizacao de licitacoes de servicos de coleta de lixo, fato 

que, inclusive, ja foi objeto de reuniao e debates em busca de alternativas legais entre 

5  https: / / wwwttce.pr.gov.br/ multimidia/ 2019/ 7/ pdf/ 00338363.pdf - Acessado em 02/ 04/ 2020. 
6  https:/ /wwwttce.pr.gov.br/noticias/curitiba-pode-continuar-licitacao-de-mais-de-r$4-bilhao-para-
a-coleta-de-lixo/  6134/ N - Acessado em 02/04/2020. 
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AMSOP, Prefeitos Municipais e o Presidente do TCE-PR, conforme noticia veiculada 

no sitio eletronico da corte de contas estadual no dia 13/09/20197. 

3 - CONCLUSAO 

Diante do exposto, a esta Procuradoria se manifesta: 

a) pelo esclarecimento que a licitacao, Pregao Eletronico do Municipio 

de Capanema/Pr, n.° 28/2020, encontra-se dividido em 02 lotes, por razoes tecnicas 

e economicas justificadas, que encontram respaldo no § 1°, do art. 23, da Lei n.° 

8.666/1993, razdo pela qual a partir de analise documental nao vislumbra ilegalidade 

no certame licitatOrio, orientando a manutencao integral do Edital em exame; 

b) pela intimaga6 da Notificante, coligindo c6pia do comprovante de 

intimacao neste PA, dando-lhes ciencia da decisdo administrativa e do teor da 

Presente Peca Tecnico Juridica, bem como a justificativa tecnica apresentada pela 

Secretaria Solicitante. 

c) pela imediata e integral digitalizacdo de todo procedimento licitatOrio 

no sitio eletronico municipal, na aba licitacoes / editais de licitacao e licitacOes na 

Integra. 

E o Parecer. 

Capanema, 02 de abril de 2020. 
Assinado de forma digital 

ROMANTI EZER por ROMANTI EZER 
BARBOSA 

BARBOSA 	Dados: 2020.04.02 14:55:16 
-03'00' 

Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

7  https://m.tce.pr.gov.br/noticias/noticia.aspx?codigo=7260  - Acessado em 02/04/2020. 
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DECISAO ADMINISTRATIVA 

Corn relacdo ao Pregao Eletreinico n° 28/2020, objeto: CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINACAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E 
ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E 
DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA 
RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, acato o Parecer Juridico n° 109/2020. 

Notifique-se a empresa interessada. 

Capanema, 02 de abril de 2020 

• 

 

Roses Kriger Beck Pa ni 
Prego / Membro da Comissao Permanente de 

Abertura e Julgamento de LicitacOes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

NOTIFICACAO 

Aos 
Vigilantes da Gestao 

Corn relagan ao Pregao EletrOnico n° 28/2020, objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO 
PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcAO FINAL DO LIXO 
ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE 

• 
CAPANEMA-PR.. Notifico os Vigilantes da Gestao da resposta de sua notificacdo extrajudicial, 
recebida via e-mail na data de 01/04/2020. A procuradoria se manifestou e a pregoeira acatou a 
manifestacao conforme abaixo: 

a) pelo esclarecimento que a licitaga.o, Pregao Eletronico do Municipio de 
Capanema/Pr, n.° 28/2020, encontra-se dividido em 02 lotes, por razoes tecnicas 
e econOrnicas justificadas, que encontram respaldo no § 1°, do art. 23, da Lei n.° 
8.666/1993, razdo pela qual a partir de analise documental nao vislumbra 
ilegalidade no certame licitatOrio, orientando a manutengdo integral do Edital em 
exame; 

b) pela intimagdo da Notificante, coligindo cOpia do comprovante de 
intimagdo neste PA, dando-lhes ciencia da decisdo administrativa e do teor da 
Presente Pega Tecnico Juridica, bem como a justificativa tecnica apresentada pela 
Secretaria Solicitante. 

c) pela imediata e integral digitalizagao de todo procedimento licitatOrio no 
sitio eletrOnico municipal, na aba licitagoes / editais de licitagdo e licitagOes na 
Integra. a • 	Segue anexo cOpia do Parecer Juridico n° 109/2020 para vosso conhecimento. 

Capanema, 02 de abril de 2020 

ose Ia Kriger Becker Pagani 
Pregoe a/ Membro da Comissan Permanente de 

rtura e Julgamento de LicitagOes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
-- -, ....1 

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 2 de abril de 2020 16:37 
Para: 	 'giovana@raphaelkaranadvogados.com.br' 
Assunto: 	 RESPOSTA DA NOTIFICAcAO EXTRAJUDICIAL DO PREGAO ELETRONICO 

28/2020 
Anexos: 	 RESPOSTA DA NOTIFICA4A0 EXTRAJUDICIAL DOS VIGILANTES DA 

GESTAO.pdf 

EM ANEXO 

Roselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
roselialicitacao(&,capanema.pr.gov.br  

olicitacao@capanema.pr.gov.br  

• 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@mailserver2.softsul.net> 
Enviado em: 	 quinta-feira, 2 de abril de 2020 16:37 
Para: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Return receipt 
Anexos: 	 details.txt; Anexo sem titulo 00020.txt 

The original message was received at Thu, 2 Apr 2020 16:37:10 -0300 from 
238.213.60.187.dynamic.ampernet.com.br  [187.60.213.238] (may be forged) 

	The following addresses had successful delivery notifications 	<giovana@raphaelkaranadvogados.com.br> 

(relayed to non-DSN-aware mailer) 

	Transcript of session follows 	<giovana@raphaelkaranadvogados.com.br>... relayed; expect no further 
notifications 

• 

• 



ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEMJRA MUNICIPAL DE CAPANLMA — ESTADO DO 

PARANA 

Processo: 788/2020 
Data: 06/04/2020 	Hora: 11:18 

A ssunto: 

SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACP 

Requ erente: 

LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA 

EDITAL DE PREGAO (ELETRONICO) 28/1020 

LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA,  devidamente tnscrIta no  

CNPJ/MF Nab o rtg- 04.336.100/W01-44. corn 	na Rua Desernbargador Costa Carvalho, n, 

1395 — Bairrn Sao Bernardo. cidade de Unrao da Vitoria, Estado do Parana, nesse ato 

representada na forma do seus atos constitutivos por seu representante, Luisiane Scarbet da 

Maia, vern, respeitosamente a presenca de Vossas Senhorias, Edital de Licitacao, apresentar, 

tvmpestivamente', 

IIVIPUGNACAO AO EDITAL 

acvna identificado, por entende: cane o meshy possul vicios que, nitrda e indevidacnente, 

Iimitam  o caster comoetitivo do  certame e, por tat mativo, merece ser aiust ado, na forrna a 

seguir especifsc:ada: 

I. DAS RAZCIES PARA A READEQUACAO DO ATO CONVOCATORIO 

A--) DA INADEQUACAO DA MODALIDADE DO PREGAO PRESENCIAL COMO  FORMA DE 

ytABILIzACAO DA CONTRATA00 DOS SERVICOS LICITADOS COMPLEXIDADE DO OBJETO 

LICITADO Qk.IE DEMANDA A CONTRATACAO PELA MODALIOAOE  "CONCORRENCIA"-

S_ERVIcOS DE ENGENHARIA NAO  COMUNS 

Conforrne se observa da atenta leitura do Edit& ora 

irnougnado, constata-se que o objeto do presente certame consrste na CONTRATACAO DE 

EIVIPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS OE COLETA. TRANSPORTE E 

DESTINACAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO  
PLRIMETRO URBANC) E TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANIC° C RECICLAVEL 

PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, pc urn periodo de 12 (doze) 

Considerando que a of ertura do certame ocorrera ne dia 09 04 2020. 



muses. as valor maxima total geral de R$ 1641.851,04 (Urn milhao. seiscentos-  e quarenta e 

urn mil, oitocentos e cinquenta e urn reais e quatro centavos}, conforme especificacties 

constantes do Anexo I deste Edital. 

Em sintese: a obleto da presente Ircitacao corresoonde, e 

verdade, na prestacao do servlco publico de limpeza urbana, o dual, ciaramente, desenvolve-

sti par mein de uma cadeta de biocos de atividades distintas° a coleta porta a porta; e 

transporte e destinacao final de residuos salidos amanitas. 

Desta forma, potfrose dizer que a limpeza urbana a constituida 

de servIcos que podern ser usufruidos diretarriente polo indlviduo — coleta aorta a porta do 

residues, e par outros usufruidos pela coleovidade propriamente dita 	transporte e 

dettinacao final dos residuos. 

Quando se fala em limpeza urbana, portanto lode a 

coletivalade e berieficlada e tambern o indiveduo, portanta, a prestacao do servico e sua 

contraprestacao pecunlaria serao avaliadas em funcao do Inns quo a produzido pot toda a 

coletivtdade_ 

Pais been Sabe-se quo a Lei n. 8.666/93 elege a concorrencia 

coma modalidade de Iicitacao cabivel em qualquer caso segundo preceitua o § 42 do art 23 

Pot outro lado, a Let n. 10.520/2002 nao estabeleceu, de mod° aigum, a obrigatoriedade da 

iicitacao par pregao, embora tenha defendido arduamente, sempre quo passive!, a utilizacao 

da modalidade do pregao presencial pela ampla competitividade 

A obngatonedade do pregao presencial. constata-se, esta 

modalidade deve ser utilizada para a aquisicao de bens e servicos comuns. 

Ora, "bens c servirgs camune  segundo a art. 12. § 12, da Let 

10.520/02, sae aquetes cujos padrees de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos per mei° de especificaOes usuals no mercado. isto r, sae aqueles quo podem ser 

especificados a oartir de caracteristicas (de desempenho e qualidade) quo esteiam 

corriumente disponibilizadas no mercado pelos fornecedores 

Na ficao de HELY LOPES MEIREU.ES, "o que carecterizo os bens 

o services comuns 0 sua padrontraccio. ou seta. a possMilidade de substituicoo de uns per 

outran cam a me.yro paddle de nualidade e 0160in-ie. Isso ofosto desde logo as service's  de 

engenhorio que net) selom comuns Os quais permitern a pregno, bem comp todos q_queles 

qua devom ser abieto de &IWO° nos modalidades de mother tecnica au de tecnica  e prep. 

ego weed° o fator tecturo tido a levado em consideract3o. etas apenas a fotor prep." 

Como pude ser extraido, no pregao o que se sobrepoe 6 fator 

preco em detnmento do fator tecnico, logo, torna-se inviavel e no minima de risco, a adocao 

da modalidade ilcitatdria pregao presenciai para a coleta, transporte a destinacao final de 

residuos salidos. uma vet que para a execucao dos servicos, ha que se aferir tambem 

citpacrtacao tecnica e nao apenas erect). 

Ademais, o art. 5" do Decreto n. 3555/2000, estabelece quo: 
'Art. .5P A ficitactio no madandode de pregifio ndo se aplica as conrmtocoes de cobras e 

services de engenhario, hem coma es lococi5es imobiliarias e olienacoes em geral. que 

sereio regidas polo legislocao gem; da Adrninistrarao " 

Em uma interpretack sistematica das normas, 6 possivel 
coniugar o art. tr. da Norma de Fiscalizacao da Camara de Engenharta Civil n9 006/2006, quo 

3 
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define ser competencia dos engenhetros o tratamento dos residuos soados urbanos e 
prOvenierttes dot services de satide, conforme indsoste 

Frisa-se, adernais, que as servicos de coleta, transparte e 
destinacao final de residuos solidos nao sao sinonimos e nem podem ser considerados 
genericansente como "servicos de limpeza e conservacao", previsto no Item 17 do Anexo 
Units), do Decreto n. 3784/2001. Assim, nao se pode olvidar que a prestacao dos servicos que 
constituem o objeto da presente licitacao deve obedecer aos criterios tecnicos e a tegislacao 
pertinente a Lei de Residuos Si:Slides— Lei n. 12305/2010. 

Sob tat aspect*, valid° trazerrnos a baila importante 
precedente jurisprudencial: 

REEXAME NECESSARIO. LiarAcAo C CONTRATO .40MINISTRATIVO, PREGAO 
PRESENCIAL. MOCIALIOAX DE LICITACAO IMPROPRIA  CONCEIT° OF BENS E-

SERVICOS COMUNS. COLETA DE RESIDUOS URBANOS DOMESTICOS E RESi(VOS DA 
SACIDE. 1. E vow a definicdo leaps quanta ao que se enctuadro come kens e servicos 

ayntira pore fins de licitacao  ne MOdaiidertad 	art. 11} aor" ra °Unica da Let 1112  

la 5201021 notodamenle koraue, conseente art. 40, t,  do Lei de licitacdes, todos as 

tens e services devem set objetivamente  dermides  e descritos no edital do certarne 

Considerando-se que, no pregdo presenciol, a que se sobrepik e o fator preco em 
detnmento do _rotor tecnico, resto induvidoso due. cm se trotando de coleta de lixrtr  
urbano domestic° e de residuos de sonde, ode é passive? o use do modal/dock 
licitateria preado presenciol, eis que,..pare  a execuctia do °Wet° 'kited°, ho que se 
aferir tambemAlpacitocdo Malice a ndo arenas preco Conquanto ndo se elvide qua 
n inner° unico do Oecrete Estedual nv 42.020/2002, no item 17, relacione, 
e kernolificativomente, comp services comuns, Os "services de limpeza e conservacde, a 
que tambem ocorria corn a item 17 do anexo il do JO rnenCienado Decreto n9 
3.555/2000. a inedavel cue service de limper° e consertracdo ndo e sindnime de 
"servicos de celeto de residues urbanos dernesticos e residues do scrOdeu„ que e o 
°Wet° do licitactie em tele. 2. 0 municipie fez jos 6 iSenca0 de pagarnento dos costes 
processuais. Aplicectio do Lei Estodual 13471/2010. que modificou o regimento de 
custos Ike; ne 8.121/1985). Sentence altered°, em parte, em reexame necessarie." 
(IJRS; RN 221657-58.2010.8.21.7000; Tupancireta; Segunda Camara Civet Servico tie 
Apoio Jurisdicao; Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 10/07/2013; DJERS 
17/07/2013 - grifos e negrejados nossos) 

Desta forma, resta clam que a roodalldade estoltdda oar este 
d. Municipalidade Para a cootratecio de tmprese prestadora dos servicos lidtados (Freeao 
Eietrbnico) nao se mostra adequada a natureza dos respectivos servicos,  de forma que deve, 
corn a devida venia. sec adequado o Ate Convocatorto a modalidade da Cancorrencia.  a gum, 
segundo a legislacao oatria, e a unica modalidade adequada a amparar a referido process° 
decant-moat) ptiblice. 

Assim, destarte. cliante da elpecificidade do ob eto licitado e 
das alcCUSSoe5 que circundam a rnateria retacigrrad a prestuao de services envolvendo 

residunN soligtos, especialrnente por esta nao se caracterizar como "servicos carotins"  a 
moda!idade da concorrencia publIca 6  a Unica adequada a amparar C>  presente process° 



razao peia quaff a adaplacao do ate corwocarppo a medida true se trnpae e w faz 

necessaria. 

el DO  EDITAL DE LICIT.A.00 E DA NECESSIDADE  DE SUA ADEQUACAO A FIM DE PRESERVAR 

0 CARATER COMPETITIVO DO CERTAME 

A contratacao pretendida pela Municipalidade e 

extremamente relevante, sendo urn servico de carater essential, importantisstmo para a 

manutenao do mei° ambiente sadio. 

Todavia, nao obstante o equivoco da municipaildade acerca da 

modaltdade licitatorta para amearar 0 presente certame, tratado no topic° antecedente, 

observa-se quo o Ato Convocatorto esta, corn a devida venia. viciadc em varies this suas 

disposicoes„ especialmente nanuelas relativas d do tipo menor Drew por late,  onde a 

existkncia e lois services distintos sendo licitados giobalmente no mesmo late 

Conforme restara exposto a seguir, observa-se a existe'ncia de 

extgencias quo, atom de ilegais, limitam indevidarnente o carater competitive do certame, fa  
que impedem que empresas sabidamente habilitadas a prestac5o do tablet° Ilcitado se 

habilltem a prestar os referidos services, ja que roar) canseguirla atender a Municipalidade no 

todo °Wet° e per empresa regional obter vantagem frente a outras. 

Veja o absurd° encontradol A ora impugnante é espectafizada 

em celeta porta a porta e nao ern destinacao final, nao possui aterro sanitario na regiao do 

Municipio. Portant°, para ser contratada, a era licitante devera considerar em seu preco urn 

valet extrapWado para destinar os residues solidus para distancias grandes, par nao ter aterro 

prof:ma, o que a torna o processo de afericact da sua competttividade fmanceira frente a outras 

empresas regionals possuidoras de aterro sanithrio, fracassada frente a esses concorrentes e 

censequentemente a fatta de ganho da holunicipaiidade em poder prover concorrincia 

contratar urn service corn valores mats baixes. 

Todavia. esta Municipaltdade ainda nao fez previsact de se 

destinar os residues a uma ETR Estac5o de transbordo de Residues, de forma a ampliar o leque 

de empresas inreressadas a contratar corn a adnuntstrarelo publica. 

Acsirn, visando combater  tat vicio,  faz-se ne.ce,isaria a 

realiza0o de aiustes no ate convocatdrio„ sendo licitade 9s servicos que sao distintos em 

totes, conforme exposto a seeuir, 

LOTE I - ContratacA° de empresa especializada para execucao de services de coleta porta a 

porta e transporte de residues solidus urbanos - Classe II-A (Organteo): 

LOTE li - Contrata0o de empresa especializada na prestacio de servicos do clintinacao final 

de residues selidos urbanos Ciasse fl-A (organic° e rejeltosi: 

DivisSe de services a licitar, do entendimento doutrinario e da sumula do TCU: 

A I.cd.ac3o per dens, nas precisas pa!avras do professor Marcal lusten Filbo: 

'cctnsiste na concentroc5o, em um 	procedimentop de uma plurandade de 

certarnes, de que resultant dfferentes controtos A hcitocao per !tens corresponds?, no 

verdacie, a uma raultiplictdade de heitaceseg, coda quo! corn existents orOpride dotodo 
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de autonomic,  lunched nal rodas desenvolvides conjugadamente em urn unico 

procedimento, documentorin nos mesmos auras". Continua, ensinondo que "a licitacao 

par trees derive do interesse em econornizar tempo e recurs as materials do 

Administrocan Publics, agilizando a atividade licitatc5ria"... a fracionamento conduz a 

licitacao e contratactio de objetos de .menor dimensdo quantitative, qualitative e 

crone' mica fsso aumenta a .nurriero de pessoas em candicties de disproof a 

contratacdo, inclusive pelo reductio dos requisites de habilifacao (que serao 

aroporciariados b dimensao dos 'ores). Trate-se nao openos de realizar o principio do 

isonomia, mos do prepria eficiencia".7  

Ern urn sentido semelhante o entendimento do Professor Jesse 'Torres Pereira Junior: 

"an cornentor acerco do pareelamento do objeto, n dispositivo quer °maker a 

comperitividade no ambito do mesmo procedimento hciratorio, destined° o compro do 

integrolidade do objeto. A ornpliacdo odviria do possibilidode de coda licitante 

apresentor-se oa certome pore cote: quontidodes porciais do objeto, no expectativo de 

que tal participoedo formasse mosaic° mats vonodo de coracoes de preco, barateando 

a corner°, de urn (ado, e proporcionondo metier acesso ao rename a empresas de 

menor porte, de outro, existindo a possibifidade de percelamento do objeto, esse 

clever do Administracdo, sob peno de descumorir principtos especifreas do licitacdo, tat 

coma o do cornperitivtdade" 

Na esterra desses entendimentos. foi publicada a SOmula ne 247 do TCU, que estaheieceu e 

uniformizou o entendimento quo- 

obrigatarla a admissdo do adjudicocdo par item e nao par preco global, nos editors 

dos hertacdes par° a contratacoo de obras. servicos, cameras e ohenacoes, cujo objeto 

seje divisive!, desde que ndo hajo prejuizo pare o conjunto ou complex° au peida de 

economic de escala, tendo ern vista a abjetivo de propiciar a ample participocdo de 

licitontes que, emboro ado &speedo de capacidode pare a execucrio, fornecimento ou  

aqwslcdo do totalidade do objeto, possum faze-lo corn relacao a itens ou unidades 

°mammas, devendo as exigencies de habilitacao odequar-se a esso 

itAlT1014,44:4 Mucus* (4mentil4w44 • Lei Ce lAult•aleA r 	Aremrniraterct 11.031 Sic rautvl ;0•71; Z.—Ail:Ica, fit 2136,.21:04. 

3 rukENA ii  Nem,  I,i 	inns, Corner111.thrst 4 tr. Mit iitti•Ori. • ComnitaCOes te Adnsayhtra-,iia 	 n 	jap,em, 	 zopi, 

zsa 
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Ua leitura do Item especificacki compieta do objeto delta licitacao, 

observa-se a atrontamento direto ao principio da isonomia e eficiencia. pois a falta de 

fracionamento condur a licitacao e contratacao pare apenas UM vencedor, em regiao 

especifica corn aterro sanitario privado obtendo vantagens. Sendo que a mercado esta repleto 

de empresas especializadas, seja em coleta porta a porta; seja ern destinacSo final de residuos 

sd141cts; ttuerendo contratar corn a poder pitbiico, porem sSo impedidos de licitar da maneira 

que esta sendo licitado. Portando o fracionamcnto dove ser acatado, isso aurnenta a nurnero 

de empresas em condicaes de disputar a contratacao. 

If. DO REQUERIMENTO 
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Por todo o atima calocado. REQUER  a ora impugnante sew 

recebida a presente IMPUGNACAO AO EDITAL DE LICITACAO, urns vez que pertinente ao tan a 

que se destina e apresentada tempestivamente, sendo a mesrna dada provimento tiara o fim 

tie set alterado o Ato Convocatario impugned°. na forma aqui indicada. afastando os vicios 

denunciados e permitindo a regular tramitareio do presente processo de contrateao 

publica,  primada pelos principios da isonomfa e igualdade entre as Proponentes e 

preserved° o caster competitivo do certarne. 

Par fern, considerando que o eventual acatamento da presente 

Irr3pugr}t]ceio demandara ajustes no ato convocatorio, requer-se seja retificado a Edital ora 

anpugnado, devolvendo-se as pr000nentes as prams minimos legalmente previstos para 

conftecimento e avallacSo das emgencias colocadas, 

Nestes termos, 

Pelle deferimento. 

Unlao da Vitoria/PR, 06 de Abril de 2020 

-  
04.336.100/0001-44 UMPA1UR uMPEZA Unu'  A s. - 

Lutstane Scarlet cia Niala 

LIMPATUR LBAPEZA URBANA LTDA 

Rum 0.117:er9dtcro  Com Coovoem 

UMW do nor* Parini 

• 
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Iicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Limpatur Financeiro <limpatur.financeiro@gmail.com> 
Enviado em: 	 segunda-feira, 6 de abril de 2020 09:45 
Para: 	 licitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Impugnacao 
Anexos: 	 Impugnacao_Administrativa.PDF 

Bom dia, Prezados 

Segue em anexo impugnagAo administrativa para o Pregao Eletronico 28/2020. 

Favor acusar recebimento. 

Atenciosamente, 

111Maristela S. Larsen 
Administrativo Financeiro. 

Limpatur Limpeza Urbana Ltda 
Fones: (42) 3523.8103 

O presente e-mail, contem informacdes de use pessoal e profissional entre o remetente e os destinatarios, devendo 
ser resguardado o devido sigilo de seu total conteCido. Caso receber indevidamente favor apague-o imediatamente 
e comunique o remetente. 

Ci r: rl  

• Ly 



Municipio de Capanema - PR 
Setor de Licitacoes  

DESPACHO 

Com relagan ao Pregdo Eletronico, n° 28/2020, objeto: CONTRATAcA0 DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO 
RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 
TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL 
PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.. 
Encaminho esse PA ao Procurador Juridico para analise e emissao de Parecer 
Juridico a respeito do pedido de impugnacao protocolado sob o niimero 788/2020. 

Capanema, 07 de abril de 2020 

01 	_ 41b 
J eandra ilmsen 
Setor de Licitaceies 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



VIGILANTES DA GESTAO 

ILUSTRISSIMA SENHORA PREGOEIRA DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAPANEMA — ESTADO DO PARANA. 

EDITAL DE PREGAO (ELETRONICO) N° 28/2020 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLI CA, 

Pessoa juridica de direito privado de fms nao economicos, inscrita no CNPJ sob o 

n° 17.658.911/0001-03, corn sede provisOria na Av. Marechal Florian Peixoto, n° 

228, 10° andar, sala 1002, Centro, Curitiba/PR, CEP 80.010-130, neste ato por seu 

procurador judicial, apresentar 

IMPUGNAcA0 AO EDITAL 

acima identificado, por entender que o mesmo possui vicios que afrontam 

principios basilares do direito administrativo e da Lei de LicitacOes, limitando o 

carater competitivo do certame e, por tal motivo, merece ser ajustado, na forma a 

seguir especificada: 

VIGILANTES DA GESTAO POSLICA 
CN PJ - 17.658.911/0001-03 
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VIGILANTES DA GESTAO 

DOS FATOS 

DA INADEQUAcA0 DA MODALIDADE DO PREGAO PRESENCIAL 

COMO FORMA DE VIABILIZAcA0 DA CONTRATA00 DOS SERVIcOS 

LICITAD OS 

Ao obser o Edital, ora impugnado, constata-se que o objeto do presente 

certame consiste na contratacao de empresa especializada na prestagio de servicos 

de coleta, transporte e destinagio final de residuos solidos organicos e destinacio 

final de lixo reciclavel, por urn periodo de 12 (doze) meses, ao valor maxim° total 

geral de R$ 1.641.851,04 (Urn milhao, seiscentos e quarenta e urn mil, oitocentos e 

cinquenta e urn reais e quatro centavos), conforme especificacoes constantes do 

Anexo I do mesmo. 

Tal objeto corresponde a prestagio do servico public° de limpeza urbana, o 

qual nitidamente desenvolve-se por meio de uma cadeia de blocos de atividades 

distintas: a coleta porta a porta; e transporte e destinacao final de residuos sOlidos 

orginico s. 

Assim, pode-se direr que a limpeza urbana a constituida de servicos que 

podem ser usufruidos diretamente pelo individuo — coleta porta a porta de residuos, 

e por outros usufruidos pela coletividade propriamente dita — transporte e 

destinagio final dos residuos. 

Quando se fala em limpeza urbana toda a coletividade é beneficiada, 

portanto, a prestacdo do servico e sua contraprestagio pecuniaria sera() avaliadas em 

funcao do lixo que e produzido por toda a coletividade. 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 

CN PJ 17.658.911/0001-03 
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VIGILANTES DA GESTAO 

A de licitacoes - Lei n. 8.666/93 elege a concorrencia  como modalidade 

de licitacao cabivel em qualquer caso,  segundo preceitua o § 4° do art. 23. 

Art. 23. As modalidades de licitagao a que se 

referem os incisos I a III do artigo anterior serao 

determinadas em fungao dos seguintes limites, tendo 

em vista o valor estimado da contratagao: 

§ 42  Nos 	casos 	em 	que 	couber 	convite, 	a 

Administragao podera utilizar a tomada de pregos e, 

em qualquer caso, a concorrencia. 

Entretanto, a Lei n. 10.520/2002 (dispoe pelos termos do art.37, XXI da 

Constituicao Federal, referente a modalidade de licitacao denominada pregao, para 

aquisicao de bens e servicos comuns) nao estabelece a obrigatoriedade da licitacao 

por pregao, embora tenha defendido arduamente, sempre que possivel, a utilizacao 

da modalidade do pregao presencial pela ampla competitividade. 

A obrigatoriedade do pregao presencial, constata-se, esta modalidade deve 

ser utilizada para a aquisicao de bens e servicos comuns. 

• 
Ora, "bens e services cvmuns",  segundo o art. 1', § 1', da Lei 10.520/02, sao 

aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos por meio de especificacoes usuais no mercado. Isto é, sac) aqueles que 

podem ser especificados a partir de caracteristicas (de desempenho e qualidade) que 

estejam comumente disponibilizadas no mercado pelos fornecedores. 

0 autor e jurista HELY LOPES MEIRELLES dispoe que: 

"o que caracteriza os bens e servicos comuns 6 sua 

padronizagao, ou seja, a possibilidade de 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
CN PJ - 17.658.911/0001-03 
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substituigao de uns por outros com o mesmo padrao 

de qualidade e eficiencia. Isso afasta desde logo 

os servigos de engenharia que nao sejam comuns, os 

quais permitem o pregao, bem como todos aqueles que 

devam ser objeto de licitagab nas modalidades de 

melhor tecnica ou de tecnica e prego.  No pregao o 

fator tecnico nao e levado em consideragao, mas 

apenas o fator prego." 

No pregao o que se destaca e o fator preco em detrimento do fator tecnico, 

logo, torna-se inviavel e no minimo de risco, a adocao da modalidade licitatoria 

pregao presencial para a coleta, transporte e destinacao final de residuos sOlidos, 

uma vez que para a execucao dos servicos, ha que se aferir tambern capacitacao 

tecnica e nao apenas preco. 

Ademais, o art. 5' do Decreto n. 3555/2000, estabelece que: 

 

"Art. 5° A licitagao na modalidade de pregao rid() se 

aplica as contratagoes de obras e servigos de 

engenharia, bem como as locagoes imobiliarias e 

alienagOes em geral, que serao regidas pela 

legislagao geral da Administragao." 

Em uma interpretacao sistemanca das normas, e possivel conjugar o art. 1° 

da Norma de Fiscalizaeao da Camara de Engenharia Civil n° 006/2006, que define 

ser competencia dos engenheiros o tratamento dos residuos solidos urbanos e 

provenientes dos servicos de sande, conforme incisos I e II. 

Frisa-se, ademais, que os servicos de coleta, transporte e destinacao final de 

residuos stilidos nao sac) sinonimos e nem podem ser considerados gencricamente 

como "servicos de limpeza e conservacao", previsto no item 17 do Anexo 

do Decreto n. 3784/2001. Assim, nao se pode olvidar que a prestacao dos servicos 
VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 

CN PJ - 17.658.911/0001-03 
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VIGILANTES DA GESTAO 

que constituem o objeto da presente licitacao deve obedecer aos criterios tecnicos e 

a legislacao pertinente a Lei de Residuos SOlidos — Lei n. 12.305/2010. 

Sob tal aspecto, valid° trazermos a baila importante precedente 

jurisprudencial: 

REEXAME 	NECESSARIO. 	LICITACAO 	E 	CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. PREGAO PRESENCIAL. MODALIDADE DE  

LICITAQA0 IMPROPRIA.  CONCEITO DE BENS E SERVICOS 

COMUNS. COLETA DE RESIDUOS URBANOS DOMESTICOS E  

RESIDUOS DA SAUDE. 1. t vaga a definigao legal  

quanto ao que se enquadra como bens e servigos  

comuns para fins de licitagao na modalidade pregao  

(art. 1°, paragrafo Unico, da Lei n° 10.520/02),  

notadamente porque, consoante art. 40, I, da Lei de  

licitagoes, todos os bens e servicos devem ser  

objetivamente definidos e descritos no edital do  

certame. Considerando-se que, no pregao presencial, 

o que se sobrepoe e o fator prego em detrimento do 

fator tecnico, resta induvidoso que, em se tratando 

de coleta de lixo urbano domestic° e de residuos de  

sande, nao e possivel o use da modalidade  

licitatoria pregao presencial, eis que, para a 

execugao do objeto licitado, ha que se aferir 

tambem capacitagao tecnica e nao apenas prego. 

Conquanto nao se olvide que o anexo Unico do 

Decreto Estadual n° 42.020/2002, no item 17, 

relacione, exemplificativamente, como servicos 

comuns, os "servicos de limpeza e conservagao", o 

que tambem ocorria com o item 17 do anexo II do ja 

mencionado Decreto n° 3.555/2000, é inegavel que  

servigo de limpeza e conservagao rid() e sinonimo de  

"servicos de coleta de residuos urbanos domesticos  

e residuos da sande", que e o objeto da licitacao  

em tela. 2. .0 municipio faz jus a isengao de 

VIGILANTES DA GESTAO PO BLICA 
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pagamento das custas processuais. Aplicagao da Lei 

Estadual n° 13.471/2010, que modificou o regimento 

de custas (Lei n° 8.121/1985). Sentenga alterada, 

em parte, em reexame necessario." 

(TJRS; RN 221657-58.2010.8.21.7000; Tupancireta; 

Segunda Camara Civel - Servigo de Apoio Jurisdigao; 

Rel. Des. Ricardo Torres Hermann; Julg. 10/07/2013; 

DJERS 17/07/2013 - grifos e negrejados nossos). 

Desta forma, resta claro que a modalidade escolhida por esta d. 

Municipalidade para a contratacao de empresa prestadora dos servicos licitados 

(Pregao Eletronico) nao se mostra adequada a natureza dos respectivos servicos, de 

forma que deve, corn a devida venia, ser adequado o Ato ConvocatOrio 

modalidade da Concorrencia, a qual, segundo a legislacao patria, e a Unica 

modalidade adequada a amparar o referido processo de contratacao publica. 

Assim, destarte, diante da especificidade do objeto licitado e das discussoes 

que circundam a materia relacionada a prestacao de servicos envolvendo residuos 

solidus, especialmente por esta nao se caracterizar como "servicos comuns", a 

modalidade da concorrencia pUblica é a Unica adequada a amparar o presente 

processo licitatOrio, razao pela qual a adaptacab do ato convocatorio e medida que 

se imp-6e e se faz necessaria. 

B-) DO EDITAL DE LICIT/WA.° E DA NECESSIDADE DE SUA ADEQUAcAO A 

FIM DE PRESERVAR 0 CARATER COMPETITTVO DO CERTAME 

A contratacao pretendida pela Municipalidade e extremamente relevante, 

sendo urn servico de carater essencial, irnportantissimo para a manutencao do meio 

ambiente sadio. 

VIGILANTES DA GESTAO POBLICA 
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Todavia, nao obstante o equivoco da municipalidade acerca da modalidade 

licitatOria para amparar o presente certame, tratado no topic() antecedente, observa-

se que o Ato Convocatorio esti, com a devida venia, viciado em varias das suss 

disposicOes, especialmente naquelas relativas a do tipo menor preco por lote,  onde 

a existencia e dois servicos distintos sendo licitados globalmente no mesmo lote. 

Conforme restara exposto a seguir, observa-se a existencia de exigencias 

que, alem de ilegais, limitam indevidamente o carater competitivo do certame, ji que 

impedem que empresas sabidamente habilitadas a prestaclo do objeto licitado se 

habilitem a prestar os referidos servicos, ji que nao conseguirao atender a 

Municipalidade no todo objeto e por empresa regional obter vantagem frente a 

outras. 

Veja o absurdo encontrado! A ora impugnante a especializada em coleta 

porta a porta e nao em destinacao final, nao possui aterro sanitario na regiao do 

Municipio. Portanto, para ser contratada, a ora licitante devera considerar em seu 

preco um valor extrapolado para destinar os residuos saidos para distancias 

grandes, por nao ter aterro proprio, o que o torna o processo de afericao da sua 

competitividade financeira frente a outras empresas regionais possuidoras de aterro 

sanitirio, fracassada frente a esses concorrentes e consequentemente a falta de 

ganho da Municipalidade em poder prover concorrencia e contratar um servico corn 

valores mais baixos. 

Todavia, esta Municipalidade ainda nao fez previsao de se destinar os 

residuos a uma ETR Estacao de transbordo de Residuos, de forma a ampliar o leque 

de empresas interessadas a contratar com a administragao publica. 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
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Assim, visando combater tal vicio, faz-se necessaria a reali7acao de ajustes 

no ato convocatorio, sendo licitado os servicos que sio distintos em lotes, conforme 

exposto a seguir: 

LOTE I — Contratacio de empresa especializada para 

execuclo de servicos de coleta porta a porta e transporte de 

residuos solidos urbanos — Classe II-A (Organ' ico); 

LUTE II — Contrataclo de empresa especiali7ada na 

prestacao de servicos de destinacko final de residuos solidos 

urbanos Classe II-A (organico e rejeitos); 

A licitacao por itens, nas precisas palavras do professor Marcal Justen Filho: 

"consiste na concentracao, em um Unico 

procedimento, de uma pluralidade de certames, de 

que resultam diferentes contratos. A licitacao por 

itens corresponde, na verdade, a uma multiplicidade 

de licitagOes, cada qual com existencia pr6pria e 

dotada de autonomia juridica, mas todas 

desenvolvidas 	conjugadamente 	em 	11M 	Unico 

procedimento, documentado nos mesmos autos". 

Continua, ensinando que "a licitagao por itens 

deriva do interesse em economizar tempo e recursos 

materiais da Administracao PUblica, agilizando a 

atividade licitatoria"... o fracionamento conduz 

licitacao e contratagao de objetos de menor 

dimensao quantitativa, qualitativa e econOmica. 

Isso aumenta o numero de pessoas em condigOes de 

disputar a contratacao, inclusive pela reduce() dos 

requisitos de habilitacao (que sera() proporcionados 

a dimensao dos lotes). Trata-se nao apenas de 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
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realizar o principio da isonomia, mas da pr6pria 

eficiencia".2  

Em urn sentido semelhante o entendimento do Professor Jesse Torres 

Pereira Junior dispos que: 

"ao comentar acerca do parcelamento do objeto, o 

dispositivo quer ampliar a competitividade no 

ambito do mesmo procedimento licitatorio, destinado 

A compra da integralidade do objeto. A ampliagao 

adviria da possibilidade de cada licitante 

apresentar-se ao certame para cotar quantidades 

parciais do objeto, na expectativa de que tal 

participagao formasse mosaico mais variado de 

cotag6es de prego, barateando a compra, de um lado, 

e proporcionando maior acesso ao certame a empresas 

de menor porte, de outro, existindo a possibilidade 

de parcelamento do objeto, esse e dever da 

Administragao, sob pena de descumprir principios 

especificos da licitagao, tal como o da 

competitividade"2. 

Na esteira desses entendimentos, foi publicada a Stimula n° 247 do TCU, 

estabeleceu o entendimento que: 

"E obrigatoria a admissao da adjudicagao por item e 
nao por prego global, nos editais das licitagoes 

para a contratagao de obras, servigos, compras e 

alienagoes, cujo objeto seja divisivel, desde que 

nao haja prejuizo para o conjunto ou complexo ou 

perda de economia de escala, tendo em vista o 

objetivo de propiciar a ampla participagao de 

licitantes que, embora nao dispondo de capacidade 

para a execugao, fornecimento ou aquisigao da 

totalidade do objeto, possam faze-10 com relagao a 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
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itens ou unidades aut6nomas, devendo as exigencias 

de habilitagac adequar-se a essa 

Da leitura do Item especificacao completa do objeto desta licitacao, 

observa-se a afrontamento direto ao principio da isonomia e eficiencia, pois a falta 

de fracionamento conduz a licitacao e contratacao para apenas UM vencedor, em 

regiao especifica com aterro sanitario privado obtendo vantagens. Sendo que o 

mercado esta repleto de empresas especializadas, seja em coleta porta a porta; seja 

em destinaclo final de residuos solidos; querendo contratar corn o poder pablico, 

porem sao impedidos de licitar da maneira que esti. sendo licitado. 

Portando o fracionamento deve ser acatado, isso aumenta o narnero de 

empresas em condicoes de disputar a contratacao, cumprindo corn o principio da 

concorrencia. 

DO PEDIDO 

Ex positis,  requer-se: 

Por todo o acima colocado, REQUER  a ora impugnante seja recebida a 

presente IMPUGNAc AO AO EDITAL DE LICITAcAO, uma vez que pertinente 

ao fim a que se destina e apresentada tempestivamente, sendo a mesma dado 

provimento para o fim de ser alterado o Ato Convocathrio impugnado, na forma 

aqui indicada, afastando os vicios denunciados e permitindo a regular tramitacao do 

presente processo de contratacao pablica, primada pelos principios da isonomia e 

igualdade entre as Proponentes e preservado o carater competitivo do certame. 

VIGILANTES DA GESTAO POBLICA 
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Por fim, considerando que o eventual acatamento da presente impugnagio 

demandara ajustes no ato, requer-se seja retificado o Edital ora impugnado, 

devolvendo-se as proponentes os prazos minimos legalmente previstos para 

conhecimento e avaliacao das exigencias colocadas. 

VIGILANTES DA-GEST:A0 PUBLICA 

SIR CARVALHO — PRESIDENTE 

Processo: 814/2020 
Data: 08/04/2020 	Hora: 05:22 

A ssunto: 
SOLICITACAO DO SETOR DE LICITACP 

Requ erente: 
VIGILANTES DA RESTA() PUBLICA 

VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 
CN PJ - 17.658.911/0001-03 
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embleia 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

DO VIGILANTES DA GESTAO PUBLICA 

Aos 9 de outubro de 2017, reuniram-se os associados em sua sede na Av. Mal. Floriano 

Peixoto, 228 - sala 1002 - Centro, Curitiba PR, para prestacSo de contas da entidade, 

AlteracAo dos Estatutos da entidade, eleica'o da chapa para o bienio (09/10/2017 a 09/2019) e 

aprovacao do Plano de Irabalho. 

I, •  

A reuniao teve inicio as 19:30hs., em segunda convocacao, tendo sido presidida pelo Sr. SIR 

CAVAI HO que convocou a mtm SIDNEY OE CARVALHO para secretariar os trabalhos. 

O presidente expiicou as atividades desenvolvidas e a expansa"o dos trabalhos, apresentando 

relatorio AcOES OPERACIONAIS, apresentou as contas do bienio 2016 a 2018, que foram 

aprovadas, apresentou o novo piano de trabalho, que apos lido, foi aprovado, apresentou as 

alteracOes no estatuto em razAo das novas exigencias this operacbes, que apps lido foi 

aprovado pelos presentes. 

Em seguida, os presentes, por aclamacSo, aprovaram a nova chapa, Unica inscnta, para o 

mandato compreendido de 09 de outubro de 2017 a 09 de outubro de 2019, ficando a 

diretoria assim constituida: 

PRESIDENTE:  SIR CARVAI HO, CPF 445,765.449-34 e RG n° 2.088.024-4; 

VICE PRESIDENTE PARA ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS:  SIDNEY DE CARVALHO, 

RG n° 1.393 510 CPF n° 172.471.419-34; 

VICE-PRESIDENTE PARA ASSUNTOS DE CONTROLE SOCIAL: L.U15 FELIPE ORTEGA i YNG, CPF n° 

048 441.999 43 e RG n° 4.432.043-6; 

CONSELHO FISCAL: 

DIONATAN SPIGOSSO, CPF sob n° 063.152.899 75 e RG sob n° 9.833.581-1; 
GUILHERME LUCIETT1, CPF sob n° 073.251769-96 e RG 10.094.53S-5; 
DANIEL BE NOSK1, CPF 071.632.449-014 e RG 9.917.686-5; 

1 6' 

Nada mats havendo a tratar, Sr press ente SIR CARVALHO deu posse aos novos membros e 

encerrou a reuniao as 22hs, 	's-o qu foi lavrada a prsente ata que, apos a aprovacao dos 

associados presentes, segue 	 ute pelo pre idente Sir Carvaiho 

- Sidney de Carvalhe - vice-pr rdente 
para assuntos adrninistrativosifinanceiros - re c eito 
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VIGILANTES DA GESTAO PUBIOCA 
ESTATUTO SOCIAL 

TERCEIRA ALTERAcA0 

CAP. I- DENOMINAcAO, SEDE, FORO E DURACAO 

Art. i°  - 0 VIGILANTES DA GESTAO PUBL1CA, podendo ser doravante chamado 

simplesmente VIGILANTES DA GESTAO, e pessoa juridica de direito privado, de fins 

nao econornicos, corn cede provisoria sito a Av. Mal. Floriano Peixoto, 228 — to° 

andar - sala 1002 - centro - Curitiba - PR e foro na cidade de - Curitiba - PR, regido 

pelo presente Estatuto, pela I...ei n. 9.790/99 e pelas disposicOes legais aplicaveis, 

podendo se configurar como uma Organizacao da Sociedade Civil de Interesse 

Public() - OSCIP, corn prazo de duracao indeterminado e corn atuacao em todo o 

territdrio national. 

CAP. II - OBJETIVOS E FINALIDADES 

Art. 2" - 0 VIGILANTES DA GESTAO tern como objetivos gerais: 

I. Atuar como organismo de protecao ao patrimOnio pUblico e apoio as 

comunidades para pesquisa, anatise e divulgacao de informacOes sobre o 

comportamento de entidades e orgaos pUblicos corn rela45o a aplicacjo dos 

recursos, ao comportamento etico de seus funcionarios e dirigentes, aos 

resultados gerados e a qualiciade dos servicos prestados. 

I. 	Congregar representantes da sociedade civil organizada, executivos e 

profissionais liberals de todas as categorias, sem vinculacao 

partidaria, dispostos a contribuir no processo de difusao do conceito de 

Cidadania Tributaria, servindo a seu grupo profissional e a sociedade em 

geral. 

III. Possibilitar o exercicio do direito de influenciar as politicas publicas que 

afetam a comunidade, conforrne esta assegurado pelo artigo 1°  da 

Constitui45o Federal de 1988: "todo poder emana do povo". 

IV. Incentivar e contribuir como aprimoramento pessoal e profissional de  
membros da comunidade e de profissionais ligados as areas de interesse do 

VIGILANTES DA GESTAO, atraves de cursos, seminarios, palestras, debates, 

grupos de estudos, entre outran atividades. 
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V. Incentivar e prornover eventos artisticos e culturais que possam contribuir 

para a criacao da cultura da Cidadania Tributaria e popularizacao das 

ferramentas de participacao dos ciciadaos na avaliacao e monitoramento da 

gestao dos recursos publicos. 

VI. Contribuir diretamente para que haja major transpar 'encia na gestao dos 

recursos publicos, de acordo corn o previsto no artigo 5°, incisos XIV e XXXIV; 

no artigo 37, paragrafo da Constituicao Federal de 1988. 

VII. Estimular a participacao da sociedade civil organizada no processo de 

avaliacao da gestao dos recursos publicos, visando defender e reivindicar a 

necessaria austeridade na sua aplicacao, dentro de principios eticos corn 

vistas a paz e a justica social. 

VIII. incentivar e promover o voluntariado nas acoes educativas e operacionais a 

favor dos direitos do cidadao e contra a corrupcao. 

IX, 	Realizar e divulgar estudos relativos a atividades governarnentais e 

empresarias de interesse da cornunidade. 

X. Participar de Redes de Controle Social come forma de facilitar o 

cumprimento das acifies locals de Educacao Tributaria e Controle dos Gastos 

Publicos. 

XI. Reverter o quadro de desconhecimento, per parte de individuos, empresas e 

entidades, de mecanismos capazes de possibilitar o exercicio da Cidadania 

Tributaria e o controle da qualidade na aplicacao dos recursos publicos. 

XII. Apresentar propostas para o desenvolvimento de projetos, atividades, 

estudos, clue contemplern a promocao de mudancas fundamentals e 

essenciais no process° de gestao dos recursos publicos, principalmente nas 

areas de sande, educacao, recursos humanos, 	 gastos do poder 

legislative, assistencia social e meio ambiente. 

XIII. Promover na esfera administrativa e junto ao Ministerio Public° e Poder 

Judiciario a defesa de bens e direitos socials, coletivos e difusos relatives ao 

patrimOnio public°, ao meio ambiente, sob todos os seus aspectos, ao 

patrimanio cultural, aos direitos hurnanos e dos povos; 

XIV. Denunciar e combater a corrupcao e a degradacao ambiental, em todas as 

suas forrnas, atraves dos melos legais disponiveis; 

XV. Promover e estabelecer estudos e atividades visando a implantacao de 

tecnicas e diretrizes para defesa, preservacao e conservacao do Patrimonio 

POblico, do Melo Ambiente e prornocao do desenvolvimento sustentavel 

cornpativeis corn a utilizacao rational dos recursos pUblicos e naturals de 

forma a garantir a qualidade de vida da populacao; 

XVI. Prot-never e estabelecer programas de planejamento e gerenciamento da 

Gestao PUblica, que objetivam a elabora45o e implantacao de processes 

administrativos eficientes na Cestao PUblica; 
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xvII. 	Promover e desenvolver prograrnas de capacitacao nas areas educational e 

socioambiental que objetivam fonnar agentes multiplicadores do Controle 

Social e Ambiental: 

XVIII. Promover e estabelecer programas de educacao da Cidadania Tributaria que 

objetivarn a conscientizacao das comunidades de forma a propiciar a 

reflexao, o debate, a transformacao de valores, ideias e posicionamentos 

frente a preservacao do Patrimonio Public° e a conservacao do Meio 

Ambiente; 

XIX. Buscar e incentivar alternativas de rela4i5es entre comunidades e a Gestao 

PUblica, principalmente por meio da Transparencia Publica; 

XX. (olaborar, estimular e participar de rede national e internacional, que 

articuie organizacOes nao governamentais que atuem no ambito das 

finalidades desta entidade; 

• XXI. 	Difundir, incentivar e propugnar a conscientizacio para o fortalecimento das 

politicas publicas a nivel mundial, nacional, regional e a nivel municipal; 

XXII. Realizar congressos, encontros, simpesios, seminaries, reuniaes e cursos 

para estudo e debate de problemas vinculados aos seus objetivos, bem 

como sabre a aplicacao da legislacao federal, estadual e municipal; 

XXIII. Difundir e incentivar a conscientizacao para o fortalecimento das politicas 

publicas a nivel nacional; 

XXIV. Fortalecer a rede educational e introduzir a educacao sobre Gestao Publica 

atraves de nucleos educativos; 

XXV. Promover, produzir, editar, divulgar e distribuir publicacdes ern geral, jornais, 

revistas, livros e audiovisuals sobre assuntos de interesse do Patrimenio 

PUblico em geral e aceies de combate a corrupcao em particular, em defesa 

do Patrirnenio PUblico, da Ecologia, do Meio Ambiente e da Qualidade de 

Vida; 

XXVI. Colaborar na protecao ao Patrimonio Nacional, notadarnente a aplicacao dos 

• recursos publicos, zelando pelos principios da administracao publica - 

Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Probidade, Eficiencia; 

XXVII. Prornover projetos e acoes que visern a correta aplicacao dos recursos 

pUblicos, a preservacao dos direitos a inforrnacae; 

XXVIII. Estimular a parceria, o dialogo local e solidariedade entre os diferentes 

segmentos sociais, participando junto a outras entidades de atividades que 

visem interesses comuns. 

	

XXIX 	Promover a etica universal sob todas as suas formas, a paz, o exercicio da 

cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores universals. 

	

XXX. 	Defender os direitos e legitimos interesses dos consumidores e a repressao 

aos crimes contra as relacOes de consurno. 
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Paragrafo Unico Entende-se por Cidadania Tributciria a capacidade de 

entendirnento da importancia social dos tributos e a necessidade do controle 

social dos gastos piablicos pela sociedade civil e a atuacao para a 

Transparencia e Qualidade em sua aplicacao. 

Art. 3°- Para alcance dos sous objetivos, o VIGILANTES DA GESTAO podera firmar 

convenos, contratos, termos de parceria, termos de cooperacao e articular-se pela 

forma conveniente, corn Orgaos ou entidades ptiblicas e privadas, empresas 

nationals e estrangeiras, bem como participar de comissties e conselhos municipals, 

estaduais e federais e camper camaras setoriais ou tecnicas. 

- DOS ASSOCIADOS 

Art. 4° - 0 direito de participar come associado do VIGILANTES DA GESTAO 

concedido as pessoas e ou entidades de classe, organizaciies sociais ou de 

representacao comunitaria e empresas, atraves de cidadaos que as integrem e por 

elas norneados e que venham a contribuir para a consecucao da missao do  

VIGILANTES DA GESTAO. 

Paragrafo Unico 0 ingresso de pessoas fisicas ou juridicas come associadas 

ao VIGILANTES DA GESTAO, devera ser feito atraves de manifestacao format 

das interessadas, na qual conste concordancia plena corn as condiccies 

estabelecidas no presente Estatuto e Regimento Interne) do VIGILANTES DA 

GESTAO. 

Art. 5' 0 VIGILANTES DA GESTAO e constituido par numero itimitado de 

associadas, distribuidos nas seguintes categories: 

I. Associado fundador; 

II. Associado efetivo; 

Associado contribuinte; 

IV. Associado institutional; 

V. Associado rnantenedor; 

VI. Associado voluntario. 

Art. 6°- E associado fundador, a pessoa fisica e ou juridica presente na assembleia de 

constituicao, ou que venha associar-se no prazo maximo de trinta (30) dias corridas, 

apps a assembleia de constituicao. 

Art. 7° E associado contribuinte, pessoa fisica ou pessoa juridica, que venha a 

solicitar sua adesao e seia aprovado pelo Conselho de Administracao. 

Art. S° E associado efetivo, o associado contribuinte, pessoa fisica els juridica, que 

tenha participado das atividades do VIGILANTES DA GESTAO, par prazo nao inferior 
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a tres (03) anos consecutivos, sem faltas ou sancaes adrninistrativas e que tenha 

prestado relevantes servicos ao VIGILANTES DA GESTAO, o qual podera ser 

convIdado peso Conselho de Administracao a cornpor a categoria. 

Art. 9°  - Na categoria de associado institutional, podem ser incluidas todas as 

entidades 	do Terceiro Setor, Universidades, Faculdades e escolas tecnicas, 

entidades de Glasse que venham a formar parcerias ou trabalhos em conjunto, 

estando isentas do pagamento de anuidades. 

Art. 10°  - 0 associado mantenedor e pessoa juridica que patrocina as atividades da 

associacao, de forma constante ou periodica e tem direito a voto. 

Art. 11'- U associado voluntario e pessoa fisica que venha a participar das atividades 

de forma espontanea c estando isento do pagamento de anuidades. 

• 
Art. if- Lima pessoa potiera pertencer a mars de uma categoria de associado. 

CAP. IV- DA ADMISSAO, SUSPENSAO, EXCLUSAO E DEMISSAO 

Art. 13' Para admissao, o associado devera preencher uma ficha cadastral que sera 

analisada pelo Conselho de Administracao e, uma vez aprovada, o novo associado 

sera informado do seu numero de matricula e categoria a que pertence. 

Art. 14°  - 0 convite para efetivar o associado contribuinte sera em forma de 

avaliacao, pelo Conselho de Administracao, apps ter cumprido o prazo de tres (03) 

anos de associado contribuinte, atendendo as norrnas deste Estatuto e do 

Regiment° Intern° do VIGILANTES DA GESTAO. 

Art. 15°  - Quando urn associado infringir o presente estatuto ou venha a exercer 

atividades que comprometam a etic.a, moral ou aspecto financeiro do VIGILANTES 

DA GESTAO, o rnesmo sera passivel de sancOes da seguinte forma: • 	AcIvertencia par escrito, 

Suspensao dos seus direitos par tempo determinado. 

III. 	Exclusao do quadro de associados. 

Art. 16°  A advertencia, par escrito, sera elaborada pelo Conselho de Administracao, 

corn aviso de recebimento, informando o motivo. 

Art. 17°  - Perdurando o fato que provocou a advertencia, o associado sera seus 

direitos suspensor temporariatnente por detenninacao do Conselho de 

Administracao. 
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Art. 18" Na hipatese de cometimento de outras transgressOes, no period° de doze 

(12) mesas corridos, o Conseiho de Administracao solicitara a instauracio pela 

Assembleia Coral Extraordinaria do processo de exclusao do associado. 

Art. 19" - Instaurado o processo de exclusao sera assegurado ao associado o 

exercicio do direito d e defesa perante a Assembleia Gera! Extraordinaria. 

Art. 20°  0 associado exctuido podera retornar ao quadro de associados, apps tres 

(3) anos de afastarnento. 

Art. 21°.  Para dernssao espontanea, basta ao associado encaminhar a solicItacao do 

seu afastamento ternporario ou definitivo, através de correspondencia dirigida 

secretaria do VIGILANTES DA GESTAO. 

CAP. V- DOS DIRE1705 E DEVERES DO ASSOCIADO 

Art. 22"- Sao direitos do associado: 

	

I. 	Frequentar a sede do VIGILANTES DA GESTAO, 

Usufruir as servicos oferecidos polo VIGILANTES DA GESTAO 

	

III. 	Participar das assembieias 

	

IV, 	Manifestar se sobre os atos e decisoes e atividades do 

VIGILANTES DA GESTAO, 

	

V. 	Aos associados fundadores, efetivos, o direito de votar e ser 

votado, submetendo-se ao processo eletivo, nos termos previstos 

neste Estatuto e no Re.gimento Intern°. 

Paragrafo Unico - Na ausencia de numero suficiente de associados 

fundadores e efetivos para compor os cargos dos Conselhos previstos neste 

Estatuto, urn ou mais associado fundador podera apresentar nomes 

convidados quo sera° aprovados em Assembleia Extraordinaria, convocada 

para este fim e ta corn a definicao de qual cargo ocupara na Chapa de Eleicao, 

passando este a condicao de associado efetivo. 

Art. 23°  - Sao deveres do associaclo: 

	

I. 	Acatar as decisoes das assembleias, 

IL Atender aos objetivos do VIGILANTES DA GESTAO, 

III. Zelar polo nome do VIGILANTES DA GESTAO, 

IV. Participar das atividades do VIGILANTES DA GESTAO, 

V. Contribuir na apresentacao das propostas, projetos e programas, 

VI. Pagar anuidades, segundo sua categoric, 
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VII. Manter em dia o pagamento das contribuicetes e servicos 	>. 
utilizados, 

VIII. N5o estar filiado a partidos politicos. 

CAP. VI- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 24°- A estrutura organizational do VIGILANTES DA GESTAO e constituida par 

associados, na forma dente estatuto, denominados Consetheiros, e que compoem 

os diversos orgaos administrativos. 

Art. 25°- Sao orgaos do VIGILANTES DA GESTAO: 

a. Deltherativos: 

I. Assernbleia Gera!, 

II. Conselho de Administracao, • 	111, 	Conselho Fiscal. 

b. Executivos: 

I. 	Secretaria Executiva, 

H. Departamentos. 

Paragrafo Primeiro 0 Conselho de Administracao podera criar outros 

orgaos de apoio ou de carater executivo como nUcleos, comissOes, 

secretarias, departamentos, de acordo corn a necessidade de estruturacao 

das atividades do VIGILANTES DA GESTAO. 

Paragrafo Segundo- Outros orgaos que venham a ser criados pelo Conselho 

de Administracao, na forma do paragrafo acima, deverao ter sua forma de 

atuacao disciplinada pelo Regimento Interne. 

Art. 26° - Os Consetheiros sera() admitidos conforme cada categoria de associado na 

IP forma dente Fstatuto. 

Parcigrafo Primeiro - Os associados e os membros integrantes dos orgaos 

administrativos nab responders, solidaria ou subsidiariamente, pelos Onus 

financeiros e obrigaceies regularmente assumidas pelo VIGILANTES DA 

GESTAO, salvo quando agirem comprovadamente coin cuipa ou dole, nos 
termos da Lei. 

ParOgrafo Segundo - E vedada a distribuicao de lucros, superavits, 

bonificacaes, remuneracoes e quaisquer outras vantagens aos Consetheiros, 

pelo exercicio de suas funcoes nos Conseihos. 
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Art. 27' - Os Conseiheiros dos Orgaos administrativos podem pedir a renuncia, a 

qualquer tempo, mediante pedido por escrito e protocolado, nao irnplicando a 

renuncia 	em exckisao das obrigacOes assumidas pelo Conselheiro ou a 

responsabiliclade pelos atos praticados no seu cargo. 

CAP. VI  - Das Assembleias 

Art. 28°  A Assembleia Gera( Ordinaria ocorrera 	pre ate o mes de marco de cada 

ano.  

Art. 7eY A convocacao da Assembleia Geral Ordinaria sera re 	da por urn dos 

seguintes rneios: 

Por publicacao na imprensa local, corn antecedencia minima de dez 

Bias corridos; 

II. Par meio de circular entre os associados; 

III. Por tixacao do edital no quadro de aviso da secretaria da sede da 

Entidade. 

Art. 30°- Compete a Assembleia Geral Ordinaria: 

1. Eleger os membros do Conselho de Administracao e Conselho 

11. 	Aprovar o piano anual de trabalho; 

Aprovar o baianco anual e a prestacao de contas. 

Art. 31°- A Assembleia Geral Extraordinaria podera ser convocada quantas vezes se 

fizerem necessario, sempre que o assunto for de interesse do VIGILANTES DA 

GESTAO. 

Art, 32°  - As Assembleias Gerais Extraordinarias poderao ser convocadas: 

I. 	Polo Conselho de Administracao; 

11. 	Pete Conselho Fiscal; 

III. 	Por 1/5 (urn quinto) de associados em plena bozo dos seus direitos. 

Art. 33°  Compete a Assembleia Gera! Extraordinaria: 

i. 	Discutir assuntos referentes a bens e patrirnanios da Associacao; 

11. 	Discutir e aprovar a dissolucao da entidade; 

111. 	Destituir membros do Conselho de Adrninistracao e do Conselho Fiscal; 

IV. Alterar ou reformar o presente estatuto; 

V. Demais assuntos de relevancia nao previstos no presente Estatuto. 

Art. 34°  - Para as deliberacaes a que se referem as clausutas do Art. 33° e exigido o 

voto concorde de 213 (lois tercos) dos presentee a Assembleia especialmente 
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convocada para este fim, nao podendo ela cleliberar, em primeira convocacao, sem 

a maioria absoluta dos associados, ou coro menos de 1/3 (urn terco), nas 

convoca4i5es seguintes. 

Art. 35°  - No edital de convoca45o das assembleias devera constar: 

a. Data da assembleia; 

h. Horario da assembleia; 

c. Local corn endereco completo; 

d. Pauta da assembleia; 

e. Quorum minimo para realizacao. 

Art. 36°- Todos os associados corn direito a voto e em pleno gozo dos seus direitos 

poderao participar e votar nas assembleias. 

Parograto Unico- Quando da realizacao da assembleia, sera disponibiliza da 

uma listagern de associados corn direito a voto. 

Art. 37°- Os criterio para votac,5o em assembleias, respeitado o disposto no Codigo 

Civil em vigor, sera° definidos no regiment° interno do VIGILANTES DA GESTAO. 

Art. 38°  - As assembleias sera° abertas a participacSo do pUblico em geral, sem 

restricties, inclusive corn direito a manifestacao, porern, sern direito a voto. 

CAP. VIII- CONSELHO DE ADMINISTRAcA0 

Mit. 39' 0 Conselho de Administracao e o orgao deliberativo e executivo do 

VIGILANTES DA GESTAO, compost° por os (tres) membros assim distribuidos. 

a) Presidente; 

b) Vice-Presidente para Assuntos Adrninistrativo-financeiros 

c) Vice Presidente para Assuntos de Controle Social 

Parcigrato Primeiro - Os membros do Conselho de Administracao terao 

mandato de Bois (02) anos, podendo ser reconduzidos. 

Art. 40°  - Conselho de AdministracAo reunir-se-6 regularrnente para avaliac5o das 

atividades do VIGILANTES DA GESTAO, aprovar pianos de acao e os balancetes 

mensais do VIGILANTES DA GESTAO e, extraordinariarnente, sempre que 

necessario, par convocac5o do seu Presidente ou por rnaioria simples dos seus 

mernbros, consignando-se em ata suas decisOes. 

Art. 41°- Compete ao Conselho cie Administrac.5o: 
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i. Administrar o VIGILANTES DA GESTAO, desenvolvendo 

projetos/programas; 

II. Definir sua forma de organizacao e funcionamento; 

III. Elaborar a regimento interne e o relatorio anuai de suas atividades; 

IV. Propor alteracaes no presente estatuto; 

V. Criar outros Orgaos de apoio e de carater executive; 

VI. Constituir a Secretaria Executiva, contratar e demitir funcionarios; 

VII. Propor a criacao de outras categorias de associados; 

VIII. Decidir sabre admissao e desligamento de associados; 

IX. Propor a concessao de tituios benemeritos a pessoas que tenham 

prestado relevantes services an VIGILANTES DA GESTAO, quer seja par 

atividade voluntaria, quer per doacoes e contribuicOes; 

X. Realizar a prestacao de contas e o balanco de calla exercicio, bem coma a 

proposta orcamentaria para a exercicio subsequente, para que sejam 

submetidos a apreciacao do Conselho Fiscal, bem como da Assembleia 

Geral. 

• 

Partigrato Unica - A formacao do quadro funcional do VIGILANTES DA 

GESTAO, contratacao e demissao de funcionarios perrnanentes ou 

temporarios, definicao de cargos e salarios, criacao de norrnas 

administrativas gerais, sao tambem atribuicoes do Conselho de 

Administracao, regulamentadas em Regimento Interne. 

Art. 42°  - 0 Conselho de Administracao podera, a seu criteria, convidar as associados 

a camper grupos de trabalho, independentes da estrutura administrativa, 

para desenvolver atividades, como: 

I. Servicos de voluntariado, 

II. Realizacao de eventos, congressos, seminarios e feiras. 

III. Grupos de estudos e pesquisas 

IV. Demais atividades de interesse dos associados, que nao firam os do 

VIGILANTES DA GESTAO. 

Art. 43° - Compete ao Presidente do Conselho de Administracao: 

3. Representar o VIGILANTES DA GESTAO ativa e passivamente, em juizo ou 

fora dele, em suas relacoes corn a administracao publica e qualquer 

terceiro, praticando todos os atos referentes a realizacao de seus fins e 

defesa e protecao dos direitos e interesses do VIGILANTES DA GESTAO; 

II. Presidir as reunieies do Conselho de Administracao; 

III. Em conjunto corn o Vice-Presidente para Assuntos Administrativo - 

financeiros: 
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a. Assinar contratos e constituir procuradores "ad judicia" e "ad 

negotia", especificando os poderes nos respectivos 

instrurnentos, 

b. Abrir, movimentar e encerrar contas bancarias, assinando 

cheques, ordens e requisicoes; 

c. Assinar correspondencias que de qualquer modo obriguem o 

VIGILANTES DA GESTAO. 

Art. 44° Aos Vice presidentes compete: 

a. Propor pianos de acao para suas areas especificas, 

b. Propugnar pelo alcance dos objetivos do VIGILANTES DA 

GESTAO, 

c. Cumprir e fazer cumprir o presente estatuto, 

d. Substituir o Presidente em suas faitas e impedimentos. 

Parograto prirneiro - sabre as competencias especificas de cada 

vice-presidente: 

a. Ao Vice-Presidente para Assuntos Administrativo-financeiros 

compete coordenar e avaliar a registro e o zelo peras contas, 

contratos e aquisicOes do VIGILANTES DA GESTAO, sendo 

tambem a substitute imediato do Presidente nas suas faitas e 

impedimentos. 

b. Ao Vice-Presidente para Assuntos de Controle Social compete 

coordenar o levantamento dos resuitados do trabaiho do 

VIGILANTES DA GESTAO e a divulgaciio de seu impacto na 

mudanca das politicas soclais, visando a maior participacao da 

sociedade. 

Portigrafo segundo Nas faitas e impedimentos do Presidente ou do Vice-

Presidente para Assuntos Administrativo -financeiros, qualquer urn demais 

Vice- Presidentes podera substituir urn (Presidente) ou outro (Vice-Presidente 

para Assuntos Administrativo-financeiros) na assinatura de cheques e outros 

documentos. 

Parc grato terceiro - Os membros do Conselho de Admintistraccao nao podera4.3 

acumular cargos no Conselho Fiscal. 

CAP. IX- CONSELHO FISCAL 
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Art. 45°- 0 VIGILANTES DA GESTAO tera urn Conselho Fiscal, composto de 3 (ties 

membros, sendo 2(dois) titulares el(um) suplente, corn mandato concomitante aos 

dernais Conselhos. cie dins (az) anos, corn direito a reconducao. 

Pardgrafo Unico 0 Conselho Fiscal reunir se -a ordinariamente uma vez por 

ano ou, extraordinariamente, quando convocado polo Conselho de 

Administracao ou sempre que as acoes do VIGILANTES DA GESTAO venham 

a requerer. 

Art. 46° Compete ao Conselho Fiscal: 

	

I. 	Examinar e proferir parecer sabre a balanco patrimonial e 

demonstrac Oes financeiras; 

	

H. 	Opinar sobre atos de carater econOrnico c financeiro, sobre as 

reiatorios de desempenha financeiro e contabil e sabre as 

operacOes patrimaniais realizadas, emitindo pareceres, 

quando solicitado polo Conselho de Administracao. 

III. Examinar os livros e escrituracao do VIGILANTES DA GESTAO; 

IV. Acornpanhar as trabalhos de eventuais auditores externos 

independentes; 

V. Convocar extraordinariamente a Assembleia Geral. 

Paragrato link° - E prerrogativa do Conselho Fiscal a contratacao de 

auditoria externa, para avatiacao das contas e hatanco do VIGRANTES OA 

GESTAO, em cumprimento aos dispositivos legais. 

CAP. XI- DA SECRETARIA EXECUT1VA 

Art. 47° - A estrutura administrativa da Secretaria Executiva sera dimensionada 

conforme volume de ativtdades a ser administrado, podendo variar em funcao do 

numero de departamentos c dos prograrnas e projetos, sendo que sua criacao 

facultative ao tuncionamento do VIGILANTES DA GESTAO. 

Art. 48°  - Os profissionais integrantes da Secretaria Executiva ser5o contratados e 

remunerados na forma da Lei, sendo subordinados ao Conselho de Administracao 

do VIGILANTES DA GESTAO. 

Paragrafo cinico: Caso a fun45a seja exercida par urn associado, a mesmo fica 

corn seus direitos de associado suspensos enquanto ocupar o cargo, n'ao 

podendo votar nos assuntos adrninistrativos, sem prejuizo dos seus direitos. 

Art. 49" - Compete a Secretaria Executiva: 
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I. Aclinnistrar o VIGILANTES DA GESTAO sob o comando do Conselho 

de Administracao, 

II. Organizar e executor os pianos de trabalho, 

	

ill. 	Acrynpanhar as acoes das unidades de trabaiho, 

IV. Manter em dia as contas e a documentacao necessaria, 

V. Ernitir relatOrios periodicos, 

VI. Buscar forma s de atualizacao tecnica e otimizaca-o do trabalho. 

CAP. XII - DAS ELEIOES 

Art. 5o'- 0 Presidente do Conselho de Administracao do VIGILANTES DA GESTAO 

convocara Assernbleia Geral Ordinaria a cada bienio, para a eleicao dos Conselhos 

de Administra0o, Fscal e Consultivo. 

Pardgrafo Primeiro A convocacao sera feita contorme definido no Art 300  a 

indicacao de Comissao Eleitoral constituida par tres conselheiros indicados 

corn prazo dela dias antes das eleicaes. 

Parcigrato Segundo - Somente poderao ser candidatos Os associados 

fundadares e efetivos, desde que estejarn em pleno gozo dos sous direitos. 

Partigrafo Terceiro - Terao direito a vote todos os associados no exercicio das 

condicOes previstas nos Cap. III e V deste Estatuto. 

Paragrafo Quarto Cada Conseiheiro tera direito a urn vote, vedado o veto 

par procuracaci e a acumidacao de votes. 

Art. 510.  - 0 registro das chapas devera ser feito na sede do VIGILANTES DA GESTAO, 

mediante protocolo, ate as (cinco) dias antes das eleicaes, obedecidos os seguintes 

criterios: 

	

I. 	Pei:lido de registro de chapa contendo a indicacao dos associados 

candidatos quo comporao Os 3 (tres) membros do Conselho de  

Administracao e os o3 (tres) membros do Conselho Fiscal; 

0 pedido de registro sera assinado pelos candidatos, sendo vedada a 

inclus;jo de urn rnesmo candidata em mais de urna chapa; 

Declarac5o individual assinada pelos candidatos de quo ntio esta-o 

irnpedidos de exercer ern cargos eletivos no VIGILANTES DA GESTAO, 

nao sao falidos ou corneteram crimes dolosos; 

IV. ApresentacJo ce capia de documento de identidade, do cadastro de 

pessoa fisica perante a Receita Federal e comprovante de rcsidencia, 

bem comp certid5o fornecida pela Justica Eleitoral dernonstrando 

nao estar filiado a Partido Politico. 
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V. 	Para as associados representantes de pessoa luridica, juntamente 

corn .5 clocumenta0o 	acima, devera ser apresentada declaracao 

firmada polo representante cia entidade dispondo que este é 

etetivarnente seu representante. 

Art. 52°  Ocorrendo quaiquer irregularidade no registro, a candidata a conseiheiro 

sera comunicado per escrito para que ?rocecia a regularizacao dentro de 48 

(quarenta e cito horas) horas. sob peva de impugnacao da mesma. 

Parograto Primeiro- 0 pedido de impugnacao da chapa devera ser realizado 

par escrito, ate 02 (dais) dias corridos apps a assembleia e devera ser 

protocolaclo junto a secretaria do VIGILANTES DA GESTAO. 

Porograto Segundo - 0 pedido de impugnacao sera analisado pela Comissao 

Eleitoral, clue tera o prazo maxima de o3 (tres) dias corridos para fornecer o 

parecer. 

Parcigrafo Terceiro - Ocorrendo a impugnacao, sera prorrogado 

autornaticamente o mandato da gestao em exercicio, ate a nova Assembleia 

de Eleir,:o. 

Art 53' - As eleicoes serao realizadas na sede do VIGILANTES DA GESTAO, conforme 

convocacao, sendo ato continuo a realizacao da apuracao dos votos. 

Art. 54°- A eieicao ocorrera em Assembleia Geral Ordinaria, convocada para o fim 

especifico, da seguinte forma: 

I. Serao indicados dais rnembros entre Os presentes para conducao da 

Assembleia de eleic:io quo n'ao sejam candidatos, 

II. Um dos membros sera a presidente da mesa e outro a secretario, 

III. Para cada chapa candidata, sera destinado urn periodo para 

apresentacao da sua platafomia de trabalhc, 

IV. A votacao sera secreta, aberto para todos os associados em plena 

gozo dos seas direitos, 

V. Os votos serao depositados em uma urna lacrada, exposta na mesa 

do presidente da assembleia, 

VI. Encerrada a votacao, sera reaiizada a contagem dos votos e, apas 

escrutinio, sera proc:lamada a chapa eleita. 

Pardgrato Unica A apuracao dos votos sera realizada nas pro prias mesas 

eleitorais, corn presenca dos fiscais indicados pelas chapas concorrentes e 

dos membros da Comissao Eleitoral, sendo o resultado divulgado atraves de 

o VIGILANTES DA GESTAO. 
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Art. 55°- Terminada a apuracJo dos votos, as me.rnbros da Comissao Eleitoral farao a 

lavratura da ata, contenc3o a resultado da votacao. 

Act. 56°  - Sera considerada th,ta a votacao, devenclo ser novamente realizada 

quando apresentar nUmero de votes diverse do nurnero de conselheiros e 

associados votantes. 

Art. 57°  Em caso de empate na votacao sera eleita a chaps cujo candidate 

Presidente do Censelho de Administracao for o mais idoso, cuja prova devera ser 

feita assim que terminada a apuracao, para a declaracao do vencedor. 

Art. 58°- Os eteitos poderao ser empossacios imediatamente apes a apuracao dos 

vatos ou em solenidade a ser realizada ate 30 Bias apds as eleicoes. 

CAP. Mit- DO PATRIMONIO 

• Art. 59°- Constituein patrimenio do VIGILANTES DA GESTAO: 

1. As contribuicOes, doacOes, subvencOes,legados e auxilios de pessoas 

fisicas ou juridicas, de direito public° ou privado, nacionais ou 

estrangefras, representacio par bens rnaveis e imoveis. 

II.. Os bens mOveis ou imoveis par ela adquiridos ou recebidos n a 

realizacao de seus fins e as rendas deles auferidas e usufrutos que the 

Toren conferidos. 

• 

Pardgrafo Primeiro 0 patrimrinio do VIGILANTES DA GESTAO, constituido 

de bens imoveis, sera identificado em escritura publica, tendo sido adquirido 

ou recebido em doacao, !here e desembaracado de onus. 

Parcigrafo Segundo Os bens imoveis, bem como os bens mOveis de 

relevante valor, somente poderao ser alienados per decisao do Conselho de 

Acimlnistracao, apas parecer do Conselho Fiscal, devendo sempre o 

resultado ser revertido para as fins do VIGILANTES DA GESTAO. 

CAP. XIV- DAS RECEITAS 

Art. 60°  - Constituem receitas do VIGILANTES DA GESTAO: 

Valores decorrentes das contribuicOes, cloacoes e legados oferecidos por terceiros. 

I. 	Recurso.s financeiros, taxas, anuidades, ou rnensolidades, oriundos das 

contribuicoes teitas pelos associados nos termos do Cap,. III dente 

Estatuto„ been coma de outran entidades pLiblicas ou privadas. 

2 RID - CURITIBA/FR-1  

15/19 1 0 9 9 8 9 7 

ritNi!E 



IL Valores decorrentes das doacOes, subvencoes, legados e auxilios de 

pessoas fisicas ou juridicas, de direito ptiblico ou privado, nacionais ou 

estrangeiras. 

III. As decorrentes das rendas e usufrutos auferidos de bens mdveis ou 

imoveis de sua propriedade ou de terceiros ou que venham a 

constituir através de contrato ou termo de acordo ou parceria. 

IV. As resultantes da prestacrao de servicos, cornercializacao de produtos 

e ou receitas de producao de bens ou mercadorias, ou ainda de 

publicacdes e inscricees de cursos, palestras e outros eventos. 

V. As dotaceies, subvenceies eventuais ou resultados de termos de 

parceria recebidos diretamente da Uniao, dos Estados e Municipias 

au através de orgaos ptiblicas de administracao direta ou indireta. 

VI. Os produtos de operacOes de credit°, 	internas ou externas, para 

financiamento de suas atividades, been coma as rendimentos 

decorrentes de titulos, acOes ou papeis financeiros de sua 

propriedade e de seu patrimOnfo. 

VII. As rendas em seu favor constituidas par terceiros, juros bancarios e 

outran receitas de capital. 

VIII. As doacoes de pessoa fisica ou juridica a titulo de incentive fiscal ou 

remit-Ida fiscal, em conforrnidade corn legislacao especifica. 

IX. Outras contribuicties e taxas diversas. 

Parrigrato Primeiro - A contratacao de emprestimo financeiro que venha a 

contrair de bancos ou atraves de particulares, que venha agravar de onus o 

patrimonio do VIGILANTES DA GESTAO, dependera de aprovacao do 

Conselho Fiscal. 

Pardgrafo Segundo - As receitas auferidas pelo VIGILANTES DA GESTAO 

sera° aplicadas, integralmente, no pais e na manutencao e desenvolvimento 

de suas atividades, bent corno na inanutenc,ao do seu patrimonio e 

consecucao dos sews objetivos. 

Paregrafa Terceiro - Na ocorrencia de "superavit" financeiro, a valor apurado 

sera utilizado exclusivamente para a atendimento das finalidades do  

VIGILANTES DA GESTAO, seam elas curnpridas através de estrutura propria 

ou pela estrutura de organizacoes afins conveniadas, contratadas ou 

patrocinadas pelo VIGILANTES DA GESTAO. 

Pardgrafo quarto E vedada a remessa ou transferencia de recursos do 

VIGILANTES DA GESTAO para o exterior ou a distribuicao de eventuais lucros 

ou dividendos aos assoriados. 

[.
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Panigrato quint° - 0 VIGILANTES DA GESTAO podera constituir o Fundo de 

Reserva Social e Foment° a Cidadania Tributaria, o qual sera regido por 

normas especificas e pe!as legislacet'es pertinentes. 

CAP. XV- EXERCICIO E DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

Art. 61°  - 0 exercic o financeiro corresponde ao ano civil, encerrando-se em 31 

dezernbro, cm (Alia data sera fechado o batanco anual e demais demonstracaes 

financeiras, fld confonnidade da legislacao vigente, observando os principios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiencia. 

Paragrafo Primeiro - 0 Conselho de Administracao do VIGILANTES DA 

GESTAO, na administracao das suss contas, devera observar os principios 

fundainentais de contabiLdade e das Normas Brasileiras de Contabilidade. 

Paragrato Segundo - Publicar em pagina da web, no encerramento do 

exerricio fiscal, relatOrio de atividades e das dernonstracaes financeiras da 

enticlade, incluindo-se as certidoes negativas de debitos junto ao INSS e ao 

FGTS, que deverao acornpanhar a prestacao de contas e ser colocado a 

disposicao para exame de quatquer conselheiro, membro da estrutura 

adrninistrativa do VIGILANTES DA GESTAO. 

Paragrafo Terceiro Prornover a realizacio de auditoria, inclusive por 

auditores externs independentes, se for o caso, da aplicacao dos eventuais 

recursos pbblicos, objeto de termo de parceria, conforme previsto na Lel 

n-9-979/99. 

Paragrafo quarto Realizar a prestacao de contas de todos os recursos e 

bens de origem publica recebidos, ern conformidade corn o que determina 

§ LilliC0 do art. 70 da Constituicao Federal. 

• 
CAP. XVI - DOS LIVROS 

Art. 62°- 0 VIGILANTES DA GESTAO mantera os seguintes livros: 

I. Livro de presenca das Assembleias e reuniOes, 

II. I ivro de ata das Assemblelas e reunkles, 

III. livros fiscaIs a contabeis, 

IV. Dernais livros exigidos pelas legislacoes. 

Art. 63° Os !Mos poderao ser confeccionados em folhas soltas, numeradas e 

arquivadas. 

Art. 64' - Os Livros estatio sob a guard? da Secretaria Executiva e sob a 

responsabilidade do Vice-Presidente para Assuntos Administrative - financeiros do 

'NW**. 



Conselho de Administracaado VIGMANTES DA GESTAO, devendo ser c n eridos e 

rubricados anualrnente peso presidente e pelt: Conseiho Fiscal. 

CAP. XVII - DISPOSICOES GERAIS 

Art. 65°  - Os integrantes do Conselho de Ariministrac o e do Conselho Fiscal nao 

sera° remunerados pelo exercicio de suas funcOes, ficando expressamente vedada 

por parte de seus mernbros o recebirnento de qualquer superavits, gratificacao, 

bonificacao ou vantagens, pelos cargos exercidos junto ao VIGILANTES DA GESTAO, 

ressalvado a ressarcimento das despesas realizadas, quando em servico da 

entidade, atraves de comprovantes de despesas. 

Partigrato alnico - A qualquer Conselheiro e vedado qualquer ato ou pratica 

que tenha a trazer beneficio e ou vantagern pessoal, diretos ou indiretos, 

individuals ou coletivos, em decorrencia da participacao no respectivo 

process° cleasario. 

Art. 66*- Em cases de constatados problemas de conduta etica do associado ou rnau 

uso do name do VIGILANTES DA GESTAO, a Conselho de Administracao podera 

propor a formacao de uma comissao de sindicancia, formado pelos associados, corn 

o minimo de ties (03) membros, para analise da situacao e fornecer pareceres para 

decisjo administrativa. 

Art, 67°- 0 VIGILANTES DA GESTAO clever-a ranter em caixa 	numerario 

estntarnente necessario a realizacao de pagamentos irnediatos, been como 

conservar em conta bancaria as importancias destinadas ao cumprimento das 

obrigaciies em curto prazo. 

Art. 68°  - As compras efetuadas pelo VIGILANTES DA GESTAO, em razao dos 

servicos par ele executa dos, deverao seguir as normal do Regiment() Interno. 

Art. 69° - A escrituracao devera abranger todas as operacdes do VIGILANTES DA 

GESTAO e as receitas e despesas deverao ser contabilizadas corn base no regime de 

cornpetencia. 

Art. 70° - A prestacao de contas de todos as recursos e bens de origem publica 

recebidos pelt) VIGILANTES DA GESTAO, sera realizada confor 	me determinado Cap. 

XV do presence Estatuto. 

Art. 71°- 0 VIGILANTES DA GESTAO podera contratar corn terceiros a prestacao de 

servicos tecnicos ou especializados, desde que praticados Os valores de mercado 

con esponder ites a regiao de SC ii atuacao. 
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Art. 72° A fim de curnprir seus objetivos, a VIGILANTES DA GESTAO podera 

contratar estagiarios, oferecendc campo de e5,tigio para estudantes, bem como 

abrir projetos e programa s a parricipacao de volunOrios, nos termos da Lei. 

Art. 73° Para se alterar a presente Estatuto é necessario que a reforma seja 

aprovada em Assembleia Geral Extraordinaria, desde que nao contrarie a finalidade 

do VIGILANTES DA GESTAO. 

Art. 74°  0 VIGILANTES DA GESTAO extinguir-se-a, por deliberacao unanime da 

Assembleia Gera' Extraordinaria nos casos previstos em Lei ou quando verificada a 

impossibilidade de realizar seus fins. 

Art. 75° - Extinto o VIGILANTES DA GESTAO, o seu patrimOnio sera transferido 

outra pessoa juridica, qualificada nos termos da Lei 9.790/99, preferencialmente 

que tenha rnesmo objeto social do VIGILANTES DA GESTAO. 

Pori:grata Unico • Da mesma forma, na eventualidade do VIGILANTES DA 

GESTAO perder a qualificacao de OSCIP, o respectivo acervo patrimonial 

disponivel, adquirido corn recursos publicos durante o periodo em que durou 

aquela qualificacao, sera transferido a outra pessoa juridica qualificada, 

preferencialmente que tenha o mesrno objetivo social. 

Art. 76°  - As foncoes de membro do Conselho Fiscal nao poderao ser exercidas pot  

parentes ate o terceiro grau dos mernbros do Conselho de Administracao. 

Art. 770  Os casos ()misses, se nao regulados por este Estatuto ou pela Lei, sera-0 
dirimidos peto Conselho de Administracao, corn anuencia do Conselho Fiscal do 

VIGILANTES DA SESTA°. 

CAP. XVIII- DISPOSICOES TRANS! FORIAS 

Art. 78°  - A presente aitera0o estatutaria entra em vigor a partir da sua aprovacao 

em Assembleia Extraordinaria convocada par 	e fim e respectivo tramite legal 
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Municipio de Capanema - PR 
Setor de LicitacOes  

DESPACHO 

44)1 1 9 7 

   

Com relacan ao Prega.'o Presencial, n° 28/2020, objeto: CONTRATAcA0 DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcAO DE SERVIcOS DE COLETA, 
TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO 
RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERiMETRO URBANO E 
TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL 
PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR.. 
Encaminho esse PA ao Procurador Juridic° para analise e emissao de Parecer 
Juridico a respeito do pedido de impugnacdo de edital. 

Capanema, 09 de abril de 2020 

0-yiept 'uCn•--Lk-2:SrirV-t'—  
Jeandra Wilmsen 

Setor de LicitacOes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

PARECER JURIDICO N° 119/2020 

INTERESSADO: Pregoeira e equipe de apoio. 

ASSUNTO: Amilise das Impugnacoes ao Edital apresentadas pela Empresa 

Limpatur Limpeza Urbana Ltda. e por Vigilantes da Gestic) no 

Pregito Eletronico no 28/2020. 

EMENTA: IMPUGNAcOES AO EDITAL COM IDENTICO TEOR E 
FUNDAMENTOS. LIMPATUR LIMPEZA URBANA LTDA E VIGILANTES 
DA GESTAO. INSURGENCIA QUANTO A MODALIDADE LICITATORIA. 
ALEGAQA0 QUE OS SERVIcOS PRETENDIDOS NAO SE 
ENQUANDRAM NO CONCEITO DE SERVIc0 COMUM. INEXISTENCIA 
DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA MODALIDADE PREGAO. 
INSURGENCIA QUANTO A DIVISAO DOS SERVIcOS EM ITEM. 
MERITO ADMINISTRATIVO. MANUTENCAO DO EDITAL. 

1. CONSULTA: 

A Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela portaria n° 7.531/2019, 

encaminha para analise desta Procuradoria Juridica, Impugnacifies ao Edital no 

Pregao Eletreinico n.° 28/2020, respectivamente apresentadas pela empresa 

Limpatur Limpeza Urbana Ltda. e pela ONG Vigilantes da Gestdo. 

Ambas as impugnacOes se apresentam corn as mesmas insurgencias e 

ate os mesmos fundamentos legais, doutrinarios e jurisprudenciais, aparentando 

serem feitas pela mesma pessoa, razdo pela qual terao sua apreciacao em conjunto. 

Em resumo, os Impugnantes alegam inadequacdo da modalidade 

Pregao, para contratacaP dos servicos dos servicos licitados, sob o 

argumento que deveria ser adotada a modalidade licitatOrio concorrencia 

Nao obstante, os Impugnantes se insurgem quanto a divisdo dos servicos em itens, a 

fim de preservar o carater competitivo do certame. 

Em seguida, o PA foi encaminhado a Procuradoria para emissap de 

Parecer Juridico. E o relatOrio. 

2. PARECER: 

Preliminarmente, deve-se salientar que a presente manifestacdo toma 

por base, exclusivamente, os elementos que constam, ate a presente data, nos autos 

do processo administrativo em epigrafe.  

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Importante asseverar, que esta Procuradoria se atem, tao-somente, a 

auestOes relativas a legalidade das minutas, ressalvando, portanto, que todo 

procedimento devera observar a legislacao mencionada no corpo deste parecer,  

principalmente no tocante a prazos e atos essenciais, nao nos competindo nenhuma 

consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao PUblica ao tracar os parametros dos servicos ou bens pretendidos.  

2.1. Da Impugnacao ao Edital / Tempestividade:  

Analisando a Notificacao Extrajudicial em analise, este orgao aferiu sua 

tempestividade, portanto, passa-se a analise. 

2.2. Das Impugnacoes ao Edital / Limpatur Limpeza Urbana Ltda. e 

Vigilantes da Gestilo Publics / Manutenciio do Edital:  

Inicialmente convem relembrar a disposicao do Art. 3° da Lei Geral de 

LicitacOes, segundo o qual "a licitacei o destina-se a garantir a observancia do principio 

constitutional da isonomia, a selecao da proposta mais vantajosa para a 

administracao e a promocao do desenvoluimento national sustentavel e sera" 

processada e julgada em estrita conformidade corn os prindpios basicos da legalidade, 

da impessoalidade da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da ifinculacao ao instrumento convocatorio, do julgamento objeto e dos 

que lhes seto correlatos. 

Quanto a alegada inadequavio da modalidade licitateria, este orgiio 

• entende que nao merece acolhimento as insurgencias apresentadas na 

impugnacao, vejamos. 

Preliminarmente, convem ressaltar que a modalidade Pregao sera 

preferencialmente utilizada para aquisicao de bens e contratacao de servicos comuns, 

conforme orienta o art. 3°, do Decreto Federal n° 3.555/2000. Por sua vez, o art. 1°, 

do Decreto Federal n° 5.450/2005, tornou obrigatOria a utilizacao da modalidade 

pregao em tais hipOteses, posicao essa tambem firmada pelo TCU, vide Acordao n° 

1.395/2005. 

A Lei n" 10.520/2002, apresenta a modalidade licitateria pregao "para 

aquisigeto de bens e servicos comuns", conceituando-os "aqueles cujos padrOes de 

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificacties usuais no mercado." 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Apesar da impressao do enquadramento legal, os autores divergem 

sobre o alcance de tal conceito, convivendo interpretacOes ampla e restritas. Nesse 

ponto, sirvo-me da posicao de Marcal Justen Filho, que aponta duas de suas 

caracteristicas: la) disponibilidade no mercado prOprio (facilidade de localizacao no 

mercado); 21 padronizacao (qualidade e atributos predeterminados, de modo objetivo 

e uniforme). 

Independentemente da posicao doutrinaria que se adote, nao é 

despropositado afirmar, de se enquadrarem os servicos indivisiveis de coleta, 

transporte e destinacao final de residuos solidos, rejeitos e reciclaveis na categoria 

• de servicos comuns, passiveis de contratacao por meio do pregao. 

Para analise dos requisitos acima, reproduz-se trecho do Parecer PGM 

da Prefeitura de Sao Paulo n° 11.762 de 20 de julho de 20171: 

• 

"EMENTA N.° 11.762 
Servicos indivisiveis de limpeza publica. Licitacao. Modalidade pregao. 
Possibilidade, em tese. Potencial subsuncao corn a nocao de servico 
comum. Precedentes do Tribunal de Justica de Sao Paulo e do Tribunal 
de Contas do Estado de Sao Paulo. Consulta pitblica. Qualificacao 
tecnica e economica. ConsOrcio de empresas. Compatibilidade, em 
principio, corn o regime juridico do pregao. 

(• • .) 
Independentemente da concepcao que se adote, nao é 

despropositado afirmar a possibilidade, em tese, de se enquadrarem os 
servicos indivisiveis de limpeza urbana na categoria dos servicos 
comuns, passiveis de contratacao por meio do pregao. 

Em relacao a primeira caracteristica acima reproduzida -
disponibilidade no mercado prOprio sao cabiveis duas observacetes. 

0 fato de os servicos indivisiveis de limpeza urbana serem 
potencialmente oferecidos somente a Administracao Pilblica nao afasta 
a sua natureza "comum". Para Marcal Justen Filho, o que importer é a 
existencia de um mercado especifico, envolvendo servicos disponiveis 
no mercado, os quais podem ser adquiridos pela Administracao a 
qualquer tempo. 

Alem disso, de acordo corn o mesmo autor, a condicao de 
"comum" nao representa atributo essencial de urn bem ou servico, mas 
"qualidade circunstancial" seu, no sentido da estreita dependencia da 
necessidade de se examinar o mercado, para verificar sua 
disponibilidade ou nao. 
Conquanto nao constem informacOes no presente expediente sobre o 
mercado de limpeza urbana indivisivel - aspecto alheio a qualquer 

legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/parecer-procuradoria-geral-do-municipio-pgm-11762-
de-20-de-julho-de-2017  — Acessado em 09/04/2020. 
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consideracao de ordem juridica por parte desta Assessoria Juridico-
Consultiva nao se pode afastar a priori a nota de sua disponibilidade. 
Pelo contrario, a tendencia legislativa de se regularem no ambito 
nacional os servicos de saneamento basic°, entre os quais se insere a 
limpeza urbana (cf. dispOe a Lei federal n.° 11.445/07, que estabelece 
as diretrizes nacionais para o saneamento basico), associada a prOpria 
obrigacao que o Poder Piiblico detem de implementa-la, permite inferir 
o potencial desenvolvimento de urn mercado prOprio em tal seara. 
Ja no tocante a segunda caracteristica - padronizacao sao elementos 
que a indicam a existhncia de "regras tecnicas formalmente adotadas 
por entidades especializadas (em especial, a ABNT)" , assim tambem a 
adocao pela prOpria Administracao de procedimentos internos em que 
sejam estabelecidos "padrOes de identidade de certos objetos aptos 
satisfacao das necessidades estatais" . 
Nesse sentido, representa elemento indiciario de tal condicao a 
existencia de normas thcnicas da ABNT voltadas ao tema da limpeza 
atbana, como it Nut ma ABNT 12.980 (que trata dos terns utilizados 
na coleta, varricao e acondicionamento dos residuos sOlidos urbanos) e 
a Norma ABNT 9.190 (que versa sobre o material utilizado para o 
acondicionamento de lixo). Demais, a prOpria descricao dos servicos de 
limpeza urbana, tal qual consta no Termo de Referencia retro, permite 
igualmente extrair uma predeterminacao objetiva e uniforme de suas 
qualidades e atributos. Nesse sentido, quanto mais exauriente a 
descricao da forma de execucao do servico, mats prOxima a sua 
caracterizacao como padronizado. 
Para alem de tais consideracOes teOrico-doutrinarias, cabivel investigar 
a jurisprudencia. 
Nesta seara, verificam-se relevantes preccdentcs que conferem um grau 
maio de seguranca juridica em relacao a adocao da modalidade pregao 
para a contratacao de servicos indivisiveis de limpeza 
Alias, destacado precedente judicial envolveu pregao realizada pelo 
Municipio de Sao Paulo para fins de contratacao de servicos de limpeza 
de galerias, c6rregos e canais. Ap6s a judicializacao da escolha 
administrativa em razao do manuseio de mandado de seguranca, 
sobreveio AcOrdao do Tribunal de Justica de Sao Paulo, que reconheceu 
a legitimidade da conduta municipal (Apelacao n.° 557.299-5/9, la 
Camara de Direito Ptiblico, Rel. Des. Renato Nalini, v.u., julg. 
17/10/2006). De acordo corn o Orgao ad quem, em passagens que se 
de stacam: 

"0 crescimento da megalOpole nao é fato recente e ha muitas decadas 
Sao Paulo id ostenta a mesma dimensao fisica. Os trabalhos de limpeza 
manual de galerias, c6rregos e canais sao rotineiros e insertos na 
concepcao daquilo que e mats comum a administracao do municipio. 

Nao se confunde a especializacao do pessoal que deve prestar o servico 
com a natureza deste. 0 servico é bastante comum, nao oferece 
especificidades que o tornem excepcional, e providencia regul 
frequente, sem a qual a possibilidade de enchent 	de ais 
transtornos para a vida da cidade seria mais frequente. 
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(...) 
Ao contrario do que afirma o Sindicato impetrante, atende ao interesse 
pUblico a modalidade 
pregao, mais celere, menos formal, de objetividade compativel corn a 
urgencia dos servicos afetos a Prefeitura. 
(...) 
0 objeto da licitacao - servico de limpeza e de conservacao - insere-se 
na definicao legal de bens e servicos comuns de que trata o paragrafo 
imico do artigo 1° da Lei Federal n° 10.520/02, no artigo 22 do Decreto 
Municipal n° 44.279/03 e no artigo 17, Anexo II, do Decreto 3.555/00." 

Outro precedente digno de consideracao envolve a posicao institucional 
do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, que vem reconhecendo 
a admissibilidade do pregao para a contratacao de servicos de coleta e 
transporte de lixo, varricao, limpeza e higienizacao de vias e logradouros 
pirblicos. 
E o que se extiai do Acordao pioferido nos Processos 7010.989.16-8 e 
7022.989.16-4 (Pleno, julg.06/04/2016, Rel. Cons. Cristinana de 
Castro Moraes). Apreciou-se, na ocasido, licitacao promovida pelo 
Municipio de Aracatuba, que pretendia a contratacao dos servicos de 
coleta e transporte de lixo, varricao, limpeza, lavagem e higienizacao de 
vias e logradouros pablicos, operacao e manutencao de unidade de 
triagem, e operacao, manutencao e monitoramento de aterro sanitario. 

Conquanto a Corte de Contas tenha firmada a inadequacao do pregao 
em relacao aos servicos de operacao, monitoramento e manutencao de 
aterro sanitario municipal, reputou legitima tal modalidade nas demais 
situacCies. Nesse sentido: 

'Acerca dos questionamentos quanto a inadcquacao da modalidade 
licitatoria eleita, nao identifico razties que impecam a adocao do Pregao 
para os servicos de coleta e transporte de residuos sOlidos, varricao e 
operacao e manutencao da unidade de triagem, porquanto podem ser 
considerados comuns para os fins do artigo 1° da Lei n.° 10.520/02. 
Nesse sentido sao inUmeros os precedentes desta Corte, mencionados 
pelo Ministerio Ptiblico de Contas na oportunidade de exarninar a 
materia, a exemplo dos processos n° 3971.989.15-7, n° 6277.989.15-8 
e n° 3073.989.14-7". 

Outros julgados do mesmo TCE/ SP podem ser mencionados, a exemplo 
da decisao tomada no ambito dos processos n° 1442.989.12-5 n.° 
1455.989.12-9, em que houve o reconhecimento da conformidade da 
modalidade pregao em relacao a prestacao de servicos de coleta e 
transporte de lixo domiciliar, comercial e de feiras livres, transbordo, 
transporte e destinacao final de residuos domiciliares, entre outros. 

Diante de tais consideracetes teOrico-doutrinarias e jurisprudenciais, 
reconhece-se a admissibilidade, em tese, de se enquadrarem os servicos 
indivisiveis de limpeza urbana na categoria dos servi 	comu , 
passiveis de contratacao por meio do pregao . Advirta-se, po 
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incidencia do Decreto municipal 11.0  45.689/05, que dispOe sobre a 
obrigatoriedade da modalidade pregao, preferencialmente eletrOnico, 
para aquisicao de servieos comuns." 

Nao obstante, ac.rescenta-se que a modalidade pregao tambern possui 

mecanismos para aferir a habilitaedo tecnica das empresas proponentes, cujos 

requisitos estao enumerados no item 10.12.1.5 do Edital, cujo trecho reproduzo a 

seguir: 

"10.12.1.5. QUALIFICACAO TECNICA: 
a) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT), de acordo corn a 
Lei 12.440/ 11(validade 180 dias contados da data de sua emissao). 
10.12.1.5. QUALIFICACA" 0 TECNICA: 
a) Certidao de registro da proponente no Conselho Regional de 
Engcnharia, Arquitctura c Agronomia - CREA/PR, dcntro dc scu prazo 
de validade. As proponentes que forem sediadas em outra jurisdiedo e, 
consequentemente, inscritos no CREA de origem, deverao apresentar, 
obrigatoriamente, visto junto ao CREA do Estado do Parana. 
b) Comprovaeao de aptidao de ter executado os servieos licitados, 
mediante apresentaedo da Certidao de Acervo Tecnico - CAT expedido 
pelo CREA, em nome do Responsavel Tecnico indicado para a execuedo 
dos servicos; 
c) Cadastro Tecnico Federal da empresa junto ao IBAMA; 
d) Comprovante de que a empresa proponente possui Responsavel 
Tecnico, Engenheiro Quimico ou Sanitarista devidamente certificado 
pelo CREA. 
e) Declaraeao do Responsavel Tecnico atestando que sera o Responsavel 
pela execueao do objeto da licitaeao; 
1) COpia da Licenea Operacional do Aterro Sanitario, expedida pelo IAP;" 

Portanto, com o devido respeito aos argumentos apresentados pelos 

Impugnantes, mas a modalidade pregao nao fora apenas sobre no preco, pois 

tambem estao previstos elementos suficientes para bem avaliar a capacidade tecnica 

da futura contratada. 

Outrossim, o Pregao, sobretudo na modalidade eletrOnica, garante 

maior competividade nas contrataeOes publicas, o que reverte nao apenas em 

melhores precos, mas em maior respeito ao principio da isonomia, pois possibilita 

grande abrangencia e participaedo de empresas interessadas em contratar com o 

poder pUblico. 

Portanto, esse Orgao de representacao judicial e extrajudicial, possui a 

mesma conclusao esposada no Parecer n° 11.762/2017 da PGM de Sao Paulo, razao 
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pela qual entende ser possivel e adequada a utilizacao da modalidade pregao para 

contratacao dos servicos licitados. 

Em relacao a insurgencia relacionada a divistio dos servicos 

licitados nos items sugeridos, a nosso entender afeta o merito administrativo, 

sendo que as realidades municipais sao locais, devendo ser avaliadas em cada 

caso. 

0 Municipio de Capanema/Pr possui estudos em andamento 

relacionados a criacao de uma Estacao de Transbordo de Residuos - ETR, entretanto, 

• os servicos de coleta, transporte e destinacao final de residuos organicos e reciclaveis 

sao de natureza essencial, sendo vedada sua interrupcao como qualquer outro 

servico ptiblico. 

Desse modo, visando melhorias nesse servico publico, o Municipio 

avalia e estuda diversas outras iniciativas em relacao aos servicos relacionados aos 

residuos sOlidos organicos e reciclaveis, que vao desde a execucao direta, execucao 

por conseircio publico, criacao de ETR e outras. 

Contudo, ate que tais estudos sejam concluidos, bem como estejam 

aptos fisicamente e juridicamente para implantacao, em respeito ao principio da 

continuidade dos servicos piiblicos o Municipio, por meio da Secretaria Municipal 

Solicitante, entendeu necessaria a formatacao atual desta licitacao, garantindo, • 	assim, a manutencao desse servico ptiblico essencial a populacao. 

Desse modo, este Orgao manifesta-se pela regularidade da divistio 

de servicos pretendidos, mantendo-se incOlume a redacirto do edital impugnado. 

3 - CONCLUSAO 

Diante do exposto, a esta Procuradoria se manifesta: 

a) pelo inacolhimento das identicas impugnacOes apresentadas pela 

empresa Limpatur Limpeza Urbana Ltda. e pela ONG Vigilantes da Gestao, razdo pela 

qual a partir de andlise documental nao vislumbra ilegalidade no certame licitatOrio, 

orientando a manutencao integral do Edital em exame; 
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Fone:46-3552-1321 - rarnal 222 - Fax: 46-3552-1122 

procuradonarornanticapapartemaprgov.br 

CAPANEMA-PR 



nema, 09 de abril de 2020. 

Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Jurfdico de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

( 
I.05 

Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

b) pela intimacao das impugnantes, coligindo cOpia do comprovante de 

intimacao neste PA, dando-lhes ciencia da decisao administrativa e do teor da 

Presente Peca Tecnico Juridica. 

c) pela imediata e integral digitalizacao de todo procedimento licitatOrio 

no sitio eletrOnico municipal, na aba licitacties / editais de licitacao e licitacoes na 

integra. 

E o Parecer. 

Au. Pedro Vinato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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C 
oselia Kriger Becker gani 
Membro da Comissao Permanente de 

ra e Julgamento de LicitacOes 
Pregoeir 

Ab 

Municipio de Capanema - PR 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Com relaca.o ao Pregao EletrOnico, n° 28/2020, objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

• DESTINAcAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO 
NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO 
E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. Acato 
o Parecer Juricio 119/2020 pelo inacolhimento do solicitado. 

Capanema, 09 de abril de 2020 

• 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 8.5760-000 
(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

NOTIFICAcA0 

A Empresa 
Limpatur Limpeza Urbana Ltda 

Corn relagdo ao Pregao Eletronico, n° 28/2020, objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
• ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

DESTINAcAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO 
NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO 
E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
Notifico a Empresa Limpatur Limpeza Urbana Ltda da resposta do pedido de impugnagdo 
do edital, a procuradoria se manifestou e a pregoeira acatou pelo seguinte: Pelo 
INACOLHIMENTO de sua solicitagao. 

Segue ern anexo copia do Parecer Juridico e do acato da Pregoeira para vosso 
conhecimento. 

Capanema, 09 de abril de 2020 

o`s is Kriger Becker anT 
Prego a/ Membro da Comissao Permanente de 

Abertura e Julgarnento de LicitagOes 

• 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 9 de abril de 2020 13:49 
Para: 	 limpaturfinanceiro@gmail.com' 
Assunto: 	 RESPOSTA DO PEDIDO DE IMPUGNAcAO DO EDITAL DE PREGAO 

ELETRONICO N° 28/2020 
Anexos: 	 RESPOSTA DO PEDIDO DE IMPUGNAcAO DA EMPRESA LIMPATUR.pdf 

RoseHa Krigt Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitagoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 
fone 46 3552 1321 ou 4698401-3549 

ii
selia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
itacaoia capanema.pr.gov.br  
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Municipio de Capanema - PR 

NOTIFICAcA0 

Aos 
Vigilantes da Gestab PUblica 

Corn relacao ao Pregao EletrOnico, n° 28/2020, objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

• DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO 
NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO 
E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. 
Notifico os Vigilantes da Gestao PUblica da resposta do pedido de impugnagdo do edital, 
a procuradoria se manifestou e a pregoeira acatou pelo seguinte: Fel° INACOLHIMENTO 
de sua solicitagdo. 

Segue em anexo copia do Parecer Juridico e do acato da Pregoeira para vosso 
conhecimento. 

Capanema, 09 de abril de 2020 

• 
R. is nger ec • er 	ani 

Prego ira/ Membro da Comissilo Permanente de 
rtura e Julgamento de LicitacOes 

AVellida GOVerna(lor Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(16)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 roselia.licitacao@capanema.pr.gov.br  
Enviado em: 	 quinta-feira, 9 de abril de 2020 13:52 
Para: 	 'giovana@raphaelkaranadvogados.com.br' 
Assunto: 	 RESPOSTA DO PEDIDO DE IMPUGNAcAO DO EDITAL DE PREGAO 

ELETRONICO N° 28/2020 
Anexos: 	 RESPOSTA DO PEDIDO DE IMPUGNAcAO DOS VIGILANTES DA GESTAO 

POBLICA.pdf 

,k.sselia Kriger Becker Pagani 
Chefe do Setor de Licitacoes 
Municipio de Capanema-PR 
Av. Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1.080 
Capanema - PR cep 85760-000 

ne 46 3552 1321 ou 4698401-3549 
elia.licitacao*capanema.pr.gov.br 
tacaora capanema.pr.gov.br  



Orgao 	 UASG Responsavel 

96120 - ESTADO DO PARANA 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

Modalidade de Licitagao 	N° da Licitagao 	 Forma de Realizagao 	Caracteristica 	 Modo de Disputa 

Pregao 	 00028/2020 	 BevOnico 	 Tradicional 	 Aberto 

Objeto 

Contratacao de empresa Especializada para prestacao de servico de Coleta, Transporte e Destinacao em Aterro Sanitario 
de Lixo Reciclavel e Organico, produzido no perimetro Urbano e Transporte e Destinacao Final do Lixo Organico e 
Reciclavel produzido na zona Rural do Municipio de Capanema PR 

Motivo do Evento de Suspensao 

• ICA SUSPENSO ESSE PREGAO PARA ALTERAcOES CONFORME SOLICITACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS 

Data da Divulgagao do Evento de Suspensao 	Data da Disponibilidade do Edital 	 Data/Hora da Abertura da Licitagao 

15/04/2020 	 A partir de 01/04/2020 	as 08:00 Em 15/04/2020 as 13:30 

14/04/2020 	 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitagao para Publicagao-Divulgagao 

Licitagao 
9rinumiganuvAgibilidade 
Pedido de Cbtagao 
Eventos 

Disponibilizar Aviso de Evento de Licitagao para Publicagao- 
Divulgagao 

14/04/2020 08:02:42 

Este Evento de Suspensao sera Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) na data de 15/04/2020. 

Resumo do Evento de Suspensao 

Disponibilizar para Divulgagao  

Evento de Suspensao 

SolutuogA.,0  

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarDivulgacao 	 1/1 



AVISO DE SUSPENSAO 

0 

Corn relacao ao Pregao_ Presencial, no 28/2020, 
objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS 
DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM 
ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E 
ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO 
E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO 
ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA 
RURAL DO MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR.. Fica 
Suspenso esse processo para alterageies conforme 
solicitagdo do Tribunal de Contas. 

Capanema, 14 de abril de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

• 

t1 VI  .1 iv 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

APONTAMENTO PRELIMINAR DE ACOMPANHAMENTO (APA) n° 13830 

1 RELATORIO 

Trata-se de fiscalizagao por acompanhamento realizada sobre o Pregao 

n° 28/2020, publicado pelo MUNICiP10 DE CAPANEMA, que tern por objeto Pregao n° 

28/2020 - CONTRA TA cA o DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAgA0 DE 

SERVIgOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAgA0 EM ATERRO SANITARIO 

DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 

TRANSPORTE E DESTINAgA0 FINAL DO LIXO ORGAN/CO E RECICLAVEL 

PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. PROCESSADO 

PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREgOS.  

Da analise do conjunto de informagbes e documentos relacionados ao 

certame, foram constatados indicios de ilegalidades e/ou irregularidades, os quais estao 

detalhados a seguir. 

1.1 Exigencia, a todos os licitantes, de documento de 

apresentacao necessaria apenas pelo licitante vencedor 

1.1.1 CONDIcAO: 

Foi constatada, no texto do edital do presente processo licitatorio, a exigencia 

de que todos os licitantes apresentem a licenga de operagao do aterro sanitario, 

concedida pelo Orgao ambiental. Contudo, tal exigencia se faz necessaria apenas para 

o licitante vencedor. 

1.1.2 EVIDENCIAS: 

10.12.1.5.- QUALIFICACAO TECNICA: 

e) 	Copia da Licenca Operacional do Aterro Sanitario, expedida pelo 
IAP; 

1 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 
t.i 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

Figura 1 - Edital de Licitacao - Pregao Eletronico n° 28-2020.pdf 

1.1.3 FONTE DE CRITERIO/CRITERIO: 

LEI N.° 8.666, de 21 de junho de 1993: 

Art. 30. A documentacao relative a qualificacao tecnica limitar-se-6 a: 
I - registro ou inscricao na entidade profissional competente; 
II - comprovacao de apticlao para desempenho de atividade pertinente e 
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos corn o objeto da licitacao, 
e indicacao das instalaceles e do aparelhamento e do pessoal tecnico adequados 
e disponiveis para a realizacao do objeto da licitacao, bem como da qualificacao 
de cada urn dos membros da equipe tecnica que se responsabilizara pelos 
trabalhos; 
III - comprovacao, fornecida pelo orgao licitante, de que recebeu os documentos, 
e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informagees e das 
condicoes locals para o cumprimento das obrigagOes objeto da licitacao; 
IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o 
caso. 

Cabe destacar que as exigencias de qualificacao tecnico-operacional 

relacionadas ao licenciamento ambiental de operacao tern o efeito potencial de restringir 

a competitividade do certame. Ademais, tal exigencia nao se enquadra no rol taxativo da 

documentagao exigivel para comprovacao da qualificagao tecnica previstos na lei 

8.666/93. 

ACORDAOS N°. 125/2011 — TCU — Plenario e N°. 5.611/2009 — TCU — 2a  
Camara: 

Relativamente a exigencia de qualificagao ambiental na fase de habilitacao, 
entendeu a unidade tecnica ser procedente a reclamacao da EBF Vaz, uma vez 
que a licenga de operagao precisa ser apresentada apenas pela vencedora 
do certame e anteriormente a celebragao do contrato, em consonancia corn 
as disposicees sobre qualificacao tecnica constantes do art. 30, inciso IV, da Lei 
n° 8.666/1993 e a jurisprudencia desta Corte de Contas (grifo nosso) 

ACORDAO N°. 2872/2014 — TCU — Plenario: 

Dos proponentes, pode ser requisitada somente declaragao de disponibilidade 
ou de que a empresa retine condigOes de entregar a referida licenca no 
momento oportuno. Esse entendimento tambern é adotado pela Administrageo 
Publica Federal, na forma da Instrucao Normativa n° 2/2008, da Secretaria de 
Logistica e Tecnologia da Informacao — SLTI do Ministerio do Planejamento, 
Orcamento e Geste° (grifo nosso) 

ACORDAO N°. 1010/2015 — TCU — Plenario: 

A exigencia de apresentacao de licenca de operacao, como requisito para 
qualificacao tecnica, a ilegal. De fato, o art. 30 e incisos da Lei n°  8.666/93 sao 
claros ao especificar os documentos que podem ser demandados dos licitantes, 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

entre os quais nao se encontra a licenca de operacao. Exigir de todos os 
licitantes a apresentagao da licenca poderia implicar em restricao ao carater 
competitivo do certame, afastando os interessados que ainda nao dispusessem 
da autorizacao do orgao ambiental, podendo resultar na escolha de proposta que 
eventualmente nao fosse a mais vantajosa para a Administracao 

A insercao dessa clausula corn a exigencia desnecessana limita a 

competitividade do certame, podendo afastar os fornecedores que tern interesse de 

participar da licitacao, mas ainda nao dispOem da autorizacao do orgao ambiental. Assim 

sendo, \Janos possiveis licitantes perderiam a chance de participar do processo licitatono 

por nao possuirem a licenca ambiental exigida de forma desnecessana. 

Sem prejuizo do cumprimento a legislacao ambiental, é importante que a 

Administracao Publica exija a comprovacao de licenciamento ambiental somente do 

licitante vencedor, assim se evita a possibilidade de reducao da competitividade, e, 

portanto, garante a selecao da proposta mais vantajosa. 

1.1.4 ORIENTACAO: 

Orienta-sea entidade que se abstenha de exigir a apresentacao de licenca 

ambiental de todas as licitantes, exigindo apenas do licitante vencedor promovendo uma 

concorrencia mais ampla possivel nesta licitacao. 

1.2 Ausencia de disponibilizacao de planilha de custos e 

formacao de precos 

1.2.1 CONDICAO: 

Em analise ao processo licitatono Pregao Eletronico n°. 28/2020, 

averiguamos que as planilhas em anexo ao edital estao sem preenchimento. Assim 

sendo, solicitamos essa documentacao mediante CACO 188592. Entretanto, as 

planilhas de custos enviadas pelo municipio, sao na verdade, cotacoes realizadas junto 

a potenciais fornecedores. Deste modo, o processo administrativo carece de urn 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA "' 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

orcamento base elaborado pela municipalidade que contemple todos os custos unitarios 

necessarios para a prestageo de servico do objeto em questa°. 

1.2.2 EVIDENCIAS: 

Edital e anexos do Pregao Eletronico n°. 28/2020 (p. 45 e 46) 

1.2.3 FONTE DE CRITERIO/CRITERIO: 

- Inciso II, § 2° do art. 7° da Lei n° 8.666/93: 

Art. 7o As licitacoes para a execucao de obras e para a prestacao de servicos 
obedecerao ao disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequencia: 

§ 2o As obras e os servicos somente poderao ser licitados quando: 

I - houver projeto basic° aprovado pela autoridade competente e disponivel para 
exame dos interessados em participar do processo licitatiorio; 

II - existir orcamento detaihado em planilhas que expressem a composigao 
de todos os seus custos unitarios. (Grifamos) 

- Inciso II, § 2° do art. 40° da Lei n° 8.666/93: 

§ 22  Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

II - orcamento estimado em planilhas de quantitativos e pregos 
unitarios; (Grifamos) 

E imprescindivel, e de responsabilidade da Administragao fazer todos os 

estudos preliminares, levantamentos in loco e apropriagoes de dados reais, baseados na 

experiencia preterita do municipio, para a elaboragao do Projeto Basic° completo, 

incluindo a Planilha detalhada de cada servico (prego base prefeitura), baseada nas 

composigoes de custos unitarios e servicos, nos estudos de viabilidade tecnica e 

econornica, no fluxo de caixa da Administragao, no cronograma fisico e financeiro e de 

desembolso maxim° suportado pela prefeitura, no planejamento dos servicos composto 

por todos os elementos. 

Somente a Administragao Municipal ou a empresa que vem prestando os 

servicos no municipio tern condigOes de apropriar os dados tecnicos relativos aos 

servicos de limpeza publics, alem de levantar as necessidades tecnicas para a 

elaboragao da licitageo. As licitantes somente sera° capazes de elaborar os seus 

4 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

( • • 

custos/propostas e planejar a execucao dos servigos se estiverem disponiveis no projeto 

basic° todos os detalhes apropriados. Caso contrario, a participagao das empresas nao 

acontecera de forma ison6mica, sendo privilegiada a empresa que ja presta o servigo no 

municipio. 0 Tribunal de Contas da Uniao — TCU tern afirmado, reiteradamente, a 

indispensabilidade da planilha de custos unitarios para a estimagao de pregos no 

processo licitatOrio: 

ACORDAO N.° 46/2012 — Plenario — TCU: 

0 orcamento-base da licitacao deve estar detalhado em planilhas que 
expressem a composicao de todos os seus custos unitarios, devendo tambem 
discriminar todos os itens constantes nas planilhas orcamentarias de servicos 
em subitens que expressem a composicao de todos os seus custos unitarios. 
Nao devem ser apresentados ou aceitos itens agregados como servico, verba, 
conjunto ou similares 

ACORDAO N.° 2823/2012 — Plenario — TCU: 

E irregular a ausencia da composicao de todos os custos unitarios estimados 
pela Administracao para execucao de servicos a serem contratados, pois 
impossibilita que se conhegam os criterios utilizados para a formacao do preco 
admissive'. De igual modo, sao irregulares as ausencias das composicoes dos 
custos unitarios da planilha orcamentaria, do detalhamento do BDI e dos 
encargos sociais relativos ao contrato, bem como a falta de exigencia para que 
as licitantes apresentem suas propostas com tais elementos 

Versa no mesmo sentido esta Corte de Contas: 

ACORDAO N° 1218/2019 — Tribunal Pleno — TCE-PR: 

0 instrumento convocatorio deve trazer, como anexo obrigatOrio, nos termos do 
art. 40, § 2°, II, da Lei n° 8.666/93, planilhas orgamentarias detalhando a 
composicao do prego final do objeto, bem como seus custos unitarios, a fim de 
que os interessados possuam conhecimento acerca da dimensao do objeto a ser 
licitado, possibilitando a analise da viabilidade de sua participaceo no certame, 
assim como para que a propria Administracao disponha de informacOes 
suficientes para aferir a compatibilidade e a exequibilidade dos precos ofertados 
pelos licitantes 

A importancia da elaboragao da planilha de custos a enfatizada tambern 

pela doutrina de Margal Justen Filho: 

Se a Administragao desconhecer os custos, sera inviavel programar a 
execucao do objeto. Sem estimar os custos, a inviavel determinar a existencia 
de recursos orcamentarios, a modalidade cabivel de licitacao, o prazo 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

necessario para executar o objeto, e assim por diante. Depois, a Administracao 
nao dispora de condicoes para avaliar a seriedade das propostas apresentadas. 
Sera inviavel identificar as ofertas despropositadas e destituidas de consistencia. 
A Administracao correra o risco de contratar corn urn licitante destituido das 
condicOes minimas de executar o objeto. 

( 	) 

Enfim, o orcamento permite aos licitantes estimarem os seus custos e 
formularem a sua proposta (Comentarios a lei de licitacoes e contratos 
administrativos — 2a Edicao — Livro eletronico. Sao Paulo: Editora RT, 
2016) (Grifo nosso) 

• A Orientagao Tecnica Servigos de Coleta de Residuos SOlidos 

Domiciliares, estudo realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul 

— TCE/RS1  , recomenda que o projeto basic° de servigo de coleta, transporte e 

destinagao final de residuos sOlidos contenha, no minima, a planilha orgamentaria corn 

o detalhamento de todos os custos unitarios, afirmando que "0 projeto basico é pega 

fundamental para o sucesso da contratagao. E nele que deverao estar presentes todos 

os parametros, exigencias tecnicas e dados necessarios ao correto planejamento, 

execugao e fiscalizagao dos servigos". 

1.2.4 ORIENTAcAO: 

• Orientamos a Administragao que adote a pratica de elaborar tanto para 

a presente licitagao quanta para licitagoes futuras, a planilha de composigao de todos 

custos unitarios, considerando que a uma determinagao do art. 7°, § 2°, inciso II da Lei 

n° 8.666/1993. Ademais, o orgamento da Administragao deve servir coma base para as 

concorrentes, assim coma, é uma pega fundamental para a obtengao de propostas 

vantajosas para a Administragao Publica. 

1  Disponivel em: 
http://wwwl  Ace.rs.ciov.br/portal/paqe/portal/tcers/publicacoes/orientacoes  qestores (Acesso: 08/04/2020) 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA  

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestao - CAGE 

2 ENCAMINHAMENTO 

Dado o exposto, encaminha-se este Apontamento Preliminar de 
Acompanhamento, a fim de que o Municipio: 

a. Considere limitar a exigir somente os requisitos de qualificagao tecnica previstos 

na Lei n° 8.666/93. 

b. Avalie a elaboracao da planilha de composicao de custos, a fim de evitar o 

superfaturamento e tornar o processo licitatOrio mais transparente. 

c. Reflita sobre poder dever de autotutela, consagrado na Sumula n° 473 do Supremo 

Tribunal Federal, que preve que a "administracao pode anular seus pr6prios atos, 

quando eivados de vicios que os tornam ilegais, porque deles nao se originam 

direitos; ou revoga-los, por motivo de conveniencia ou oportunidade, respeitados 

os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciacao judicial." 

i 	Na hipotese de suspensao, anulacao ou revogacao do certame, encaminhe a 

este Tribunal informacoes contendo: 1) a avaliacao das medidas que sera° 

adotadas para a correcao das eventuais impropriedades/irregularidades; 2) a 

avaliacao e explicitacao da forma de atendimento da necessidade publica que 

seria atendida pela licitacao pUblica suspensa, anulada ou revogada durante 

o periodo necessario para a adocao das medidas destinadas a sanar as 

eventuais impropriedades/irregularidades; 3) o prazo estimado para a adocao 

das medidas destinadas a sanar as eventuais impropriedades/irregularidades. 

As informacoes devem conter, no minim, acao, responsavel e prazo para 

conclusao. 

ii Na hipotese de a suspensao, anulacao ou revogacao da licitagao originaria 

resultar em contratacao direta, esta devera: 1) Estar amparada em situacao 

fatica que demonstre a urgencia do atendimento a situagao ensejadora de 

prejuizo ou comprometimento a seguranga de pessoas, obras, servicos e 

equipamentos, alem de outros bens pUblicos ou particulares; 2) Perdurar 

somente pelo periodo estritamente necessario ate a finalizacao do processo 

licitatorio; 3) Ser formalizada por contrato administrativo que contenha clausula 

resolutiva a ser acionada no momento em que for concluido o processo 

licitatorio2. 

2  AcOrdao 3474/2018. 2a Camara TCU. Processo 008.507/2018-0. Julgado em 08/05/2018. Relator: Min. 
André de Carvalho. 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA 

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gesta'o - CAGE 

O ~✓ .:2  

d. Encaminhe para o Tribunal de Contas do Estado do Parana avisos e comprovantes 

de publicacao dos atos praticados decorrentes das providencias ora sugeridas, tais 

como suspensao do certame e relancamento do edital. 

Diante dos fatos apontados acima, sao necessarias as devidas 

providencias no sentido de se esclarecer ou corrigir as inconformidades ou ilegalidades 

ora identificadas no edital no prazo estabelecido, sob pena de instauragao de tomada de 

contas extraordinaria corn responsabilizacao dos agentes responsaveis, podendo 

resultar ainda nas penalidades previstas nos artigos 85 da Lei Organica do Tribunal de 

Contas3 , inclusive multa proporcional ao dano, sem prejuizo da reparacao deste no caso 

de lesao ao erario, assim como a possibilidade de visita tecnica desta Corte de Contas 

para averiguacao da situacao relatada neste APA e das necessarias medidas a serem 

tomadas. 

Esta analise nao afasta outros atos e fatos nao integrantes deste 

Apontamento Preliminar de Acompanhamento - APA e que sejam eventualmente 

constatados em outros procedimentos fiscalizatorios deste Tribunal. 

TCE-PR, 13 de abril de 2020 

3 Art. 85. 0 Tribunal de Contas, em todo e qualquer processo administrativo de sua competencia em que 
constatar irregularidades podera, observado o devido processo legal, aplicar as seguintes sanceies e 
medidas: 

I — multa administrativa; 
II — multa por infracao fiscal; 
III — multa proporcional ao dano e sem prejuizo do ressarcimento; 
IV — restituicao de valores; 
V — impedimento para obtencao de certidao liberatoria; 
VI — inabilitacao para o exercicio de cargo em comissao; 
VII — proibicao de contratacao corn o Poder Public° estadual ou municipal; 
VIII — a sustacao de ato impugnado, se nao sanada a irregularidade no prazo de 30 

(trinta) dias. 
Paragrafo Unico. Sera comunicada a Assembleia Legislativa ou a Camara Municipal, conforme o caso, a 
decisao que determinar a sustacao de ato, e a Secretaria de Estado da Administracao e Previdencia a 
decisao que declarar a inabilitacao para o exercicio de cargo em comissao e proibicao de contratar corn o 
Poder PUblico Estadual e a secretaria municipal correspondente no ambito do municipio interessado 
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AVISO DE SUSPENSAO 

ri -,  i • • , -0 

\ 

Com relacao ao Pregdo Eletronico, n° 28/2020, 
objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAc AO DE SERVIcOS 
DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM 
ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E 
ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO 
E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO 
ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA 
RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR.. Fica 
Suspenso esse processo para alteragOes conforme 
solicitagao do Tribunal de Contas. 

• 

Cap ner a, 14 de abril de 2020 

A 	Belle 
Prefeito Municipal 
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alATOS LICITATORIOS 
Mk- 

PORTARIA N° 7.613, DE 14 DE ABRIL DE 2020. 

Tenho de llomologacao do Pregao EletrOnico n° 21/2020. 

O Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de 
suas atribuicoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
este de acordo coin a Lei n" 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a 
Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 
em seu artigo 43; 

RESOLVE: 
Art. I° Homologar o Processo de Licitacao modalidade Pregao 
EletrOnico n° 21/2020, objeto AQUISICAO DE GENEROS 

QUARTA-FEIRA, 15 DE ABRIL DE 2020 - EDICAO 0470 

ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA CONSUMO NAS CANTINAS 
DAS REPARTICOES PUBLICAS SOB ADMINISTWAO DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREcOS. 
Art. 20  Em cumprimento ao disposto no Art.109, §10 da Lei 8.666, de 21 
de junho de 1993, torna-se public° o resultado da licitagio em epigrafe, 
apresentando os vencedores pelo criterio menor prego Por Item; 
Fornecedor Item Produto/Sereico Marca Quantidade Preco 
CLAUDINA I ACUCAR CRISTAL, SEM REFINO, DE ORIGEM CEDRO 750,00 4,20 
COMIRAN - ME VEGETAL, CONTENDO SACAROSE DE CANA- 

DE-ACUCAR. DEVE. NO MOMENT() DA EN- 
TREGA ESTAR ACONDICIONADO EM PACOTE 
PLASTICO, 1NTEGRO, RESISTENTE. VEDADO 
HERMETICAMENTE. DEVE ESTAR LIVRE DE 
SUIIDADES. FRACAS, LARVAS E UM1DADE. 
DEVERA APRESENTAR VALIDADE MINIMA DE 6 
(SEISI MISES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. 
FORNECIMENTO, PACOTES DE 2 KG. 

CLAUDINA 2 AGUA MINERAL OEM GAS COPO DE 200 ml AQUALIFE 40.00 22.80 
COMIRAN • ME CAIXA COM 48 UNIDADES. 
CI.AUDINA 
COMIRAN - ME 

3 CAFE SOLOVEL INSTANTANEO GRANULADO, 
ACONDICIONADO EM FRASCOS DE VIDEO 

AMIGO 150,00 9,80 

COM 2000, COM ASPECTO, COR, AROMA E SA- 
BOR CARACTF.R1STICOS, LIVRE DF. SUIIDADES, 
PARASITAS F. LARVAS. EMBALAGEM ORIGINAL. 
BEM FECHADA COM TODAS AS INFORMAGOES 
NECESSARIAS E SF1.0 AMC. 

CLAUDINA 4 CAFE TORRADO E MOIDO, EMBALADO A SOLLUS 60, 	U 6.25 
COMIRAN - ME VAC110, TORRA CLASSICA COM 5000. 
CLAUDI NA 5 CHA MATE CAIXA DE 40G COM 25 SACH ES CHILENO 400.00 2,50 
COMIRAN - ME DI VERSOS SABORES. 
CLAUDINA 6 COADOR DE PAPEL 103 COM 30 UN. IGUAcll 250,00 3.49 
COMIRAN • ME 

Art. 30  Valor total dos gastos com a Licitagao modalidade 	Pregao 
Eletronico N° 21/2020, é de R$ 11.154,50 (Onze Mil, Cento e Cinqiienta 
e Quatro Reais e Cinquenta Centavos). 
Art. 4° Homologo a presente licitagao, revogadas as disposigoes em 
contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Capanema, Estado do Parana 
quatorze dias de abril de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRKOS N°137/2020 
Pregto Eletronico N° 021/2020 
Data da Assinatura: 14/04/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 CLAUDINA COMIRAN - ME 
Objeto:AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS 
PARA CONSUMO NAS CANTINAS DAS REPARTICOES 
PUBLICAS 	SOB ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO 
DE PREcOS.. 
Valor total: R$ 11.154,50 (Onze Mil, Cento e Cinqiienta e Quatro Reais 
e Cincjiienta Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

AVISO DE SUSPENSAO 

Corn 	relacao 	ao 	Pregio 	Presencial, 	n° 	28/2020, 	objeto: 
CONTRATACAO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 
PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTI/slAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL 
E ORGANICO PRODUZIDO NO PERIMETRO URBANO E 
TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DO LIXO ORGANICO E 
REC1CLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO 
DE CAPANEMA-PR.. 	Fica Suspenso esse processo para alteragoes 
conforme solicitagao do Tribunal de Contas. 

Capanema, 14 de abril de 2020 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 
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RETIFICACAO DE PUBLICACAO 

NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO DIA 

15/04/2020, PAGINA 2, EDICAO 470 

NA PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO PREGAO 

28/2020 

ONDE LIA-SE PREGAO PRESENCIAL N 2  28/2020 

LEIA-SE PREGAO ELETRONICO N 2  28/2020 

O RESTANTE DAS INFORMACOES PERMANECEM 

INALTERADAS. 

CAPANEMA, 15 DE ABRIL DE 2020 

SELIA K.B.PAGANI-P 	OEIRA • 

• 



2 — Criar urn dispositivo no Contrato e 
apps analise trimestral dos relatorios de 
ajustar o respectivo contrato de acordo 
previamente apresentados nas planilhas q 

que a Administracao Publica a seu criterio e 
posicao dos residuos no aterro sanitario podera 
om a variacao dos quantitativos de residuos 

fazem arte deste processo., 

Valdeci Alv 
Secretario de 

anis 
nistr 

.e; 

Municipio de Capanema - PR 

Memorando Interno 

Data: 13/04/2020 

M.I N°.: 004/2020 

Emissor: Secretaria de Administracao 
Receptor: Departamento de Licitaceies 

Processo: 832/2020 
Data: 	13/04/2020 	Hora: 03:12 
A ssunto: 

SOLICITACAO DO SETOR DE LICITAC, 

Requ erente: 
VALDECI ALVES DOS SANTOS 

Assunto: InclusAo de Criterios no Controle de Pagamentos dos Servicos de Coleta e 
DestinacAo Final de Residuos Solidos em Aterro Sanitario. 

Tendo em vista a necessidade de ampliar o controle sobre o pagamento do referido 
servico sugiro que seja incluido as seguintes clausulas no futuro contrato do PE 28/2020, 
no intuito de preservar a Administracao e consequentemente obter maior economia aos 
cofres publicos, visto que os quantitativos de residuos a serem depositados em aterro 
sanitario sao medias obtidas nos tres ultimos meses, somos sabedores que estes 
quantitativos podem variar de acordo corn a sazonalidade do quantitativo de lixo 
produzido nas residencias da area urbana e rural. 

1 — A Nota Fiscal devera ser acompanhada de um dos seguintes relatOrios: 
a) Certificado de DestinacAo Final de Residuos, corn as quantias diarias de residuos 

destinado no Aterro Sanitario, devidamente certificado pelo Orgdo Competente; 
b) Relatorio Mensal das quantias diarias de residuos destinado no Aterro Sanitario. 

devidamente acompanhado dos tickets de pesagem da balanca; 
c) Certificado de afericao da balanca atualizado por orgao de Inspecao Federal; 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 

CAPANEMA - PR 



Roseha nger Becker P 
Pre eira/ Membro da Comissao Permanente de 

tura e Julgamento de Licitagoes 

9 '̀5  
Municipio de Capanema - PR 

NOTIFICACAO 

Ao Senhor 
Valdeci Alves dos Santos 
Secretario Municipal de Administragao 

Corn relagao ao Processo de Dispensa de Licitagdo n° 45/2019, objeto: 
CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIc0 DE 
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO 
RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO NO PERiMETRO URBANO E TRANSPORTE E 
DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA 
RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR.. Notifico o Secretario Municipal de 
Administragdo Sr. Valdeci Alves dos Santos para que tome ciencia do teor do Parecer Juridico 
n° 125/2020 que em sua conclusao se manifesta pela possibilidade do aditivo de prazo de 
vigencia de mais 60 dias desde que sejam providenciada: 

a) Instauracao de Sindiceincia Administrative para apurar a causa e 
responsabilidades decorrentes da nao superactio da situacao emergencial durante a vigencia 
contratual 

Segue anexo copia do Parecer Juridico n° 125/2020 para vossa ciencia. 

Capanema, 17 de abril de 2020 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Capanema, e 22 de abril de 2020. 

(Nr i 
Valdeci Alves d *tntos 
Secretitrio de 	inistracao 

226 
Municipio de Capanema - PR 

PREGAO ELETRONICO N° 28/2020 

Requerimento 

Considerando o Apontamento Preliminar de 
Acompanhamento (APA) n° 13830 do TCE/PR, visando proceder 

• adequacao as recomendacties da Corte de Contas Estadual, requer 
a revogacao do certame licitatOrio em epigrafe, pelo que submeto a 
analise da Procuradoria. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
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Munidpio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

PARECER JURIDICO N° 127/2020 

INTERESSADO: Secretfirio de Administracao 

ASSUNTO: Analise a solicitacao de revogacao da licitacito. 

EMENTA: SOLICITAcA0 FORMULADA PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAcAO. PRETENSAO DE REVOGAR A 
LICITKAO ADEQUAQA0 AS RECOMENDKOES DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DO ESTADO DO PARANA - APA 13830. POSSIBILIDADE 
JURIDICA. AUTOTUTELA DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA. SUMULA 
473 STF. PARECER FAVORAVEL. 

1. CONSULTA: 

O Secretario de Administracao, Valdeci Alves dos Santos, apresentou 

requerimento de revogacao da licitacao, para readequacao ao Apontamento 

Preliminar de Acompanhamento (APA) n° 13830 do TCE/PR. 

Por forca do despacho da Pregoeira, o PA foi encaminhado a 

Procuradoria para emissao de Parecer Juridico. 

E o relatOrio. 

• 2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos 

termos do paragrafo irnico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao Publica ao tracar os parAmetros dos produtos entendidos como 

necessarios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tern 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridic° e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administracao e o erario pablico. Assim, parte das 

observacifies aqui expendidas se constitui em recomendacees e, caso a Administracao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da,Lei n° 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - rained 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 



Munidpio de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendaciies decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendaciies deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questbes que envolvem a legalidade, isto e, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigathria, os quais, para nao 

serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos tecnicos e 

efeitos da pretendida revogacao do procedimento licitatorio constitui tarefa afeta a 

este Orgao juridico. 

Ante as questOes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

2.1. Revogacio do Processo Licitatorio / Autotutela da 

Administractio Pliblica / Seunula 473 STF:  

Entre as prerrogativas da Administracao Ptiblica, ha a possibilidade de 

revogar atos que nao sejam mais convenientes e oportunos para o atendimento do 

interesse publico, bem como de invalida-los (anuld-los) em caso de ilegalidade. Nesse 

sentido, a Samula n° 473 do Supremo Tribunal Federal tern o seguinte enunciado: 

Stimula 473. A administracao pode anular seus prOprios atos, 
quando eivados de vicios que os tornem ilegais, porque deles 
nao se originam direitos; ou revoga-los, por motivo de 
conveniencia ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciacao 
judicial. 

Especialmente, referente aos processos de licitacao, transcrevo o caput 

do art. 49 da Lei Geral de Licitacties e Contratos Administrativos, in. verbis: 

Art. 49. A autoridade competente para aprovacao do 
procedimento somente podera revogar a licitacao por raziies de 
interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, 
devendo anuld-lo por ilegalidade, de oficio ou por prov cao de 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
	Pagina 2 de 4 
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Mnnidpio de Capanema - PR 

Procuradoria Municipal 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado. 

Apesar do disposto no art. 49, § 3°, da Lei 8.666/1993, apontar que no 

"desfazimento de licitacao" é "assegurado o contraditOrio e ampla defesa", entretanto, 

a jurisprudencia do Superior Tribunal de Justica firmou posicao que defende a tese 

de que antes da adjudicacao do objeto e da homologacao do certame licitatOrio, o 

particular declarado vencedor nao tem qualquer direito a ser protegido em face de 

possivel desfazimento do processo de contratacao, sena° vejamos: 

ADMINISTRATIVO - LICITAcA0 - MODALIDADE PREGAO 
ELETRONICO - REVOGACAO - CONTRADITORIO. 
1. Licitacao obstada pela revogacao por raz6es de interesse 
pablico. 
2. Avaliacao, pelo Judiciario, dos motivos de conveniencia e 
oportunidade do administrador, dentro de urn procedimento 
essencialmente vinculado. 
3. Falta de competitividade que se vislumbra pela s6 
participacao de duas empresas, com ofertas em valor bem 
aproximado ao limite maxim° estabelecido. 
4. A revogacao da licitacao, quando antecedente a 
homologacao, é perfeitamente pertinente e nao enseja 
contraditorio.  
5. So hit contraditorio antecedendo a revogacao quando 
ha direito adquirido das empresas concorrentes, o que so 
ocorre apOs a homologacao e adjudicacao do servico 
licitado.  
6. 0 mero titular de uma expectativa de direito nao goza 
da garantia do contraditorio.  
7. Recurso ordinario nao provido. (STJ, TOMS n° 
200602710804, Rel. Eliana Calmon, DJE de 02.04.2008) 
(de staque i) 

Na Licitacao em questa°, ha poucos dias foi suspensao da sessao 

publica que estava prevista para o dia 15/04/2020, conforme publicado no Diario 

Oficial EletrOnico do Municipio na edicao 470 (FL. 222). Todavia, como se nota no 

processamento deste certame licitatOrio sequer houve a realizacao da Sessao Pdblica, 

logo partilho do entendimento jurisprudencial do STJ reproduzido acima para o fim 

de aplica-lo ao presente caso corn as devidas adaptacOes. Em outras palavras, a 

Procuradoria entende prescindivel a concessao de contraditOrio para apreciacao do 

desfazimento desta licitacao, dada o seu estagio embrionario. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - ramal 202 - Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 
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Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Municipal 

Nada obstante, e de conhecimento que a pretensao de revogacao da 

presente licitacao se da por necessidade de reformulacao da fase interna, adequando-

a aos apontamentos do TCE/PR. 

Nesse conjunto de ideias, analisando a mencionada motivacao, conclui-

se que esta compatibiliza-se corn o interesse pUblico primario, razdo pela qual a 

Procuradoria nao vislumbra obices a declaracao de revogacao da presente licitacao. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, esta Procuradoria manifesta-se pela possibilidade de 

revogacao da presente licitacao, através de decisao motivada e justificada pelo 

Prefeito Municipal, nos termos do art. 49 da Lei n° 8.666/1993. 

Ademais, importante salientar a necessidade de publicaciio do 

Termo de Revogaciio da Licitacao, em atendimento a Lei Federal 12.527/2011. 

o parecer. 

Capanema, 22 de abril de 2020. 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridic° de 

Capanema - PR 
Dec. no 6001/2015 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Municipio de Capanema - PR 

DECISAO ADMINISTRATIVA 

Com relacao ao Pregao Eletronico n° 28/2020 objeto: CONTRATAcA0 DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E 
DESTINAcA0 EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO 
NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO 
E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR. Acato 
o Parecer Juridico n° 127/2020 pela revogacao da presente licitagao, o processo sera 

• readequado as normas vigentes. 
Solicito ao Setor de LicitagOes para que tome as devidas Providencias no sentido da 
elaboracao do Termo de Revogacao. 

Capanema, 22 de abril de 2020 

• Amerido elle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro ‘ririato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 

AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL Ng 1.648/2018 

COORDENA00/DIRKA0: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administracao 

DIAGRAMA00/ED100: Caroline Pilati 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administracao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 

Secretaria de Educacao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Financas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de SaUde: Jonas Welter 
Secretario de Viac5o, Obras e Servicos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 

Vereador: Valdomiro Brizola - Presidente 
ereador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 
ereador: Edson Wilmsen - 12  Secretario 

Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS 
RETIFICAcA0 DE PUBLICAcA0 

NO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO DIA 15/04/2020, PAGINA 2, 
EDICAO 470 
NA PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO PREGAO 28/2020 
ONDE LIA-SE PREGAO PRESENCIAL N 2  28/2020 
LEIA-SE PREGAO ELETRONICO N2 28/2020 

O RESTANTE DAS INFORMACOES PERMANECEM INALTERADAS. 
CAPANEMA, 15 DE ABRIL DE 2020 

ROSELIA K.B.PAGANI-PREGOEIRA 

QUARTA-FEIRA7, 

23 2  

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 
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Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE REVOGAQA0 

Corn relagao ao Pregao EletrOnico n° 28/2020 objeto: CONTRATAcAO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE E 

• DESTINACAO EM ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO PRODUZIDO 
NO PERIMETRO URBANO E TRANSPORTE E DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO 
E RECICLAVEL PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-PR, 
REVOGO o Pregao EletrOnico n° 28/2020, o mesmo sera readequado dentro das normas 
vigentes e sera langado novamente. 

Capanema, 22 de abril de 2020 

\r.  

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

Avenida Governaclor Pedro Viriato Parigot dc Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fonc:(16)3,552-1321 
CAPANEMA - PR 



Orgao 	 UASG Responsavel 

96120 - ESTADO DO PARANA 	 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

Modalidade de Licitacao 	N° da Licitagao 	 Forma de Realizacao 	Caracteristica 	 Modo de Disputa 

Pregao 	 00028/2020 	 Eletronico 	 Tradicional 	 Aberto 

Objeto 

Contratacao de empresa Especializada para prestacao de servico de Coleta, Transporte e Destinacao em Aterro Sanitario 
de Lixo Reciclavel e Organico, produzido no perimetro Urbano e Transporte e Destinacao Final do Lixo Organico e 
Reciclavel produzido na zona Rural do Municipio de Capanema PR 

Motivo do Evento de Revogacao 

w 
ICITACAO REVOGADA CONFORME AUTORIZADO EM PARECER JURIDICO Ng 127/2020 

Data da Divulgagao do Evento de Revogagao 

23/04/2020 

Data da Disponibilidade do Edital 	 Data/Hora da Abertura da Licitacao 

A partir de 01/04/2020 	as 08:00 
	

Em 15/04/2020 as 13:30 

22/04/2020 	 SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Evento de Licitacao para Publicacao-Divulgacao 

2 3 4 
Licitacao 
Rimm/9 JTOibilidade 
Pedido de CoTagao 
Eventos 

Disponibilizar Aviso de Evento de Licitagao para Publicagao- 
Divulgagdo 

22/04/2020 09:33:03 

    

       

Este Evento de Revogacao sera Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br) na data de 23/04/2020. 

Resumo do Evento de Revogacao 

Disponibilizar para Divulgacao  

Evento de Revogagao  

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoEventoDivulgacaoLicitacao.do?method=disponibilizarDivulgacao 	 1/1 



ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 
DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 
LEI MUNICIPAL NQ 1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 
Administragao 

DIAGRAMACAO/EDIcAO: Caroline Pilati 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 

mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
panema - Parana 

Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administragao: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educagao, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saude: Jonas Welter 
Secretario de Viagao, Obras e Servicos Urbanos: Adelar Kerber 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
E-mail: capanemacamara@gmail.com  
Capanema - Parana 

reador: Valdomiro Brizola - Presidente 
reador: Sergio Ullrich - Vice - Presidente 

Vereador: Edson Wilmsen - 12  Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan - 22  Secretario 
Vereador: Airton Marcelo Barth 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereadora: Izolete Ap. Walker 

ATOS LICITATORIOS  
TERMO DE REVOGACAO 

Corn relacao ao Pregao Eletr8nico n° 28/2020 objeto: CONTRATAcA0 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAcA0 DE 
SERVIcOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAcA0 EM 
ATERRO SANITARIO DE LIXO RECICLAVEL E ORGANICO 
PRODUZIDO NO PERiMETRO URBANO E TRANSPORTE E 
DESTINAcA0 FINAL DO LIXO ORGANICO F. RECICLAVEL 
PRODUZIDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAPANEMA-
PR, REVOGO o Pregao Eletronico n° 28/2020, o mesmo sera 
readequado dentro das normal vigentes e sera lancado novamente. 

Capanema, 22 de abril de 2020 

DOS ATOS OFICIAIS DO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA 

QUINTA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2020 - EDICAO 0474 

4 235 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°175/2020 
Pregtto Eletronico N° 023/2020 
Data da Assinatura: 22/04/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 BELINKI & SOUZA LTDA - ME 
Objeto: AQUISicAo DE COMPUTADORES COMPLETOS, 
IMPRESSORAS, NOBREAKS, NOTEBOOKS E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA PARA USO 
DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREcOS.. 
Valor total: R$ 13.687,90 (Treze Mil, Seiscentos e Oitenta e Sete Reais 
e Noventa Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°176/2020 
Pregao Eletronico N° 023/2020 
Data da Assinatura: 22/04/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 FLC SUPRIMENTOS LTDA 
Objeto:AQUISIcA0 DE COMPUTADORES COMPLETOS, 
IMPRESSORAS, NOBREAKS, NOTEBOOKS E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA PARA USO 
DA ADMINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREcOS.. 
Valor total: R$ 7.342,20 (Sete Mil, Trezentos e Quarenta e Dois Reais 
e Vinte Centavos) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°177/2020 
Pregao Eletronico N° 023/2020 
Data da Assinatura: 22/04/2020. 
Contratante: 	Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	J U V COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMATICA EIRELI 
Objeto:AQUISIcA0 DE COMPUTADORES COMPLETOS, 
IMPRESSORAS, NOBREAKS, NOTEBOOKS E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA PARA USO 
DAADMINISTRAcA0 PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREcOS.. 
Valor total: R$ 48.495,00 (Quarenta e Oito Mil, Quatrocentos e Noventa 
e Cinco Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°178/2020 
Pregao Eletronico N° 023/2020 
Data da Assinatura: 22/04/2020. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 PR COMERCIO ELETRONICO LTDA 
Objeto:AQUISICAO DE COMPUTADORES COMPLETOS, 
IMPRESSORAS, NOBREAKS, NOTEBOOKS E DEMAIS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E TELEFONIA PARA USO 
DAADMINISTRAcAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
PR, PROCESSADO PELO SISTEMA REGISTRO DE PREcOS.. 
Valor total: R$ 10.725,00 (Dez Mil, Setecentos e Vinte e Cinco Reais) 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°179/2020 
Pregao Eletronico N° 023/2020 
Data da Assinatura: 22/04/2020. 
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