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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

OBJETO: Gontratação de empresa especializada para
execução de serviços de limpeza de caixas e reservatórios
de água, caixas de gordura e fossas, para suprir as
necessidades das Secretarias Municipais.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0810912021às 08h29min do dia 2110912021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min
do dia 2110912021.
rNícto DA sESSÃo DE DISpurA DE pREÇos: às
09h00min. do dia 2110912021.
LOCAL: www.bllcompras.com

DOTAçÃO

eg/',rc2ft

Dotações

Exercíci
oda
despes
a

Conta Funcional prog Fonte
de
recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2021 390 03.001.04. "t 22.0060.2006 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 tóu 05.001 .1 5. 122.0070.2009 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

2021 785 05.001. 1 5. 1 22.0070.2009 3 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 1830 06.002. 1 2.36"1.0210.2016 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 1840 06.002. 1 2.361.0210.2016 103 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 í 850 06.002.12.36í.0210.2016 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 1860 06.002. 1 2.361.0210.2016 107 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2330 06.004. í 2.365.027 0.2020 0 3.3.90.39.00 00 Do Exercício

2021 2340 06. 004. 1 2.365.027 0.2020 103 3.3.90.39.00 00 Do Exercicio

2021 2350 06.004. 1 2. 365.027 0.2020 104 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2810 08.00 1 . 1 0. 30 1 .0320.2025 0 3.3.90.39.00.00

2021 2815 08.00í . 1 0.301 . 0320.2025 3 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 2820 08.001 . 1 0.301. 0320.2025 303 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 3290 .001.08.244.0380.2031 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

2021 3550 09. 002. 08.244. 0 400.2034 0 3.3.90.39.00.00 Do Exercício

BETRÔNBqOWg

VALOR wtÁxtVto: R$ 10.215,29 (dez mil, duzentos e quinze

reais e vinte e nove centavos)'
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes' 222' Telefone -43'3266-8100 - C N P J N o 95!561 080/0001-60

g-'nulf 
' "**".,Ã'*"'lo 

- Nova Santa Bárbara - Paraná

Processo Administrativo n.o 651202,,l

luo Exerctcto
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NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA .

DE: Secretaria Municipal de Saúde N" 035/2021

PARA: Secretaria de Administração DATA: 29101121

Mediante autorizaçâo desta Secretaria Municipal de Saúde, venho por

meio desta solicitar a vossa senhoria limpeza das 02 (duas) fossas da unidade

Básica de Saúde.

Souza

Secretária Mu i al de Saúde

Recebido ro. Stf0, q,.i-ia
NomeJI Or p5l- )aJ

Datan ra

Rua Antonio Joaquim Rodrigues, s/n, A(43) 3266-8050 CNpJ n" 0B .854.896/0001-88
E-mail: nsbsau de@gmail.com - Nova Santa Bárbara - paraná

ASSUNTO: Solicitaçáo de Limpeza das fossas



$ot.116
003

*

CO R RES PON D EN CIA I NT E RNA

ross/utíÁ da Escola Municipal Maria da Concciçào Kasecker

Alenciosamente,

PREFEITUITA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA .
I{uu W llicdo lli[.olorrn Llc \torarr, n. ]ll. ú 41._'12ó(,.B I0o - (.Nt,J N." 9:.j6 t 080íx)1, t_6n

l_-uruil: ornnsh rr nsh.Írr.&ur.hr - Novô Sanla l]àrhilrx - l,urani
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DA CONCEIÇÃO XESECXN,N

ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL.
llutt Wrllicdo lliflc courr NIor cr, N- ?60 - (]l) 126(,-149t lirniril: (Jrolirnr!k,.r \üho(r.r(rm hr

Nora Sllra ltàrbaru _ I'll.

DE: Escola Municipal fuIaria tla Conceiçiio Knsecker Dâtà:09/03/2021

I'ARA.. .§^E'CÀ^E TA R I A IYT LI N I C I PA L D E E D U C A ÇÃ O

ASSUNTO.. LIMPEZA DA F,oss,4

Venho pcr meio clesta, solicitar. por genlileza, que seja realizada a |-IMpEZA DE

(0t)

Reccbido por: =aÀoni

Mauríl Shiniti Inoue
Diretor Escolar

Porturio n" 37i2021

N',013/2021

w

Nomc naluri,r
Data: J I / oÕtlLL

/
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PREFEITURA I,IUNICIPA DE NOVA SANTA AÁNANRA

Secretaria tlunicipal de Assistência Social
c.[.PJ. ilJ í 9.560.789rm0í{3

Solicitamos serviços de limpeza de caixa d'água, fossas sépticas e sumidouros

nos sEuintes pédios:

- Espaço Conviver: 02 (duas) caixas d'agua e 01 (uma) fossa; -'fu,L ' ! 5o

- Cenko de ReÍerência de Assistência Social - CRAS (ao lado da Câmara de

Vereadores): 02 (duas) caixas d'agua e 02 (duas) Íossas e sumidouros; -lor- I 5)

- Centro de Referência de Assistência Social - CRAS (Av. Walfredo Biftencourt

de Moraes, 119 - Centro): 02 (duas) caixas d'agua e 01 (uma) fossa; )o,. l5?.

- Secretaria Municipal de Assistência Social: 02 (duas) caixas d'agua e 02 (duas)

fossas; t oL. i5b

- Conselho Tutelar: 01 caixa d'agua e uma fossa. 5ú. I g'1

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de estima e

consideraçáo

Sylmara Ap. m Valério

Secretária Municipal de Assistência Social

Portaria N0 46i2021 -DOE - 2A022021

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Secretaria Municipal de Assistência Social No 066/2021

Para: Secretaria de Administração/Setor de Licitaçoes Data: 0?06/202í

Assunto: Contratação de Serviços de Limpeza de caixa d'agua, fossas e outros

Recebido por:
oat^,41-@b-bl/

Avênida Walter Guimarâes da costa, no 5í2 . Cêntro - CEp. 962í)-000 . Fonê: (43) 3266.í/A6
Nova Santa Bárbara.pR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA AÁNETRA (ll)4
Ay.: walfredo Bittencouíl de Moraes,222, a (43) 3266.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.08cy000'l€0 '

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUGAçAO
Walíredo Bittencourt de MoÍaes,842 - Jardim Alto da Boa Vista A (43) 3266-1033 -

E-mâil: dep_educâ@nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

CORRESPONDE NCIA INTE RNA N" 006/2021

Data: 17/0312021DE: CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
"NOÊMIA BITTENCOURT CARNEIRO"

PARA: DEPARTAMENTO DE EDACAÇÃO ESPORTE E CULTURA

ASSI-INTO.' Solicitação de Limpeza das Fossas e Caixa de Gordura

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Lucinéia Quintino Mendes
Diretora

Portaria n". 03912021

^l
t4

Tem esta a finalidade de solicitar a limpeza de quatro fossas e uma caixa de

gordura localizadas neste estabelecimento de ensino. sendo trêJosà e gma caixa de ,

gordura no prédio um e uma fossa no prédio dois. E ainda a limpeza de g(o caixas.de
'agua pequenas, sendo (07) sete no predio um e uma no prédio dois.
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NOVA SANTA BARBARA

GORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria Municipal de Saúde No 177t2021

PARA: Secretaria de Administração DATA:02106121

ASSUNTO: Solicitação de Manutenção das Caixa D'água

Mediante Autorização desta Secretaria Municipal de Saúde, solicito a

Limpeza das 03 (hês) Caixas D'águas dos prédios desta Secretaria.

Atenciosamente,

Ros ouza

Secretária lde Saúde

Recebido por: 0f ro6 g1-
Data

Ru
E-mail: nsbsaude@g mâil com - Nova Santa Bárbara _ paraná

a: Antonio Joaquim Rodrigues s/n, E(43) 3266-8050 CNpJ no 08.854.896/000.1-BB
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Secretário de obras,

1a. ss
007

NOVA SANTA BARBARA
ESTÁDO DO FAFANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

DE: Secretaria de obras

No 71t2021

Data:
02t06t2021

PARA: Setor de Licitação

Mediante a autorização desta secretaria, solicito que seja
aberto processo licitatório de empresa Limpa-Fossa, para realizar a limpeza de
uma fossa que temos nesta secretaria, tendo em vista que tem aproximadamente
uns 6 (seis) anos nâo é realizado o referido serviço. Ressalto que possuímos
apenas uma fossa com 5,00 M (cinco) metros de profundidade, e 1,00 M (Um) de
diâmetro, e que há possibilidade de conter óleo de peças que eram lavadas
dentro da referida fossa.

Atenciosamente

Silvestre
lho e geração de empregos.

Recebido por:
ome

OLt o( I ?oZ
la

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100. I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb. pr.qov.br
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008PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVASANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa n" 512, Fone/Fa\ (043) 266-1222 - CNPJ N." 95.561.080/0001-60

E-mail: polsblalldaxalLbf - Nova Santa Bárbara - Paraná

Correspondência Interna

De: Gabinete/Secretaria de Administração

Para: Licitação

Assunto: Realização de Processo Licitatório

Venho pela presente, solicitar a Vossa Senhoria realização de processo licitatório

para limpeza de 01 fossa séptica e uma caixa de agua.

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos nos encontramos à disposição.

Nova Santa Bárbara, tl/06/202L.

4ft,

Martins Pereira

efe de Gabinete



C o nna s p o r,t» n N c Lq I w ro nl.t

De: Escom MurutclpalEtsox GoruçaLVES PALHANo

1ú.t5

I

N" 13/2021

Data:23106121

Escolo Municipal Edson Gonçolves Palhono- EF . .

Ruo: Wolf redo Bittencourt de Moraes,735 - Jordim Alto do Boo Visto
Novo Sonto Bórboro - PR

Fone/Fa><l (43) 3?66-1195 - CEP: 86250-000
E-mail : emeqpnsb@hotmoil.com

00

AssUNro.. LIMPEZA DA CAIXA D,AGT]A E CA|XAS SÉPI,CAS

O presente tem a finalidade de Solicitar a Vossa Senhoria, a limpeza da

Caixa D'água com volume do reservatório superior =30,00m3 e o reservatório inferior=

41,20m3 - segue êm anexo os volumes parciais de cada célula. Também a limpeza

de 4 (quatro) caixas sépticas.

Sendoo quese apresenta para o momento, su bscrevo-me.

Aten ciosamen te

M, ,U\4.^.' 
^-z--Adélia Madalena Cardoso Ferreira

Diretora - Portaria no 03812021

Recebido por: § trs.CNl o23 106 /úl_
Nome Ass tura Data

Paae: DEPARTAMENTO DE EDUCAçÃO
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ESCOLA MUNICIPAL EDSON GONÇALVES PALHANO

VOLUMES PARCIAIS CAIXA D'AGUA

EM CADACEDULADO RESER VATORIO SU PERIOR:

ÁRre = 2,27m2

lÂn,lwe D'ÁGUA = 6,60 m

VOLUME = 15,00 m3

RESERVA DE 1/3 PARA INCÊNDIo = 5,OO M3

EM CADA CÉDULA DO RESERVATORIO INFERIOR =

AREA = 2,27m2

LÂMINA D'AGUA = 9,07M

VOLUME = 20,60 m3

VOLUMES TOTAIS

RESERVATORIO SUPERIOR = 30,00m3

RESERVATORIO INFERIOR = 41.20m3

RTI = 10,00m3

CoNSUMO = 61,20 m3

CISTERNA:
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNClA INTERNA

Nova Santa Bárbara,2610712021 .

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitaçáo as correspondências
expedidas pelas Secretarias Municipais, solicitando a contratação de serviços de
limpeza de caixas e reservatórios de água, caixas de gordura e fossas, para que
sejam tomadas todas as providências necessárias para a abertura de procedimento
licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

ipal

Rua Walliedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbar4 Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL 012

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊHcn tnrenHa

Nova Santa Bárbara, 26107 12021.

De: Setor de Licitaçôes

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine C stina Luditk d ntos
r de Lic

Recebido por:

?^tNome rr C\ n- Assinatura

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 7 43.3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail- licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de licitação para contratação de serviços de
limpeza de fossas, caixas de gordura e caixas d'água, conforme solicitaçÕes das
Secretarias Municipais, anexas.

Data:,6,toÍt,Jüt
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OESENTUPIDORA E DEDET12ÂDORÂ

1! (43) B2r-72f,5
I l43l9.8484-7070
§A contato@desentupidorâsêtê.com.br
§ desentupidorasete.com.br
B@ /@aesentupidoíasete

oRçAMENTO

PATRICIA VIEIZE ANTONELLI-ME
CNPJ: I 4.85ó.99910001 -80
Ruo Luizo Belti,287-clebo Lindóio
CEP: 8ó09l-284 -LondÍino-Pr Tetefon e: l43l 3321-7235
Emoil: conlolo@desenlupidorosete.com.br

Rua Luiza Betti,287 | Gleba Lindóia

CEP 85031-794 | Londrinâ PR

Londrino, 27 de jvlho de 2O2l

mpezo de fosso séptico -

VoloÍ uniláÍio

R$ 330,00 R$ 5.280.00

02 5 und
It-imoezo 

Coixo de gorduro- R$ 330,00 R$ r .ó50.00

03 2l und
lLimOezo 

Coixo de óguo - R$ r 25.50 R$ 2.ó35.50

04 I und lfimpezo de Íeservotório supeÍior de óguo com copocidode

f0.00m"

R$ 2. r 50,00 R$ 2. r 50,00

05 I und llimpezo de reservolório inÍerioÍ de ógro conrcopociOoOe

l+r,zo-"

R$ 2.250.00 R$ 2.250,0o

r

EHPRÉ5A ]OÉ-; 4 S|TE SEGlJto
', SSr Et iÃ íPi ra\

Á Prefeituro Municipol de Novo Sonto Bórboro - Pr.

CNPJ: 95.5ó I .080/0001 -ó0
Fone/ Fox - (43) 32óó-B I 00
Emoil: comoros@nsb.or.qov.br

ConsidêÍoções:
Iotol R$ 13.9ó5,50 concedendo desconlo de 13,5% do volor lolol.
Poro ilêns 04 e 05 - exige-se NR33, NR35, medidor de goses

tr

Qde Nome do produto/servlço Volor tolol

0l I ó und.

tr
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PROPOSTA DE PREçOS
I. CARTA. PROPOSTA DE FORNECIMENTO.
Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discÍiminados

ITEM Descriçãô Unidade Quant. Valor Máx. Unit.

(R$)

Valor Máx. Tolal.

(R$)

1 '16 220,00 3.520,00

2 Limpêza da câixa dê gorduía 5 250,00 1.250,00

3 Limpeza caixa d'agua ('1.ooolitros) 21 140,00 2.940,00

Limpêza de reseNatório superior de

agua(30.0001itíos)

1 1.050,00 1.050,00

5 Limpêza de resêrvatóÍlo inferior de

agua(41.2001ilÍos)

1 1.200,00 1.200.00

ÍOTAL 2t.230,00

5. PROPOSTA: Vinte ê um mil. duzentos e trintâ reais,
5.'t O pÍeço pÍoposto acima contempla todas as despêsas necessáÍias ao pleno fomecimento, tais como
os êncargos (obrigaçóes sociais, impostos, taxas etc.), cotados sepaÍados e incidentes sobre o objeto,
inclusos todos os custos e demais despêsas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no locâl
flxado nestê Edital.

RELAMPAGO DESENTUPIDORÂ
cNPJ 34.254.550/0001-59

Alexssdndío Anloneltl

Relâmpago Desentupidora
CNPI: 34.254.ss0/0001-s9

Rua Pêdro Gêffêr,611, Jardim São Luiz
86028-000 Maua da Sera - Paraná

RAZÃO SOCIAL: Alexssandro Antonelli Dêsintupidora Relampago

CNPJ: 34254550000159 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CARGO: Administrador Proprietârio

CPF: 05070745999

CIDADE/ESTADO/ENDEREÇOiCEP: Rua Pedro GeÍfer, 61 1

Jardim São Luis - Maua da Serra, 86828-000 TELEFONE: 43998374768

C/C: 35790-1

lam odesên idorâ.com.br email: desentu
Telêfone: (43)3326-5503

pidorarelampago.lda@gmail.com

A Prefeitura de Nova Santa Barbara

SucÇão de fossa séptica

REPRESENTANTE: Alexssandro Antonelli

RG:

AGÊNctA BANCÁR|A: BANco Do BRAS|L: 2110-s
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Effiffiã
Belatório de Cotação: cotação fossas e caixâs de gordura

Pesquisa realizada entre l9/08/2021 1 0:24:50 e '19/08/2021 
1 0:40:1 'l

Item l: mânutenção, reforma predial

nelaióric, gerado ôo diâ 19/08/2§21 10:4I 00 {lP: 1].I.92.7.}58

QUÂNTIDÀDE

órgão Público

Valor Unitário

Data

Licitâção

21t01t2021

Píeço

Rs 234,12

Rs 234,72

PREqoS /
PflOPOSTAS

1t20

Píêço Compías

Govêínâmentais

I

PBEÇOS /
PROPOSTAS

t/tl

Preço Compras

Governâmeotais

1

PÂEçO

ESTIMÁDO

R§ 234,72 (un)

TOTÀL

RS 234,72

TOTAL

Rs r r 5,00

TOTÂL

âs r.508,00

NoPrêgâo:22021

uasGt60006

PREÇO

ESTIMÂDO

Rs ',r 
r 5,00 (un)

ldentificaçâo

ldentif;câção

QUANTIDADE

órgão Público

PREFEIÍURÁ MUNICIPAL OE PÂUTÁ FREITAS PR

Valor Unitário

\tem 3: Limpeza de reservatório superior de água com capacidade 30,00m.

QUANTTDÀDE

NoPregão:422021

UÂSG:981753

Data

Licitação

r5to7t2021

Preço

Rs 115.00

Rs ',r r 5,00

PREÇOS /
PSOPOSTAS

I /',10

Preço Compías

Govemamentais

1

PREÇO

ÊSTIMÂDO

R§ I .508.00 (uô)

Vâlor Unitário

RelatóÍio gerâdo no dia 190&2021 1O:41:OO (tPi 177.92.7.15a)
Código Validâçáo: JXIm8783RmÉOtOCgsdi?TlF4FSHlskcuqFctttrbm6óôzdvsyes20vyiKebâeLt
http J rww.bancodeprecos.com.bÍ/Cêrtifi c€doAúenücidâde?
tokên=Jxlk08783Rm6olOcgsdlvÍ/lF4FBHbrcuqFcf!.tLrbm6tózó/Slos20vyiKebaeLr

ldentificâção Preço

Ês'r.508,00

Rs r.508,00

NoPrêgão:102021

UASG:153103

Valor Global: BS 
.1.857,72

Média dos PÍeços Obtidos: R§ 23472

Média dos PÍeços Obtidos: B§ 1.508,00

't t9

Item 2; limpeza caixa de agua

MINISTÉBIo DÁ DEFESa lcoínando do Éx&cito lcomândo Militâr dâ Âmâzôniâ |

1 
.BÍiOada de lnÍanraíiâ de Sêlvâ I 1 

oBatalhão de lníantaÍia de Selva

l

Média dos Preços obtidos:R§ I15,00

Órqão Público

MlNlsÍÉB,O DÂ EDUCAÇÃo I universidade Federat do Rio Grande do Norte

Datâ

Licitâção

28/07n021



Detalhamento dos ltens

Quantidade

1 Unidade

DescriÇáo

limpeza de fossa séptica e/ôu caixas de qoÍdLrrâ

RS 234,72

VALOR DÂ PROPOSTA FINAL

Rs 138,00

Rs 138,99

RS 144,00

RS r49,00

Rs 200,00

PÍêço (Compra6 Goveínâmêntai6) 'l: Mediana das PÍopost s Finais

Óígáo: MrNsÍÉRlo DÂ DEFESA

Coínando do Exácito

CoÍnôndo Militâr da Amozôniâ

I'Brigada de lnÍôntaíâ de Sekâ

1 
cBâtalhão dê lnàntaria de Seh/a

obieto: Escdhâ da propôsta máis vântâiosa pâÉ â êventuâl clntÍatação dê empresa

especializêdâ em serviçts coÍnuns de mgEôhâíiâ visando à manúençáo

coíreüva e píeventiva das instalâç6es do 'l o Bâtâlhão dê lnfântaria de Selve

(Âmv), confoíme clndiçôes, quêntidades e exbênciâs estâbêhcidas no Édil,rÊl e

§elrs anexq§.

Descrição: Manutêíção . reÍorma píêdiâl - Umpêza de lossa sép'lica e/oo câixas de

qpídura

CNPJ RAzÂo soctAl Do FoRNEcEDoR

CREDENCIAL ENGÉNHARIA LTDA

36.209.499/0001-99 CHRTSTTANO QUETROZ DA COSTA EtBELt

02.S58.777lOOOl-99 CVD PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA

28,388.I4610OOI.75 ANDREA DA COSTA FEÂREIRA EIRELI

MBrca: MaÍca não intoímâ&
FabÍicantê: FâbÍicanrêÍÉo infoÍmado
Dêscriçáo: DescriÉo: Limpê2á de íossa sépticâ ê/o! câixâs de qo.duÍa

Endêreçp: Nomê dê Contato:
R VIOLETA AREOSA 4I I ANDREA

Data:

Modalidade:

SBP:

IdentiÍicação:

Lote/ltêm:

Ata:

Fonte:

n /0? 12021 10130

Pregão Eletrônico

SIM

NôPregão:2202] / UASG:l 60006

t49

Liôk Aiâ

www-comprasgoveínâmentais.gov

br

150

Unidâde

Quêntidâdê

Unidâdê

UF

1

Marca: Marcô não iníoímada
FabÍicântc Fabíicânte não info.mado
Dêscrição: Limpezâ de fossa sépticâ ê/ou caúâs dê godur8

Teleíonel

(92) 32341 361

Êmail:

credencia,seNicos@bol-com.br

Marca: Mârcâ não iofoímâda
FabÍicanle: Fabricanle não infoÍmaô
Dêscriçáo: Limpê2â defossâ sépticâ ê/ou cáixâs dê gfidurâ

E§tâdo: Cidâdê: Endêreço:

AM Manâus BUA CI-EMENTE DE ÂLExÁNoRlÁ,83

Têleíone:

(s2) 81 66-331 5

Marca: Marca náo inÍo.mrda
FâbÍicântê: Fabícântê não infoíúâdo
DescÍição: Limpeza dê íossâ sépticâ ê/ou câixâs dê goÍduaâ

Esrado: Cidade: Endêreço:

AM Manaus R CONDÉ DE TOCANTINS.1297
Emâil:

miclospace.contâbil@yâhoo.com.br

(92) 9923r -3ú4
Emaill
phâmâíques34@qmâil.com

Marca: Márca náo inÍoÍmad6
F5 bracânte: Fakicantê não informâdo
Dêscrição: Limpêzâ de fossâ séptaca ê/o! câixâs de goídura

Estâdo: Cidâdê: Eoderêqo:

R HIO TAPI,375 (92) 9299-2030

Émail:

f hlêngenhaíiâ@hotmêil.com

1 5.274.155,/OOOI.93 FHL ENGENHARIA LTDA

03.293.923/OOOI -77 M. COMERCIO BEPBESENTÂCOES SERVICOS E EMPBEENDIMENTOS LTDA

Relatóíjo gerado no dia 1SY08/2O21 10:41:00 llP: 1n .92.7 .'tsa)
Código Validação: JXtkoSTS3Rm6DtOCgsdf,Vl F4FSHbkcuqFcÍMubm6nózdÁyQs2ovyiKebâell
httpJ *ryr /.bncod€prêcos.com.brr'Cênif cadotutenlicidadê?
token:Jxlk0STS3Rm6DlOCgsdlvr/lF4FSHtskcuqFcÍl^rbm6fózdvsles20wiKebâelt

016

Item 1: manutênÇão, rêforma predial

Prêço Estimâdo: RS 234,72 (un) Média dos Preços Obtidos: ÊS 23472

obsêrvâÇão

05.358.s98/000r-0s
*VENCEDOR*

Éslado: Cidade: Endereço:

ÂM Manaus RUA ARTUR VIRGILIO FILHO.42

Emâil:

hoíêbe.comerciâ120@gmail.com

Rs 210,00

Telefonêi
(92) 5205-8644

trF,EÍtr

,ãiffii
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOB

Marcâ: Mârca nêo inforÍnâdâ
FabÍicante: FâbÍicâ ê não informado
DÊscriçáo: 'Limpêzâ de íossâ séplicâ ê/ou caixas dê godum'

Esrâdo: cidade:

03.34r .826/000r -02 P. J. CONSTRUCOES LTDA

24,698,829/0OOI -78 JBCONSGBAF CONSTBUCOES E IMPRESSOES EIRELI

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 213,90

Rs 215,05

comêíciâl@consqraf .com.bí

Rs 230,00

Rs 230,S4

Âs 238,50

Rs 255,52

R$ 260,00

Rs 260,00

Rs 260,65

EndereÇol

Â PEAGOSTINHO C/MABTIN, 322

Nomê dê Contato:

Edimar Nogueira Perêira

Email:

m-coínerci@tê6a.com.br

Mârce: Máícâ nãô infoÍmâdâ
Fabrica.te: Fab.icanle não infoÍmâdo
Descriçáo: timpezâ dê fossa séptica ê/ou câixas de qordur

Enderêço:

R MESIUÍTÂ BNAGÀ S/N

Marca: MaÍca não informada
FabÍicante: FabÍicanle náo iníormado
DescÍição: Limpeza defossa séptica e/ou caiíâs de goíduía

Endêreço:

AV PRESiDENTE l(ENN€OY,466 192)3O22{o7O

Email

07.355.725l0001-4r AMAZONCRETOCONSTRUCOESETRELT

Mãrcá: Mâ.cã nãô iníoímádâ
FâbíicânteaFâbricânte não inf ormado
Dêsc.ição: limpeua dêfossa séptica e/oucâixas de godurâ

Endêre9o: Tel€fone:

AV CASTELO BRANCO, 1837 (92) 30844755/ (92) 30844755

Mêrca: Marca não infoímâdâ
FabÍicsnte Fâbriczntê nÃo infoÍmâdo
Descrição: Limpazâ dê fossâ séplica ê/ôu câixâs de go.durâ

Enderêço:

R BELO HORIZONTE,93

Nome de Contâto:
LUCIANE

09.271.49310001 -79 SAFTRA CONSTRUCOES LTDA

Nome de Contato:

Eduaído RibêiÍo 192) 3642-7222

Emaili

ígcaído§o@hotmâil.coín

l92l 
"3O7-2A1 

4

Email:

saÍiÍaênqêngênhariâ@oütlook,coo

29.1 38.454/OOO'I{5 FORT FACILTÍIES ADMÍNISTRACAO DE OBRÁS LTDÀ

Mârcâ: Mârca nâo iníoímadâ
Fab.icantê: Fâbaicâniê não info.mado
Descrição: Limpêza de fossa séptica e/ou câixâs dê goÍdura

Endêíeço: Têlefone:
RUA CARD|NA|- 0 (92)913e$06

06.53S.432i OOO1.5I SGRH SERVICOS DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS CONSTRUCOES E

COMERCIO DE MAIEBIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Mârcâ: Mârca não infoímadâ
FabÍicantê: Fabricânte nào ioÍormâdo
DêscraÇãor Limpeza defossa sépticâ e/oucaixas de godura

Estado: Cidade: Endêí€ço:

R 5 DE SETEMBRO,24O (92) 3087-4547
Email:

s!Íhc'onsÍucoes@gmáil.com

2I.OO1.74UOOO1-O1 EVERESI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA

Mâíca: Marca náo inÍoÍmâda
Fa bÍicântê: Fabricante não infó{mâdo
Dêscriçáo: timpeza de íossa séptica ê/ou câixas dê qoÍdura

€srado Cidâdê: Endêreço:

FUA SÉLMA ACIOLY, ]8
Tele{one:
(92)361rr581

Rêlelório gerádo no diâ 19D8/202.t 10i41 :OO (tp: 12.92.7.158)
Código VâlidaÉo: JXmSTE3Rm6OtOCgsdMTt F4FBH tskcuqFcfivtubm6óózctuStes20vyiKebaeLt
hfl pl^^i!t/w.bâncodepÍêcos.com.h./Ceíifi cádoqubnticidâde?
loken=Jxlko8783RmÉDlOcgsdtvfl 1 F4FSHbrcuqFcíMubm6óôrvsyos2ovyiKebâeLt

ri]Bt rn

.E#,#

Emâil:

admengecoÍp@9mâil.com

3/9

02.1 18.04910001-79 R G CABDOSO EIRELI

Marca: Marea não informada
Fabricante: Fabricante não ioíormado
DescriÇãoi Limpeza dê fossa sépticâ e/ou càixàs de OorduÍâ

Estâdo: cidade: Êndeíeço:

AM Manâus B BARAO DE JACÉGUAI, ]2

Nomê de Contâto:
JOS1JE

Íelefonê:
(92\ 362*4A22

Emait:

íoítunâ|ojr@|lol.com.bí

32.659.1 58/OOO1-64 ÊNGEMAXTECNOLOGIA INDUSTRIAL EIRELI
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Marcâ: Mâíca úo aofomsda
Fâbíiconte: Fâb.icomeíâo infoímado
Dêscrição: ümpê2â dê Íossa séptica e/ou caixas de gioÍduíâ

Estado: Cidad€: EndereÇo:

AM Mânaus AV PROFESSOB NILToN L|NS,9

Telefone:

(s2) 9r90-31s0
Emâil:

êngemaxtecnologia@qmail.co.n

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

23.634.s831000r -08 NS SERV'COS DE CONSTRUCOES EtRELT

Máícâ: Mãrcâ nãô iôfomeda
FabÍicônte: Fabícante não iníormado
Dêscíição: LtMPEza DE FossA SÉPTEA E/ou catxas 0E GoRDURA

Endeíêço:

RUA ALVARES DE êZEVEDO,50

Marca: MaÍca não infoímada
FâbÍicânte: FabÍicanie não infoÍm ado
DescÍição: Limpeza de fossã séptica e/ou caixas de goÍduía

Endereçol

R DOROTHEÁ LANGE,l4

Marcâ: Marca não infoímada
FabÍicante: FabÍícante nâo informâdo
Dêscri9áo: Limp€za defossâ séptica e/ou caixâsde goÍduía.

Estado: Cidade

Teíé

Têlefone:

(9484A74082
Emâil:

comeíciâl@nssêrvicos,com

EndeÍeço:

Emâil:

lid€Íanca_serv@yâhoo.com.bÍ

(21) 3989-1332

Email:

contato@sselecconsulloria.côm

VALOR DA PROPóSÍA FINAL

Rs 26434

Rs 265,49

8s 265,49

Bs 265,50

34,483.'I8O/0001.21 CONSTRUTOBATOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Telêfonê:

(92) 3651-326/ (92) 3651-203s

Emâil:

geÍaldodulra@hotmâil.com.br

02.1 54.693,T0001.00 EXCLUSE SERVICO DE CONSERVACAO E LIMPEZÀ LTDA

10.929.199/000',1-90 E. DOS SANTOS - SERVTCOS

Marcai Mârcâ não infoamâdâ
FabÍieantê: Fâb.icântê não iníoímado
Descriqão: Limp€za defossa séptica e/oucâixâs de goÍdura

End€í€ço: TeleÍone:

RUA 217, r3 (92) 9625.8856 / (92) 364r,1444

Endereço:

AV EÂNANI DO AMARAL PEIXOTO,3OO

Quântidade

'l Unidâde

Descrição

ljmpêzâ câixa de aqua

Prêço (Compras GoveÍnamenta;s) l: Mêdiana das propostas Finais

óí9áo: PREFEÍTUÂA MUNICIPAL DE PAULA FRETTAS PB

Obiêto: Registío de Preço para fuiurâ e eventual ContÍatâÉo de empresa esp*ializada
em prestação de serviços de dêdêtizaçâo ê limpêza dê câixâs d,água nâs
Escolas e CMEts (Cenúos Municipais de Educação tnfâôtj, e demajs órgãos
peíencentês â Admioisaação pública Municipal, em âtendimento â Secrêtariâ de
EdueaÉo, Culturâ ê Despoíto, do Munic,pio de pâula F.eitas/pâ..

Descrição: Sêrviço especializâdo de limpeza - Sêrviço dê Limpezâ de Caixa dê Águê dê
1.000 à 3.000 úros

Catser: 25194 - Serviço especializacÍr, de limpeza

Relatóíio gêrado m dia 19108/2021 1O41.OO (pt 1Tt .ú.7 j*\
Código Vâlidâção: JXlkOST83RmSOtOCgsdiÍrlF4FBHbrcuqFcíiÀrbm6f$dvslos20vliKebaeLr
http/wwú,,b€ncodêpÍeco§.cqn.bÍrc€dillca&úutenlicidâdê?
tcken:Jxlk08783Rm)êDlocgsdi,TlF4FOHlskcqFcíMrJbín6óôzúÁlos2ovyiKebâelt

Obse.vação

RS 1I5,00

Detâ:

Modalidadê:

SRP:

ldentificação:

Lote/ltem:

Ata:

Adjudicação:

Homologaçâo:

15l0'l12021 0A.15

PÍegão Ekt6nico

stM

NoPíe9âo:422021 / UASG38753

n
Link Ât?

mlo7n021 ú22
2OlO7l2O210A:25

4t9

Rs 265,49

3I,548.384/OOOI.O5 VILE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

Marca: Marca não iníormadâ
Fabricanter FabricânG não infoímado
DêscriÇão: limpeza de fossâ sépticâ e/oucâixas de qoídura

Item 2: limpeza caixa de agua

Preço Estimado: RS 11t00 (un) Média dos Preços obtidos: RS 115,00

EgJdE

ESâT
E)qi,t27
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Fonte: wwy/.compÍâsgoveínâmentais.gov

.br

ouantidade: 30

Unidadê: Uôidade

UF: PR

23.566.543/000r-76
TVENCEDOB }

Marca: Marcê não informadâ
Fâbricântê: Fâbricânre ôâô iníoímado
Descriçáo: Serviço de Limpeza d€ Caixâ de Á9uâ de 1.000 a 3.000litros

Éndêreço:

RUÂ RUA JOAO ZARPÊLLON, q25
Têlefonê:

(42t 3422-7692

CNPJ

27.335.218/OOOI.53 VANDERLEI PORTELLA

RAãO SOCIAL DO FORNECEDOR

ZOE RIBEIBO KOSINSKI DEDETIZACAO

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Rs 35,00

Emâil:

sos.dedetizadoíirali@yahoo.clm.br

RS 39,00

R§ 60,00

RS 75,00

RS 94,00

Bs r 15,00

RS 120,00

Rs r30,00

ffs r47,33

Marca: Mârca não aofoÍmada
FâbÍicântê: Fâb.icânrê não i.Íemado
Dêscrição: LIMPEZÂ DE CAIXÀ OEÂGUA

Êndereço:

RUA ÀIÍÁ DÉ CASSIA OOBBOCH INSXL 'I 3

€stador cidâdê: Endêrêço:

SP Ouíinhos R ELIAS GAROIM, rSS

Enderêçô:

R IÊMÀS (LOSIENSXI, ]35

Íêlêfonê:
l17)9ú1-72rn portêllã{ândedei20l 7@bol.com.bÍ

06.295.22310001-00 cABLOS A. DE SOUZA TMUNTZACAO ETRELT

Marcã: Marca não inÍoÍmada
Fabíicantê: Fâbricânte não iníoímâdo
DescriÇão: Seftiço de Ümpeza dê Caixâ de Áqua dê 1.000 à 3.000 Litros

Marcâr Mârcâ.1ãô infomádá
FabÍicsntê: Fabricanle náo informado
DescÍiçâoi Servrço dê Limpeza de Caixa dê Água dp300 à 500 Litros

Esrâdo: Cidade: Endereço: Nome de Contalo:
TO Pa|mas Q AASE ]51, AVENIDA 1O33, ACSVOl, LOTE ]1, S/N NAÍANAELLEITE LIMA

TêlêÍonê:
(63) 32r4-r084

Emâil:

insetmâsier@hotmail com

'I 9.827.650/0001-33 LETTE & LIMA LTDA

,1'I.896.83I/OOO1.7O TIAGO ZANCHÍ COMERCIO DISTRIEUIDOB ATACADSTA VAFEJIST

Maacâ: Marca nâo infoímâdâ
Fab.icantc: Fabrbá ê neo intoímado
Descrição: SêÍviço dê Umpê2â de Câixâ d€ Áqua dê I .00O à 3.000 UtÍos

Endêreço:

28.370.34r /000 t-78 ENEAS POGOGELSKT

Marca: Marca não inÍoÍmâdâ
FabÍ,cânlê: Fabricânle nâo infdmedô
Desc.iÇáo: Serviço de Limpezâ de Câixâ deÁqua de t.000 à 3 OO0 Lil.os

Endereço:

.i 
8,85O.8I4,iOOO'I€O VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROTS DE PRAGAS URBANAS

Marca: Mârca não infôÍmade
Fâbíicantê: Fabíicâ e nâo iníoímâdo
Descrição: Sêíviço de úmpêzâ de Caixâ dê Água de I _0OO à 3.000 LitÍos.

Nome dê Contato:

04) 3325-213S

Emâil:

altêmâtiYacal@hotmâ jl.com

Teleíonê:
(4Í]) 3565-1 218/ (43) 9969-251 5

02.512,253/OOO] -70 DEDETIZADORA CASA LIMPA LTDA

Relatôíio geràdo Í)o dia 1 9/0Ar2O21 1O.41:OO ltpt 1Tt -52.7 .1SA\
Código Varidâçáo: JXlk08783RmÉDtocgsdttÍtl F4rBHbkCüFcflrubm6óôzó/Sles20vyiKêbâeLr
hfl pJ Â1/vw.bancodêprecos.coín.br/Cêrtfi cadoÂutenricidadê?
token=Jxlm8783Rm)6OtOCgsdr"f/lF4FSHtskcuqFcÍtÂjbm6Õózdvslos2ovyiKebaeLr

Email:

âtendimento@grupomprnêt

5/9

26.614.095/0001.27 JLM. SERVICOS DE DEDETIZACAO E LIMPEZA DE CAXAS DE AGUA LTDA

Marca: Marcâ Éo infoímada
FâbÍiceâtê: FabÍicânte oão informsdo
DescíiÉo: Sêoiço de limpêzâ dê .âiEs dê á9uâ I .0001 e 3.0001

ÉndêÍcço: ÍeleÍone: Email:

TRÁVÊSSÂ SÂO AB|UO,55 (41) 3060á94S contât@dêd€rizâdoíâmatíix.coÍn.bí

tnB!ütãr

ffiffi
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Eôdêaêço:

ÂVGUERINO GIUBERÍ,226

Íelcíone:

Qn32*3ffi
Êmail:

catalímpwêtoÍÊs@treiêil.coín

CN PJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Msrc!: Marcs íúo infoamâdr
FôbÍicanta: FabÍica ê náo inÍoímâdo
O6criçáo: S.rvip dc Um9.2â rÍa Caixs dê Á9lÉ dê I .m0 à 3.000 tjtío6

2',t.187.363/0001-58 PAULOCESARGOÍZ

2I.'] 26.567/0001.89 L. SOÀRES DE OLIVEIRA. CONTROLE OE PRAGAS

Maícâ: Mâícâ Íüo iníoímada
Fabracanlê: Fsbricanle náo iníormado
Dêscriçáo: SêNiÇo dê limp.zâ dê câixa d'águâ dê I 000 ê 3 000 ljtros

Endereçoi

RUA PAORE AOUILES SAPOÂITI, ']93 (46) 9930-0682 / (46) 8824-270S

VALOR DA PROPOSTA FINAL

RS 148.33

decontíoldêdêtizâ@gmail.com

RS 148.33

Email:

Marc6: Mârca não inÍdmãda
Fâbíicânlê: Fâbricântê não iníormâdo
Descrição: SERVIçO DE LIMPEZÂ DE CAIXAS DAGUA DE 1.000 A 3.000 LÍTROS

Endêrêço: Tel.fooc:
R BÀRÂo 0O ÊD BAÀNCO. 1 r 87 (12) 881 7-2555

Quô idâdê

1 uôidâdê

Descrição

Limpeza de íeservatório superior cie áqua com capacidade 30,00m'

Rêl8lóÍlo gcra.b m úa 19/Ogt2O21 10:4 i:m (lÊ I2.92.7.1Sa)
Cód€o Vâlldáçro: JXI68783Rm6DtOcasdi,f/iF4FOHbkcr4Fcfitrbm66ôzd!,SÉs20vyiKebaêLl
hfl p:/rw\iwr.b.ncod6pÍ6co6.com.bÍ/Cêíi fi csdoAuÉnücidadê?
bron:JXlk08783RmÉDtOcgsdi,fl I F4FSHbrcuqFctrttubm6f$zdvsÉs2ovyiKêbaelt

Píeço (CompÍas Governamentais) l: Mêdiana das Propostas Fin6is

Óroão: MrNsÍÉRo oA EDUcAçÂo

Univêísidadê Fedeíal do Rio crônde do Noítê

obieto: Pregão gefônico S,SRP Nô.: '10/2021 - Coitrôtâção dê empresa êsp€cializâda

em seÍviçls de limpezâ e desinfecçáo de câixas dágua, cisleíôgs e resetuôtóíios
pâíâ âtender d€msndas de UFRN pêlo pertodo de I 2 (dozê) meses.

Descíiçâo: Msnutcnção . higênizâção dê ÍeseívaróÍio dê água porável - UMPEA DE

CISTERNAS, CÂIXAS OÁGUÂ E RESERVATÓROS. CÂMPICÂEÓ E CUÊRAIS

NOVoS (CÂPÂC|DÂoE DÊ 30 Â 49 M3)Limpêza dê cisteínâs. caüas dáquâ ê
.eseívatóÍios dos Câmpu§ Câbó e de CurÍais Novos, ambos dá UFRN,
(câpâcidade dê 30 a 49 m3). Meis inÍormaçóes encoot a{e no têrmo de
RêíeÍênciô, anexo ao êdital. (DC - 391 6000001 085)

BÁZÂO SOCIAL DO FORNECEDOR

JOSE AVAILTON DA CUNHA EIRELI

Quantidade:

Unidade:

UF:

Data:

Morralidadê:

SRP:

ldêntificação:

Lote/hêÍn:

Atâ:

Fonte:

2S/071202109:00

PÍêqão Elêtíônico

slM

N.Píê9áo102021 / UASG:1 53103

3t?

I ink At.

wwty.comprasgoveíôêmentais.gov

bÍ

4

LJnidade

RN

Obseívâção

Bs 1.508,00

VALOB DA PROPOSTA FINAL

R§ r.280,00

Rs 1.300,00

35.755.812/000r -21
* VENCEDOR T

Maícâ: MâÍca não infoíÍnâda
FabÍicântê: Fâ baacsnlê náo iníormado
Dê§c.ição: LIMPEZÂ DE clsrERNÁs, cAlxÂs D ÁGuA E REsÉnvAÍôBos - caMpr cAtcó E cuBRAts Novos (capActDÂDÉ DE 30 A 49 M3) Limpezá dê castcrn
âs. caixas dágua e Íêservatóíio§ dos campus caicó e de cuí.ais Novos, smbos ds UFRN. (câpacidadê de 30 a 49 m3). Mais inío;m6çõ€s encontia*e no termo
d€ Reíeréôcis. anexo ao edirâ|. (DC - 391m00OO I OBS)

Endcreço: Íelêfone: Emâit:
RU^ MIRÂSSOI 1628 (84) 9481ót4l adm@impáctosaudeâmbiêntat.coín

22.337.0491000'I.TI RÍVA SAUDE AMBIE}ITAL LTDA

Marce: MaÍca nâo iníoímâdô
Fâbíiclnta: Fâbíicântr não iníoÍúado
Dc§crição: LlMPEza DE clsTERN^g cÀxas DrcuÂ E REsERvaÍóRtos - cÁMpt cÂtcó E cuÂRÂts Novos (cÂpAclDADE o€ 30 a 49 M3)

6/9

Email:

cacapragas@gmeil.com

Item 3: Limpeza de reservatório superiorde água com capacidade 30,00m3

Preço Estimado; RS 1.508,00 (un) Média dos Preços Obtidos: RS 1.508p0

CNPJ

EEEÍE

ffii



02t
VALÔR DA PROPÔSTA FINAI

25.1 '1S.477IOOOI.11 
I P DE SOUZA SAUDE AMBIENTAL EIRELI BS 1.420,00

Marca: Marca não infoímâdâ
FâbÍicânte: Fâbaicânle não iníoamado
Descrição: LTMPEZA DÉ C|SÍERNAS, CATXAS DÁGUA E RESERVATÓRtos -cAMPlCÂtcó E CURRATS Novos (CAPACTDÂDE DE 30 Á 49 M3) Limpeza de.istem
âs,caixas dãguâ e Íeservâtórios dos Campus Caic$e de CuÍÍais Novos.ambos da UFRN, (câpacidêdê dê30â 49 m3)- Mais infoÍmações encrootÉse no leÍmo
de Beíerénciâ, ânexo ao êditâ|. (DC - 3916000001085)

Enderêço: Teleíone: Emâil:

BUA 0OS PAR DAIS. 41 (84) 3021 { I 48 vendâs@loizasâudeambiefital.com.br

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

Enderêço: Norhe dê Contato:
Ê EDGAR PINHO FII.HO.284 UEISAJARA

Ielefone:
(85)3272Ar3

Email:

Íhuan.íellipÊ@hotmail.c!m

Êndereço:

RUÂ I\IOZÂRT PINIO,336 (85) 305s{526 / (85) 3257-1 4s2 / (85) 32] +5414
Emaill
comêrciâlpmdo@gmâil.com

Estôdo:

CE

cidádê:
Fonâleza

EndêÍêço:

ÂVENIDA DUQUE DE CAXIÂS.4{)

Telêfonê:

(85) 303r -3446 / (85) s0s1-3.(42

12.377.801,/0001-50 B A 0E oL|VEIRA EARBOS EtRELt R§ r.508,00

Mãrcâ: Marcâ não informada
Fablcanle: Fâbr|canle não iníormado
Descrição: LIMPEZA DE crsTERNAs, cAtxas D'ÁGUA E BESEBVATóR|oS - cAtJPt cAtcó E cuÊRAts Novos (capACtDÁDE oE30A 49 M3) timpezâ decisrêrn
as,câi&sd'águâ e ÍeseNatóíios dos Cãmpus CâicóedêCurrais Novos, ambos da IJFHN, (câpâcidâdê dê 30 â 49 m3). Mais ínÍormâçóes êncontÍa.se no teÍmo
de Rêiêrênciâ, anexo aoedilâ|. (DC -3916000001085)

Estâdo: Cidâde: Endêreço:

PE O|inda RUACOHONET JOAO JOSE FIGUEIREDO,153

TeleÍonel
(8r) 323r-0230

Emâil:

socâsadedelizacao@hotmail.com

04.475.382/000+03 ESTRELA DO NORTE LTDA Rs 1.508.00

Mârca: Marca não infoímâdâ
FabÍicônt€: Fabricênre não infoímâdo
Dêscrição: Limpeza dê cistêmâs. cairôs dãguâ e reseÍvatóÍios dos Câmpus Caicóedê CuÍais Novos, âmbos da UFRN, Ícapâcidadê de 30 a 49 m3). [.tais infor
maçôes eoconrrâ§e no termo dê Rêfêrência, ânexo âo ed;ral. (CATMÂT:t35SS) CAÍMAT/CATSER:13S9S

Estado:

RN

Cidâde:

NâtâI

End€.eÇo:

RUA OÂS OBOUIDEAS,757

I2,882.148/OOO].86 SOCASA SAUDE AMBIENTAL LTDA

Mârca: Marcâ náo infoÍmadâ
FabÍicaotê: Fâbricântê nâo informado
Descriçáo: LtMPÉ-ZA OE C|SÍEHNAS, CATXAS D AGUA E RESEBVATóROS (CAPAC|DADE DE 30 A4q Mr)

Telefonê:

(84) 3234-8056

10.38] .430,/000't -54 DIAS& D|AS COMERCTO E SERVTCOS DE EDTFTCACOES LIDA

Rs 1.508,00

RS 10.000.00

Emâill
nâtal@grupoôstral_com.br

03.284.595/0001-42 GRUPO NTLDO SANEAMENTO E CONSTRUCAO LTDA BS 1.508,00

Mârcâ: Mârcâ Mo iníôÍmãdâ
FabÍicôntê: Fabricante n6o informado
DescÍição: LIMPZÂ DE clsrÊRNÂq cÀxAs oÁcua € RESERVÂTóR|oS - cAMpl catcó E cuRRAls Novos (cÀpactDADE DE 30 a 49 M3) Limpêzâ d€ cistêín
âs, câixas dágus e aesêrvâtóíios dos Câmpus Câicó ê dê cuÍÍais Novos, âmbos da UFRN, (capacidâdê dê 30 â 49 m3). Mâis infoimâç6es encontra-sê no termo
dê Rêfêrênciâ, âí|ero âo cditat_ (DC - 3916000001 Og5)

Eslâdo: Cidâdê: Endêíêço:
PE Recúê R COSME BEZERRÂ.l15

llomê dê Contato: Telefonê:

181) 3272-2267

Emâil:

vendas@gruponiHo.com.bÍ

06.006.135/0001.40 LiBRA EMPREENDIMENTOS E PROJETOS LTDA RS 3,OOO,OO

Màrca: Mârcâ não informada
Fâbricânle: Fâtricanlê nâo iníormôdo
Descriçâo:2 Mânutençâo , higiênizâçáo derêseNôtóriode água porávet- oescíiçâor LtMpEzA DE ctsrERNAs, catxasD,ÁGUA E FESERVATóRtos - cAMptcA
lcÓ EcURRÂts Novos (cAPAclD^DE DE 30A49 M3) Limpêza de cisrêÍna§, cair;s d'água ê ÍeseÍvâtório§ dos câmpus câícó ê de cuíáis Novos, âmbos da uF
RN, (câ pacidadê de 30 a 49 m3) Mais inÍoÍmaq6€s êncontra-se no têímo de Rêfêrênc,â, anexo ao edila t. (Dc - 39.t ôooo001 oB5

€stedo:
RN

Endêíêç!:
R VNGILIO TRINDADE 81 (84) 320S7254

Relatório gerâdo rb c,ia 19/08/Z)2t 1O:41:OO (tp: 12.92.7.1Sa)
Código Validação: JXtk0878:]RmSDtOCgsdtÍÍ/l F4FSHbkcuqFcô/frbm6ôózdvsms20wiXêbâell
hIp:/ 

^/u/w.bancodêpíêcos.com.trlcertf 
câdoAulenticjcttâdê?

tokên:JXlk08783RmÉOtOCgsdMT.tF4FBHtskcuqFcflvlubm6liôzd!6yes2ovyiKebaelt

E]B}dE

bryffi

Emâil:

dias-diâsm@+Etmail.c!m

7ts

12.898.969/000I.00 P. MELO CONSTRUCOES E EMPBEENDIMENTOS LTDA BS 1.508,00

Mâ.ca: Maíca não infoÍmada
Fabíicante: Fâbricânte náo infoímâdo
Descriçáo: LlMPEza DE ctsrERNAs, cAlxAs DÁcuA E RESERVATóR0S -caMPtcatcó E cuRBÂts Novos (cApÂclDADE DE 30 a 49 M3) Limpeza dê cistern
âs, câixas dãguâ e reseÍyâlórios dos Campus Caicó e de CuÍrôis Novos. ambos da UFRN, (cãpâcidade de 30 a 49 m3). Mais informaçõês êna-ontra$e no termo
de nefeÍência, anexo ao êdital. (DC - 3916000001085)

Cidade:

Natal
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Marca náo iníoÍmada
F3bíicântê: Fabricânlê nâo inÍoímado
DêscÍiçáo: 2 Mânutéíçáo , higienizâÉo de Í.s€Ívatóíio d. águ€ potávêl

Eslâdo: Cidadê: EndeÍeço:

RN NEIâI RUÂ VIRGILIO TRINDADÊ. 1329

Íelefone:
(84) 3082O3r7

Email:

diâs.diâso2@holmail.coÍn

El!íEEl Rddóíio 9êr* ÍD diâ l9m0/2c2í lo:/r1:m(|e 12.92.7.1Sa)

ffiffi ;#i#;ii,",,-dl§.§Slf"iffiHlF4FsHbkcuqFcn'ubm6nôzô/$Qs2ov'iKebâêLl
Eln'tá? rokên=Jxtx08783Rm6otocssdr,?1F4F8Hbko4Fcôtu;66ôzú/slos2o/yiKebâelt

8t9



023é LAUDo DA corAÇÃo

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que aEnde aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, lnstruç'oes Normativas,

Acótdãos Begulamentos, DecÍetos e Pottarias. gndo assin por reunir diversas fontes govemamentais, complementâres e sites de dominio amplo, o
sistema não é considerado uma bnte e, sim um meio pae que as pesquisas sejam realizadas de forma segura ágile efrcaz

Preço estimado dos itenscalculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

hem I -manuteneáo, reforma pÍedial

- I preÇo do portâl Compras Governamentais praücados pela AdministÍâção Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia
271O7 /2021, calculado pela fórmuh Mêdiana dâs Propostas Finais.

§i oescnrrrvo oE FóRMULAS ulLtzADAs

Mediana das Propostas Finais

- capta os preços Íinais da licitaÉo e selecioôa o preço do rn€io (no caso de número impaÍ de propostas) ou a média dos preços do meio.

EIFEIE

$#i
177 .92.7 _1§l

9/S

llem 2- limpeza caixa de agua

- I p.eço do poRâl Compras Governamentais prôticados pela Administração Pública de licitaçôes homologadas/adjudicadas no dia
15/O712021, calcvlado pela fórmula Mediana das PÍopostas Finais.

Item 3 - Limpeza de reservatório superior de água com capacidade 30.00m!

- I preço do portal Compras Gove.namentais pÍaticados pela Administrâção Pública de licitaÇões homologadas/adjudicadas no dia
2BlO7 /2O2'l, calculado pela fórmuh Mediana das Propostas Finais.
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CoRRESPONDÊNCIA INTERNA N" 0,96 I 2O2L

Nova Santa Bárbara, 19 I 08 I 2O2l

Senhora Contadora:

Tem esta, Íinalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a contrataçáo de empresa especial2ada para limpeza de
caixas e reservatórios dãgua, caixas de gordura e fossas, conforme
solicitaçáo das Secretarias Municipais, num valor máximo previsto de R$
1O.215,29 (dez mil, duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Elaine ditk os Santos
Setor de Licit

Rua walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, centro, S 43.3266.8t00, E - 86.250-000 -Nova santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or-gov.br - www.nsb.or.goy.br

PREFEITURA MUNICIPAT

De: Departamento de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa êspecializada para limpeza de caixas e
resersatórios d'água, caixas de gordura e fossas.

Atenciosamente,



026NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 19 de agosto de2021

De. Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSU NTO: Dotaçáo orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência Interna n" 096i2021,
que solicita Dotações orçamentárias para contratação de empresa especializada
para limpeza de caixas e reservatórios d'água, caixas de gordura e fossas,
encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de Souza Cam Almeida
Contadora

Recebido por: /4at2-31
ome datara

Rua WalÍredo Bittencourt de Moares no 2Z2,lone 43.9266.g 100 C.N.,.J. N.o 95.561.0'0/OOO1-60
E-mail: pmnsbúDnsb.or.eov.br _ Nova Santa Bárbara _ paraná

PREFEITURA IVUNICIPAL

*
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PREFEITURA MUNICIPAL
029

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDÊNCA INTERNA

De: Setor de Licitaçóes
Para: Departamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 1910812021.

Prezada Senhora,

Em atenção às correspondências expedidas pelas Secretarias
Municipais, solicitando a contratação de empresa especiallzada para limpeza de
caixas e reservatórios d'água, caixas de gordura e fossas, num valor máximo
previsto de R$ 10.215,29 (dez mil, duzentos e quinze reais e vinte e nove centavos),
sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade a existência de previsâo
orçamentária.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha
o parecer jurídico acerca da modalidade de licitaçáo a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

ristina d Santos

Setor de LicitaçÕes

Rua WalAedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000 - Nova Santa
Paraná - EI - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

Bárbara,

Ela ine



PREFEITURA MUNICIPAL 030

NOVA SANTA BARBARA

PARECER JURíDICO NS L69I2O2L

Assunto: Contratação de Empresa Especializada para execução de serviços, de

limpeza de caixas e reservatório de água, caixas de gordura e fossas

Solicitante: Departamento de Licitação

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação, visando

manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a modalidade licitatório a ser

adotada para contratação de empresa especializada para execução de serviços,

de limpeza de caixas e reservatório de água, caixas de gordura e fossas, conforme

correspondência interna da Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de

Empregos.

Na correspondência interna, oriunda da Secretaria de Obras, Trabalho, Geração

de Empregos, se firma entendimento que se trata de serviços comuns, que se

encontram com facilidade no mercado para contratação.

Em linhas gerais, para que a Administração proceda a compra ou contratação de

serviço, há a necessidade de prévia licitação, a qual foi modernamente

consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 no art.37,

XXl, que diz que "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação

pública...".

Face ao posicionamento esboçado pela secretaria solicitante, a presente

contratação, salvo entendimento em contrário, poderá ser levada a efeito pela

modalidade, PREGÃO seja em sua forma presencial ou eletrônica, à luz das

disposiçôes constantes da Lei ne 10.520, de 2002, c/c Lei Federal ne g.666, de

1993 e Lei Federal no 10.024, conforme dispositivos abaixo transcritos, vez que

os padrôes de qualidade são objetivamente definidos pelo edital, mediante



PREFEITURA MUNICIPAL 031

NOVA SANTA BARBARA

especifícaçôes usuais no mercado, ou seja, trata-se de bem ou serviço comum

"...cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado", vejamos:

Lei ns 10.520, de 2002 lnstitui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e

MunicÍpios, nos termos do art.37, inciso XXl, da Constituição Federal, modalidade

de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá

outras providências. "Art. 1s Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá

ser adotada a licitação na modalidade pregão, que será regida por esta lei.

Parágrafo único: Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos

deste artigo, aqueles cujos padrôes de desempenho e qualidade possam ser

objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no

mercado."

No que diz respeito propriamente à licitação na modalidade de pregão, incumbe-

nos ainda demonstrar as lições pregadas pela doutrina pátria, que elenca as

seguintes características como sendo as principais da modalidade e que nos faz

crer no acerto e legalidade da escolha realizada pelo Órgão Consulente, veja: l)

destina-se a aquisição de bens e serviços comuns; ll) não há limites de valor

estimado da contratação para que possa ser adotada essa modalidade de

licitação; lll) só admite o tipo de licitação de menor preço; lV) concentra todos os

atos em uma única sessão; V) conjuga propostas e lances durante a sessão; Vl)

possibilita a negociação entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor

preço; Vll) é um procedimento célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administração os seguintes benefícios,

de grande destaque e repercussão, a saber: a) economia - a busca de melhor

preço gêra economia financeira; b) desbu rocratização do procedimento

licitatório e c) rapidez - licitação mais rápida e dinâmica as contratações.
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Nova Santa B , 25 de agosto de 2021.^r
t . ilr*

Carm-en Corte

Procuradora

z Wilcken

Jurídica

O pregão é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as vantagens de sua

utilização são enormes, principalmente pelo fato de sua ampla publicidade atrair

inúmeros licitantes. Com o pregão, os licitantes têm a oportunidade de exaurirem

suas propostas e, ao final, vence o que conseguir cotar o menor preço.

Diante das considerações acima, e após manifestação da secretaria responsável

pelo acompanhamento dos serviços que envolvem o presente processo, que

entendeu se tratar de um serviço atualmente considerado comum, aconselha-se

que se proceda a um bom detalhamento no termo de referência em relação aos

serviços, locais e especificidades dos ambientes onde os mesmos devem ser

prestados.

O presente processo, poderá se dar pela modalidade pregão, em sua forma

eletrônica, entendendo desde já que o setor técnico deverá se manifestar pelo

detalhamento do Termo de Referência, bem como acompanhar a apuração das

propostas para atestar sua adequação.

Abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade

mencíonados acima, opina-se pelo encaminhamento e decisão à autoridade

superior.

É o parecer.
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

'r. Dos LocArs DA PRESTAçÃO DOS SERVIÇOS:

Os serviços deveráo ser executados nos seguintes locais:

a) Secretaria de Administração - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222 - Cenlro:

b) Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos - Rua lnterventor Manoel Ribas,

SN - Centro;

c) Secretaria Municipal de Saúde - Rua Antônio Joaquim Rodrigues, SN - Centro;

d) Escola Municipal Maria da Conceição Kasecker - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n"

760 - Centro;

e) Escola Municipal Edson Gonçalves Palhano - - Rua Walfredo Bittencourt de Moraês, n. 73S

- Centro;

f) centro Municipal de Educação lnfantil Noêmia Bittencourt carneiro - Rua walfredo
Bittencourt de Moraes, n' 842 - Centro;

g) Espaço Conviver - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, (ao lado da Escola Kasecker);

h) Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,

n" 119-Centro;

i) secretaria Municipal de Assistência social - Avenida walter Guimarães da consta, n. 5í2
- Centro;

j) Conselho Tutelar - Avenida Walter Guimarães da Costa, n. S55 - Centro.

033

Objêto - Contratação dê êmpresa especializada para execução de serviços de limpeza de

caixas e resêrvatórios de água, caixas dê gordura e fossas, para suprir as necessidades

das Secretarias Municipais.

2. DA EXECUçÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

a) Os serviços deverão ser executados dentro das normas ambientais inerentes a matéria, bem
como, com todo zelo e cuidado que merecem.

b) o coNTRATADo deverá observar que não fique nenhum resíduo na superfície, gramas,
calçadas e passeios, caso haja algum vazamento o mesmo deverá ser limpo imediatamente.

c) Todos os serviços contratados serão efetuados conforme a demanda de Cada Secretaria
Solicitante.

Rua walfredo Bittencourt de Moraes,2zz, Fone (fax) (43) 3266-s1oo Nova santa Bárbara-paraná
E-Mail: licitacao@nsb.or.gov.br site: www.nsb.or.qov.br
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d) Os serviços objeto deste edital estaráo sujeitos à mais ampla, irrestrita e rigorosa

fiscalização, a qualquer hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a

empresa a prestar todos os esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados

e) Os serviços deverão iniciar-se no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do

recebimento da ordem de serviços emitida pela CONTRATANTE.

A fim de subsidiar a elaboração das propostas e garantir a melhor adequação destas aos

serviços, as empresas interessadas em participar da licitação deverão fazer rigorosa vistoria

nos possíveis locais onde serão executados os serviços através de representante legal da

empresa, o qual deverá apresentar documentação que comprove sua representatividade. Após

a vistoria, será firmado o termo, conforme modelo disponível no Anexo ll do Termo de

Referência (Modelo do Termo de Vistoria). O licitante examinará algumas das áreas e tomará

ciência das características e peculiaridades dos serviços, posto que não serão aceitas

alegações posteriores quanto ao desconhecimento de situações existentes;

A vistoria deverá ser marcada e realizada em dias úteis, das 08:00 às '12:00 e das 13:00 às

'17:00, através do telefone (43) 3266-81 00, devendo ser eÍetivada até 02 (dois) dias úteis antes

da data fixada para a sessão pública;

A realização da vistoria não se consubstancia em condição para a participação na licitação,

ficando, contudo, as licitantes cientes de que após apresentação das propostas náo serão

admitidas, em hipótese alguma, alegaçóes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir

com as obrigações, face ao desconhecimento dos serviços e de dificuldades técnicas náo
previstas.

4. PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA E DESINFECçÃO DE CAIXAS E RESERVATORIOS DE

Áeul

Serviços preventivos e corretivos:

a) Esgotamento da caixa d'água / reservatório por processo mecânico.

b) Lavagem das paredes intemas.

c) Retirada de toda sujeira e esgotamento dos resíduos provenientes da limpeza pelo sistema
mecânico.

Rua walfredo Bittencourt de Moraes, z22, Fone (fax) (43) 3266-8100 Nova santa Bárbara-paraná
E-Mail: licitacao@ nsb.or.sov.br site: www.nsb . or.sov.br

3. DA VISTORIA
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d) Enxágue e desinfecção.

e) Aspersáo de hipoclorito de sódio.

f) Escovação com vassoura de nylon para náo afetar a impermeabilização do reservatório

g) Reabastecimento da caixa d'água / reservatório.

h) Demais serviços que forem necessários para a coneta execução do serviço.

Execução dos Serviços:

A contratada deverá retirar a água residual do fundo do reservatório. A limpeza do reservatório

e da tampa dele deverá ser efetuada por hidro jateamento com pressão moderada e uso de

escovas de cerdas de nylon para que as paredes não sejam danificadas, eliminando-se assim

toda a sujeira aderida nas mesmas. Os resíduos oriundos desta limpeza serão retirados do

reservatório, e o processo será repetido novamente por mais duas vezes. Após a limpeza,

deverá ser feita a desinfecção do reservatório pulverizando-se nas paredes e na tampa uma

solução bactericida e fungistática (hipoclorito de sódio a 5%), que agirá por um período de trinta

minutos. Asolução pulverizada no reservatório será removida, e a caixa estará pronta para uso.

Para a certificação da desinfecçáo dos reservatórios, deve-se, uma semana após a execução

do serviço, ser coletada amostra da água para análise bacteriológica, conforme consta nas

normas de controle para limpeza e desinfecção de reservatórios de água potável da Vigilância

Sanitária.

5. PROCEDIMENTOS PARA LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA E FOSSAS

Execução dos Serviços:

a) Sucção dos dejetos;

b) Esgotamento das fossas;

c) Sucção da caixa de gordura, caixa de passagem e tubulação.

Rua walfredo Bittencourt de Moraes,2zz, Fone (fax) (43) 3266-g100 Nova santa Bárbara-paraná
E-Mail: licitacao@nsb.or. .b r site nsb.or.sov.br

Após análise da água, a contratada deverá emitir um relatório técnico (laudo) de laboratório

químico, devidamente registrado no cRQ, com resultados físico-químicos e microbiológicos da

água do reservatório.
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6. OBRTGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) Acompanhar e fiscalizar a execuçáo dos serviços.

b) Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

c) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços e materiais entregues em desacordo com as

obrigaçóes assumidas pela contratada.

d) Assegurar o livre acesso dos empregados da CONTRATADA, quando devidamente

identificados e uniformizados, aos locais em que devem executar suas atividades.

e) Fornecer à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução dos

serviços e demais informações que venham a ser solicitadas.

f) cumprir e exigir o cumprimento do disposto nas cláusulas do contrato podendo aplicar as
penalidades previstas em lei pelo não cumprimento das obrigaçóes contratuais ou execução

insatisfatória dos serviços.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua
proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das
cláusu[as contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas

e utensílios necessários, adequados para execução dos serviços;

b) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos
ou inconeçôes resultantes da execução ou dos materials empregados;

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado ao Município, devendo ressarcir imediatamente a
Administraçáo em sua integralidade.

d) utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

Rua walfredo Bittencourt de Morces, z22, Fone (fax) (43) 3265-8100 Nova santa Bárbara-paraná
E-Mail: licitacao@nsb.or.gov.br site: www.nsb.pr.gov.br

d) Ficará por conta de a Contratada encontrar um lugar apto e homologado para o descarte de

resíduos líquidos e sólidos, sendo que este custo deverá estar incluso no valor do serviço

ofertado pelo licitante vencedor.

e) A contratada deverá seguir a legislaçáo local pertinente para o descarte dos resíduos e

efluentes líquidos e sólidos e enviar os comprovantes do descartê juntamente com as Notas

fiscais.
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e) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

f) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

g) Fornecer à CONTRATANTE relatório, detalhado, das atividades desenvolvidas pela

CONTRATADA, Certificado de Garantia e laudos das análises bacteriológicas realizadas,

onde deverá constar todas as informações técnicas e necessárias além dos produtos

químicos utilizados.

ANEXO II - MODELO DO TERMO DE VISTORIA

Declaramos, para Íins de participação no Pregão Eletrônico no )4X)(12017, que a empresa

inscrita no CNPJ sob o no _, sediada na _,
portador da Carteira de ldentidade no

/SSP-_, vistoriou as dependências onde serão executados os serviços objeto do

presente processo licitatório e constatou as condições e peculiaridades inerentes à natureza

dos trabalhos a serem contratados e recebeu as informações pertinentes, estando de acordo

com as disposições do Edital.

Nova Santa Bárbara, 27 de agosto de 202j.

b LI

Danilo Dassayev Gozi
Engenheiro Civil

CREA PR 16,t.684/D

Rua walfredo Bittencourt de Moraes,22z, Fone (fax) (43) 3266-g100 Nova santa Bárbara-paraná
E-Mail: licitacao@nsb.or.sov.br site: www.nsb.Dr.sov.br

Estado do Paraná

representada pelo Sr(a).

Danilo DassaYev Gozi

tnaennerro CNrl

."catPn: re16aa/0

pr"t"itro'taíniopar o" n' sanra Bárbârà
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CORRESPOT{DÊNCIA INTERNA

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licltaçôes

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, ÂUTORIZO a
licitaçáo sob a modalidade de PRErGÃo ELETRÔIYICo t" 39120/21, que tem
por objeto a contrataçáo de empresa especializada para execução de serviços
de limpeza de caixas e reservatórios de água, caixas de gordura e fossas,
para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, normatização de
procedimentos administrativos, consultas, e em todos os demais assuntos
correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n" 10.520, de
17 lO7 l2OO2, Lei Federal n' 8.666, de 2110611993, Republicada em
06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08l08l2000, Decreto Federal no
3.697 , de 2l I L2 I 2OOO e demais legislaçôes pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" O23l2O2l, nomeando a
Pregoeira e Equipe de Apoio. Ordeno que Extrato do Edital de Licitaçáo seja
publicado no quadro de Avisos e Editais desta Prefeitura e onde mais convier
parâ que seja data a devida publicidade.

Encaminhe-se
providencias necessárias.

ao Setor de Licitação para as

Nova Santa Bárbara, 7l08l2o2t.

alérto
ipal

c

Rua Walfredo B
Nova Santa Bárbara, Paraná

ittencourt de Moraes n" 222, Centro, 8 43.3266.t100, X - 36.250-000
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CORRESPONDÊNCN INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Jurídico

Prezada Senhora,

Solicito análise jurÍdica do edital e minuta do contrato do
Pregão Eletrônico n" 2912021 , cujo objeto é a contrataçáo de empresa especializada
para execução de serviços de limpeza de caixas e reservatórios de água, caixas de
gordura e fossas, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais, em
atendimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n' 8.666/93.

Elaine ristin
or de Li

ditk dos
citaçÕes

ntos

Nova Santa Bárbara, 27 10812021.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente

Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.gov.br _ www.nsb.or.gov.br
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PARECER JURíDICO N9 186/2021

Processo Administrativo ng 65 /202L

Pregão Eletrônico ne 39 l2O2L

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços

de limpeza de caixas e reservatórios de água, caixa de gordura e fossas

para suprir as necessidades das Secretarias Municipais.

Origem: Setor de Licitações

Submete-se a apreciação desta Procuradoria Jurídica, o edital do processo

licitatório Pregão Eletrônico ns 39/2021, o qual tem por objeto a

contratação de empresa especializada para execução de serviços de

limpeza de caixas e reservatórios de água, caixa de gordura e fossas para

suprir as necessidades das Secretarias Municipais

O pregão é regido pela Lei ne 10.520/2002, o Decreto ne 3.555/2000, o

Decreto pe t0.024120t9 [paro pregõo no formoto eletrônico] e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatória da licitação foram

estabelecidos no art. 3s da Lei ns 70.52012002, que assim dispõe:

I - a autoridade competente justificará a necessidade de contratação e

definirá o objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
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ll - a definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas

especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias,

limitem a competição;

lll - dos autos do procedimento constarão a justificativa e definições

referidas no inciso ll deste artigo e os indispensáveis elementos técnicos

sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento, elaborado

pelo órgão ou entidade promotora da licitação, dos bens ou serviços a

serem licitados, e

lV - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou

entidade promotora da licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e

lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a

habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

A seguir, passa-se ao cotejo entre estas exigências legais e a instrução dos

autos, no intuito de verificar a regularidade jurídica do caso em exame,

ou, se for o caso, apontar as providências que ainda devem ser adotadas

pela Administração.

O processo veio a esta Procuradoria Jurídica, devidamente autuado, em

um volume, a minuta do edital seguiu até o presente momento as

prescrições da legislação em vigor, em especial da Lei ne 70.520/2002, do

Decreto ns 10.02412019 e, subsidiariamente, a Lei ne 8.666/93, não

adentrando aos aspectos técnicos que envolvem os serviços a serem

contratados, nem a necessidade ou não de maiores especificações no

termo de referência, pois fogem a atribuição deste setor.
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Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital, com

seus anexos, nos termos da Lei ne 10.52012002, c/c o parágraío único do

art. 38 da Lei ns 8.666/93. Não se incluem no âmbito de análise da

Procuradoria os elementos técnicos pertinentes ao certame, como

aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser

verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

Ate nciosa mente.

Nova Santa Bárbara, 01 de setembro de 2021.

en Cortez Wilcken

Procuradoria JurídicaC
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AVTSO DE LrCrrAÇAO
PREGÃO ELETRÔNICO N.O 3912021

Processo Administrativo n.' 6512021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução
de serviços de limpeza de caixas e reservatórios de água,
caixas de gordura e fossas, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais.

Tipo: Menor Preço, Por Lote.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: das 08h00min do dia
0810912021às 08h29min do dia 2110912021.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do
dia21lA9l2021.
tNícro DA sESSÃo DE DtspurA DE pREÇos: às 09h00min.
do dia 2110912021.
LOCAL: www.bllcompras.com

Preço Máximo: R$ í0.2í5,29 ldez mil, duzentos e quinze reais
e vinte e nove centavos).

Nova Santa Bárbara, 03l1gl2121.
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Pregoeira
Portaria n'02312021
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Rua Walfredo Bittencourt de Mones no 222, Centro, 8 43.3266.t100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura Municipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de /rtloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br
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PREGÃO ELETRÔNICO NO 39/2021
Processo Administrativo Ír.' 6512021

Senhor licitante:

Visando possível comunicação Íutura entrê a Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara e a
sua empresa, solicitamos o preenchimento completo do Recibo de Retirada de Edital, abaixo,
remetendo-o ao Setor de Licitaçôes poÍ meio do e-mail licitacao@nsb.oÍ.Eov.bÍ.

A falta de rêmessa do presente Recibo de Retirada do Edital exime está Pregoeira da
comunicação de possíveis retificações ocorridas no instrumento convocatório ou outras
inÍormações adicionais pertinentes ao certame licitatório.

Z.
!)-1,7"1'"L

Simere Sotto
regoeira

Portaria n' 02312021

0{4

ãw' eotti(p

Rua Wal,iedo
El - E-mail - licitacao@nsb.or.eov.br - .Dr.gov.br

t
Bittencouí de Moraes n'222, Centro, t 43. 3266.8100, - 86.250-000 Nova Santa B&bar4 Paraná

* NOVA SANTA BARBARA
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Processo Administrativo n.' 6512021

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza de

caixas e reservatórios de água, caixas de gordura e fossas, para suprir as necessidades
das Secretarias Municipais.

RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL

A Empresa (Razão social, CNPJ e endereço completo), retirou este Edital de Licitação ê deseja

ser informada de qualquer alteração pelo e-mail
pelo tel/ fax:

OU

aos I t2021.

Assinatura e Carimbo da Empresa

s - E-mail - licitacaor2asb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov.br
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EDTTAL oe pneeÃo elerRôuco No 39/202í
Processo Administrativo n.' 6512021

LtctrAcÃo ExcLUstvA PARA Mrc ROEMPRE SA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E/OU
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl) ILC 147r2014t.

O lilUtttCíptO DE NOVA SAHta eÁRgaRA, Estado do paraná, através da pregoeira, designada
pela Portaria no 02312021, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar
licitação na modalidade de PREGÃO etetRÔtflCO, do tipo Menor preço, por lote, para a
contratação de empresa especializada para execução de serviços de limpeza de caixas e
reservatórios de água, caixas de gordura e fossas, para suprir as necessidades das
Secretarias Municipais, conforme descrito no Anexo I do edital.

O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, a Lei no 10.520, de .17 de julho de 2002, do
Decreto no 10.024, de 20 de setembro de 2019, da Lei complementar n' ,l23, de 14 de dezembro
de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.666, de 21 de junho de 19g3, e as exigências
estabelecidas neste Edital.

RECEBIMENTO oAs PRoPosrAS: das 08h00min do dia 0ato9t2o2't às 08h29min do dia
21t09t2021.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h30min às 08h59min do dia21tOSt2O2,l.

INícto DA sEssÃo DE DtspuTA DE pREÇos: às 09h00min. do dia 21togtz021.

LOCAL: www.bllc pras.com

PeÍa todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

oBJETo - Tem por objeto o presente Edital de pregão Eletrônico para a contratação de
emprêsa especializada para execução de sêrviços de limpêza de caixas e reservatórios dê
água, caixas de gordura ê fossas, para suprir as necessidades das Secretarias Municipais,
conforme descrito no Anexo I do êdital.

Compôem este Edital os seguintes anexos

ANEXO Oí

ANEXO 02
ANEXO 03
ANEXO 04
ANEXO 05
ANEXO 06

ANEXO 07
ANEXO 08
ANEXO 09

Descrição do Objeto;
Minuta do contrato;

Exigências para Habilitação;
Modelo de Declaração de ldoneidade;
Modelo de declaração de fato sup€rveniente impeditivo de habilitação;
Modelo de declaração de inexistência de empregado menor no quadro da
empresa empregadora;
Modelo declaração de não parentesco;
Modelo Carta Proposta;
Declaraçáo de enquadramento no regime de tributaçáo de ME/Epp.

- E-mail - licitacao/An sb.pr.eov.br - §,\,vr v.nsb.Dr v.br
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DrsPosrÇÕEs PRELTMTNARES

O Pregáo Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante
condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através do
Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil.

Os trabalhos serão conduzidos por funcionária do Município de Nova Santa Bárbara,
denominada Pregoeira, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou
transferidos para o aplicativo "Bll compras" constante da página eletrônica da Bolsa de
Licitaçóes e Leilões do Brasil. (www.bllcompras.com).

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

2.1

3. COND|çÕES PARA PART|C|PAÇÃO

3.í. Esta licita é exclusiva oara particioacão de M oresas íME). Emoresas de

0i7

1.1

1.2

Peoueno PoÉe íEPPI e/ou Microempreendedor lndividua | (MEll. qualificadas como
tais nos termos do artioo 30 da Lei Comol mentar n,o 1 6. com as alte cões da

Y

Lei C Dlementar n.o í 47t2014.

3.2 Poderáo participar deste Pregão Eletrônico as empresas que apresentarem toda a
documentaçáo exigida para o respectivo cadastramento junto a Bolsa de Licitações e
Leilões do Brasil;

3.3 É vedada a participaçáo de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas;

3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência, concordata, concurso
de credores, dissoluçáo, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou declarada
inidônea pela Administração pública ou impedida legalmente.

3.5 Para participação na licitaçáo, os interessados deverão credenciar-se diretamente ou
através de uma conetora de mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilões do
Brasil, telefone: (41) 3097-4600 - até horário fixado neste edital para apresentação dâ
proposta e início do pregão.

A participação no pregáo está condicionada obrigatoriamente a inscrição e credenciamento
do licitante, até o limite de horárío previsto, e inserção no sistema do valor inicial do lote.

Moraes no 222, Centro, I ,13 - 86.250-000 Nova Santa Bár3266.8100.

3.6
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1.

í.3 Devido à preferência dada as MEs, EPPs, MEls, não será aplicado o disposto nos
artigos 42, 43, 44, 45 ê 46 da Lei Gomplementar í23106, será adotado apenas o
critério de menoÍ preço.

O fomecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos para a inscrição e
cadastramento e a abertura da proposta, atentando também para a data e horário para
início da disputa.
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3.7 O custo de operacionalizaçâo e uso do sistema ficará a cargo do licitante que pagará a

Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil, provedora do sistema eletrônico, o equivalente aos
custos pela utilizaçáo dos recursos de tecnologia da informação, consoante tabela fornecida
emitida pela entidade, nos termos do artigo 50, inciso lll, da Lei no 10.52012002.

4. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

4.1 O certame será conduzido pela Pregoeira, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em
especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questóes formuladas pelos fomecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;

d) analisar a aceitabilidade das propostas;

e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de

menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessáo com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a âplicação de

penalidades previstas na legislação.

CR ,vo srsTEMA LICITACOES DA BOLSA DE LICITACOES E

048

4.2

4.3

LEILOES DO BRASIL

As pessoas jurídicas ou Íirmas individuais interessadas deverão nomear através do
instrumento de mandato, operador devidamente credenciado em qualquer conetora de
mercadorias associada à Bolsa de Licitações e Leilôes do Brasil, ou pela própria Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil, atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar
todos os demais atos e operaçôes no sistema de compras do site: www. bllcomoras .com

A participaçáo do licitante no Pregão eletrônico se dará por meio de conetora contratada
para representá-lo, ou diretamente pela BLL, que deverá manifestar em câmpo próprio do
sistema, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitaçáo
previstas no Edital.

Poderão participar da presente Licitação pessoas que atuem no ramo peÉinente ao
objeto da prêsênte licitação e que atendam a todas as condições exigidas na Lêi no
10.520102' na Lei no 8.666/93, Lei Gomplementar n. í2312006 e Lei complementar no
1 47 1201 4 - Exclusivo ME/Epp.
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4.5 O acesso do operador ao pregão, para eÍeito de encaminhamento de proposta de preço e
lances sucessivos de preços, em nome do licitante, somente se dará mediante prévia
definiçáo de senha privativa.

4.6 A chave de identificação e a senha dos operadores poderão ser utilizadas em qualquer
pregáo eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa
da Bolsa de Licltações e Leilões do Brasil;

4.7 É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo a Bolsa
de Licitações e Leitões do Brasil a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de
uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.8 o credenciamento do Íornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico;

PAR cÁo
4.9 A participação no Pregáo Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e

intransferível do represêntante credenciado (operador direto, ou da corretora de
mêrcadorias) e subsequente cadastramento para participar do pregão e encaminhamento
da proposta de preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e
horário limite estabelecidos.

4.'lO Caberá ao fomecedor acompanhar as operaçôes no sistema eletrônico durante a sessáo
pública do pregão, Íicando responsável pelo ônus deconente da perda de negócios diante
da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão do
seu representante;

4.11 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional, poderá ser esclarecida
pelos números (41) 99895-7199/ 992ís-91s3/ 99946-2689/ 30974600, e-mait:
contato@bll.orq.br, ou através de uma corretora de mercadorias associada.

4.'.t2

4.t3

4.13.1

4.13.2

ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULACÃO DOS LANCES

A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, descrassificando desde rogo aquerasque não estejam em conformidade com os requisitos estaberecidos neste Editar,
contenham vícios insanávêis ou náo apresentem as especificaçôes técnicas exigidas no
Termo de Referência.

Também será desclassificada a proposta que identiÍique o licitante.

A desclassiÍicação será sempre fundamentada e regiskada
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

no sistema, com

raes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, - 86.250{00 Nova Santa B
Rua Walfredo Bittcnco
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4.13.3 A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

4.14. O sistema ordenará automaticamente as propostas classiÍicadas, sendo que somente
estas participaráo da fase de lances.

4.15. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a Pregoeira e os
licitantes.

4.16. lniciada a êtapa competitiva, os licitantes deverão encâminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do
valor consignado no registro.

4.16.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total/unitário do item

4.17. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

4.18. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

4.19. O intervalo mÍnimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, deverá
ser de R$ 1,00 (um real).

4.20. será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa'abeÉo', em
que os licitantes apresentaráo lances públicos e sucessivos, com pronogações.

4.21. A etapa de lances da sessáo pública terá duração de dez minutos e, após isso, será
prorrogada automaticamente pelo sistema guando houver lance ofertado nos últimos dois
minutos do período de duração da sessão pública.

4.22. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois
minutos e oconerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de
pronogação, inclusive no caso de lances intermediários.

4.23. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública
encerrar-se-á automaticamente.

4.24. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá
a pregoeira, assessorada pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da
sessão pública de lances, em prol da consêcuçáo do melhor preço.

4.25. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

4.26. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificaçâo do licitante.

Rua Walfredo Binencoun de Moraes n
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