
^ 01PREFEITURA MUNICIPAL

Processo Administrativo n.o 4812022

DATA DA ABERTURA: Dia 0210612022, às 14h00min.

DOTAÇAO:

Rua Walfredo Bitten@urt de Moraes, zz2,ÍeleÍone - 43.3266-8100 - C.N.P.J. N.. 95.561.080/000í-60
E-mail: ticitacao@nsb.pr.eov.br - Nova Santa Brírbara - Paraná

D

Dotações

Exercíci
oda
despes
a

Conta Natureza da

despesa
Grupo da fonte

2022 2130 loo.oo+. r z.sos.o 260.2018 102 3.3.50.43.00.00 Do Exercício

NOVA SANTA BARBARA

OBJETO: Gontratação de empresa especializada na
prestação de serviços de coleta, transpoÉe, tratamento ê
destinação final de resíduos urbanos.

Funcional piogramática Fonte
de
recu rso

VALOR wtÁxfuO: R$ 438.646,32 (quatrocentos e trinta e oito
mil, seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e dois
centavos).
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PÂAÂI.IA

coRRESPoNoÊtcra TNTERNA

DE: Secretaria de obras

No 42t2022

Data:
18t04t2022

PARA: Setor de Licitação

Mediante autorizaçâo desta secretaria, solicito a abertura
de processo licitatório para contratação de empresa que possa executar as
atividades pautadas na COLETA, TRANSPORTE, DESTINAÇÃO E
TRATAMENTO, em dois lotes, sem hansbordo. Realizando a coleta e transporte
de resíduos sólidos domiciliares, a coleta regular utilizando veículos
compactadores com frequência alternada nos períodos diurnos, conforme
necessidade deste Município, incluindo a Vila Rural Sol Nascente.

Atenciosamente

(),-t*,,t+*"r'";9o
Antônio Tintino da Silva

Secrêtário de obras, trabalho e geraÉo de empregos

Recebido por:
Nome atu ra

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cerrtro,I 43. 3266.8100, I - 8ó.250-000
Nova Santa Biirbara Paraná - El - E-rnail - licitacao b. r. .br - www.nsb.or.qov.br

PREFBTURA MUNICIPAL

l-L t"'( r-z"z t



NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

coRRESPoNDÊuctl trureRrua

Nova Santa Bárbara, 1810412021 .

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência
expedida pela Secretaria Municipal de Obras, solicitando a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e
destinação final de resíduos urbanos, para que sejam tomadas todas as
providências necessárias para a abertura de procedimento licitatório.

Atenciosamente,

unicipal

Rua Walfredo Bittencourt de Morues n" 222, Centro, 8 43.3266.9100, E _ g6.250_000
Nova Santa Bárbara, paraná

PREFEITURA MUNICIPAL

,'

03 ,

. :'

t'.

Sendo o que se apresenta para o momento.
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Proposta: 85/2022

Almirante Tamandaré, 11 de abril de 2022.

A

Prefeitura Municipal dê Nova Santa Bárbara - Paraná.

A/c: PatÍícla de souzâ

Assunto: ProDosta de Precos

A Sanetran Saneamento Ambiental Eireli, inscrita no CNPJ ne 95.391.876/0001-12, sediada à Rodovia

Verêador Admar Bertolli, 6.159, na cidade de Almirante Tamandaré/PR, apÍesenta sua proposta de prêços para os

serviços relacionados abaixo:

Observação: Nosso Aterro fica locado no Município de Assaí a 29,1 quilômetros do município de Nova Santa

Bárbara.

Sonetron Soneomento Ambientol Eireli

CNPJ: 95.39 1 .87 6/0001 -12

Item Quantidade Serviço Valor unitário Vâlor Total

200

toneladas

Contratação de empresa para a realização e execução da

destinação final de resíduos sólidos urbanos. Os resíduos
serão transportados pelo município e descartados em
local (aterro) a ser indicado pela empresa vencedora do
certame diariamênte, ou sêmpre que completar o
volume máximo de resíduos permitidos pelo veÍculo.

Rs 149,00 Rs 29.800,00

4r 3355-5ó00

www.so netron.com.br
sonetron@so netron.com. br

IRodovio Vereodor Admor Bêrtolli, ó159
CEP 8350ó-430 -Almíronle Tomondoré - PR

L

a
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tanelran

Peíobã

Sanetran Saneamento
Ambiental Eireli

F

F

Go gle

Validade da proposta:30 (trinta) dias.

Atenciosamentê,

Sanetran Saneamento Ambiental Eireli

'. . . :

L

Nova sanla 8árbara

Sonetron Soneomento Ambientol Eireli

CNPJ: 95.39 I .87 6 /0001 -t 2

á1 25 Blin

4t 3355-5ó00

www.sonetron.com.br
sonetron@sonetron.com.br

I

lõs.sgr.s76/ooo1-12

SANETRAN. SANEAMENTO
AMBIENTAL EIRELI

ROOOVIA I/EREÂDOR ÀD AR SERrO{U }t 6139
. JO. 

"l^MflB 
lA - CEÊ E35m.aa)L nr.uurnrerunr*t..* J

Ci§iú{a

|" :-: I

Rodovio Vereodor Admor Bertolli. ó159
CEP 8350ó-430 Almironle Tomqndoré - PR

a

@
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EMPRESA CERTIFICADA

rso 9001
GESTAO DE QUALIDADÊ

oFrcro 112/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVE SNI'ITI SÁNSNRA - ESTADO DO TEAANÃ

KURICÁ AMBIENTAL S/4.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPf/MF

sob ne 07.706.588 /0002-23, com sede na Rodovia Celso Garcia Cid, 12633 Gleba Cafezal,

Londrina, Estado do Paraná, vem, respeitosamente, por intermédio de sua procuradora,

apresentar orçamento nos termos solicitados.

Contratação de empresa para a realização e execução da destinação final de

resíduos sólidos urbanos.

Neste yalor não estão inclusos custos de transporte dos resíduos, o preço é para

recebimento na porta do Aterro Sanifário.

Nos colocamos a disposição para eventuais esclarecimentos

E-mail para contato: elisangela(ôkurica.com.br

Telefone: (43)337 4-4400 ou (43) 99814-5171

Londrina, 12 de abril de 2022.

Kt RrcA AMBTENTAL s/a I sEToR DE LIctrAÇÕES
CoÍraro: (43) 3374-4400 | E-mâil: elisangelâ@ku.icaâmbiental.com.br

O valor estimado para destinação final dos resíduos sólidos em aterro sanitário é de

R$160,00 (cento e sessenta reais) por tonelada.

Atenciosamente,

,7 r+,§]lt I i

KURICA AMBIENTAL S/A
ELISANGELA MARCELI AREANO ARDUIN

PROCURADORA
RG 50913015 CPF 016722989-38
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Apucarana, '13 de abril de 2022.

À
MUNICÍPIo DE NovA SANTA BÁRBARA
A/C - Sf. Patrícia de Souza
Fone: (43) 3266{100
Ref.: Prooosta de oreco

Prezado (a) Senhor (a),

Terra Norte Engênharia Ambiental Ltda., empresa licenciada para Recebimento, Tratamento,
Valorização e Disposição Final de Resíduos Sólidos Classes l, ll A e ll B, vêm por meio desta,
formalizar uma proposta de preços para prestação de serviços de tratamênto e disposiÉo Íinal
dê resíduos, a sêr efêtuada na Cêntral de Valorização de Resíduos - CVR Apucarana,
localizada à Estrada Bana Nova, no 1.500 - Gleba Nova Ucrânia, em Apucarana - PR.

1. Preço unitário, por classe de resíduo, para tratamento e destinação final, cotado em t
(toneladas):

3. Condiçôês de Pagamênto: Faturâmento dia 25 de cada mês, com vencimênto dia 5 do
mês seguinte, mediante apÍovaÉo de cadastro.

6cítoíio: RrJo Ioflo 8íerotin. .19 I soto 3 . Cep 8ó.m2-3tt . tone/Íox 55 10.t3) 3/tjt5-22q)
CVR Aq-xrôíono: E t'cdo Eoro No!o, t.5O0. Novo Ucênio . Fone 55 Íôa3l 9982-2óAa

",""."" oê::ff ;'#;'glS,*1X?i^-,..-n.o.

Resíduo
Preço (R$ / t)

Classe ll-A Classe I

Resíduos Sólidos - Classe ll-A
(Reieitos lnservíveis)

R$ 168,00 / r xxxxxx

2. Havendo interesse solicitamos que sejam remetidos os seguintes documentos:

. Laudo de Classificação do Resíduo Sólido - LCRS, para cada classe de resíduo a
ser contratado;

. AutorizaÉo Ambiental emitida pelo Órgão Ambiental conforme Poíaria IAT
21212019.

. Cópia do Contrato Social e/ou última alteragão contratual do gerador do resÍduo;

. Se, porventura, outra pessoa assinar pela empresâ, enviar cópia da Procuração,
indicando o nome do representante legal ou responsável pelo envio do resíduoi

. Dados cadastrais da empresa;

. Aceite com carimbo, data e assinatura do representante legal da empresa, ou
responsávêl pelo envio do resÍduo, no local indicado nêstê documento.
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PREFEITURA MUNICIPAL

l)--.',1. NOVA SANTA BARBARA
RÀzÃo SoCIAL: SERRANA ENGENHARIA LTDA-
ENDEREÇO: ESTRADA SÃO.lOSÉ, SrN-
CNPJ: 83.073.536/0001 -64

TELEFoNE: (44)99970)3 857

EMAIL : comercial2@serranaeng enharia.com.br

A PÍsÍâiturâ Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561 080/0001-60 - Fone/ Fax - (43) 326S8100

Ema i ! : çoqrp1-a slqts b_pf g-SlL qr

"coTAÇ.AO DE PREÇO'

Carimbo com CNPJ -
Sena
CP,

naEngeals4j Ilda8l o7) 5 l6lôoor 6.

Assinatura -

Data - 1310412022

L-osul,:
Qrttrog Rn'iíu,i)

Eooenhane r tr ,

Item Ouanüdade Nome do produto Valor Mensal

1 200 loneladas

ContralaÇão de empresa paÍe e rcdtra{o e execuçáo da
deslrnaÉo Íinal de íesiduos sólidos urbanos. Os resíduos
serão transpoíados pelo municipio e descârlados em local
(aterÍo) a ser indicâdo pela empÍesa vencedoÍa do ceÍlame
dlaríamenle, ou sempÍe que complet!Í o volume máximo
de Íesiduos peÍmitrdos pelo veicülo

ItSl63.00por
toncl:rda

Rua WàlÍÍedo Bi llencoun de MoraeJ ne 2?2, Centro. I 43. 3266.8100, : : . 86.250.000
Nova Siiltà Báíbara, Paraná - E] - E.màil - [ç.ü4!{.fíu)n:b.or rov.hr - www.nsb.pÍ.qov.bÍ

I
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Contratação de empresa paa a Íealizaçáo e
execução da destinação final resíduos sólidos
urbanos. Os resíduos serão transportados
pelo município e descartados em local
(aterro) a ser indicado pela empresa
vencedora do certame diariamente, ou
sêmpre que completar o volume máximo de
resíduos permitidos pelo veículo.

R$ 149,00 R$ 160,00 R$ 168,00 R$ 163,00 R$ 160,00

Novã Sente Bárbara, 25 de Abril de 2022

Patrícia de So dos Anjos Siqueira
Responsável pela cotação

ê
cc,

Item Nome do produto/serviço Preço l-
Sanetran

Preço ll -
Kurica

Preço lll -
Têrra Norte

Preço lV -
Serrana

Média de
Preço



PREFEITURA MUNICIPAL

coRRESpoNDÊructa trureRruA N' 076/2022

Nova Santa Bárbara, 2010412022

De: Pregoeira

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Planilha de Gomposição de Custos

Senhor Contador:

Solicito elaboração de planilha de composição de custos para prestação
de serviços de coleta e transporte de resÍduos urbanos de acordo com a
remuneração estabelecida pelo Sindicato da Categoria - SIEMACO - PR, conforme
especificações constante no Lote 1, do termo de referência anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Elaine Cris a Luditk Sa tos
Pregoerra

Portaria n" 01212022

mfrffi#*r

/un,tRecebido: 4,

10

Dara:b to? t ,loàZ

Rua Wallledo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - www.nsb.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Estado do Paraná
c.N.P.J. N.o 95.561 .080/0001€0

coRRESPoNDÊNch TNTERNA

Nova Sentâ Barbara - PR, 25 de Abril de 2022.

De: Setor de Contabilidade

Para: Pregoeira

Assunto: PLANILHA DE COMPOSTÇÃO DE CUSTOS.

Senhora Elaine Cristina Luditk dos Santos,

Conforme solicitaÉo na Conespondência lntema no 07612022, emitida em 20 de Abril de
2022, 'eÍercnte e elaboraÉo de Planilha de ComposiÉo de Custos para prestaÉo de serviços de
coleta e transporte de resíduos urbanos de acordo com a remuneração estabêlecide pêlo Sindicato
da Categoria - SIEMACO - PR, conforme especificaçôes constenle no Lote 1, do Termo de
referência.

CONSIDERANDO o contido no Manual de ORIENTAÇÓES TÉCNICAS para Elaboraçáo do
Projeto Básico de Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos do Tribunal de Contas do Estado do Espirito
Santo - TCE-ES.

Encaminho a este departamento, o modelo de planilha (anexo) para parâmetro do mínimo

LI

o'1f 
ott

Atenc
Silvio de Lima

Contador CRC: PR-051 996/0-9

exigido, conforme normas Legais.

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR

Síntese dos custos
Item Custo (Rl/mês)

'1. Mão de obra R$ 4.262,,14 15,810/.

RS 393,53 1,460/o

3. Veiculo R$ 15.857.06 58,83%

4. Fêíâmêntâs ê Metêriâis dê Consumo R$ 225,50 0,84%

5. Horas Máquinas de TratoÍ com Pá Frontal R$ 0,00 0,00%

Total dos Custos Antês do BDI R$ 20.738.53 0,00%

6. Beneflcios e Despesas lndiÍetas - BDI R$ 6.215.34 23,06o/o

Custo total mensal com coleta Rt 26.953,86 100,000/o

SÍntêsê de uantitativos
Mão de obra

Veiculo Ouantidade
3.1. Veículo Toco com CompactadoÍ 1

1.í. .io Turno do Oia colêto

Total ío
Total do Efetivo

í.2. Motorista Turno do Dia
Oiscriminâção Unidade Quantidede Prêço uniláíio Subtotal Totâl(R§)

Salário Normal mes 1 1.977.46 1.977.46
Horas Êxt.as ('100%) hoÍa 0
HoÍas Extras (50%) 0
Adicional de lnsalubridade 20 395,49
Soma 2.372.95
Encargos Sociais % 36,80% 2.372,95 873,25
Total poí Motorista 3.246.20
Total do Efêtivo homem 0 3.246,20
Pêrcentual de Tempo Rateado à Atividade 25.O0./" 811,55

Custo Mensal com Mào de obra (R$/mês) 3.17 5,47
Provisóês Oivgrsas Sobre a Mão de Obra 1.086,96

4.262,4

;

.

,,l/

.:

:

':

Quantidade
:1.1. OpeÍáÍio Turno do Dia (coletoô 2

1.2. Motorista TuÍno do Dia 1

Total de mão do obra (postos de trabalho)

Oiscriminação Unidade Quantidadê Preço unltário Subtotâl Total(R§)
Salário Normal mes 2 1.542,87 3.085.74
HoÍas Eíras (100%) hora
Horas Extras (50%) hora
Adicionai de lnsalubridade % 40 617,15 1.234.30
Soma 4.320.04
EncaÍqos Sociais o/o 36.80ô/" 4.320,04 1.589.77

5.909.81
0 5.909,8't

Perccntualde Tempo Rateado â Alividade 40,00%

1de6

coleta de Resíduos Sólidos UÍbanos

2. UniÍormes e Equipamsntos de Proteçáo lndividual

I 3

1. Mão de obÍa

2.363,92

-h;ã__l

Total da Máo de obra R$



2.1. Uniformes e EPI'S o rá.io

2.2. UniÍormes e EPI's ra Motorista
OiscÍiminação LJnidâde Quantidade Prêço uniláíio Subtotâl Total(Rt)

Jaqueta com íeÍlexivo (NBR 15.292) unidade 1t6

1,00

CalÉ unidade 1t6 60,00 10,00
Camiseta unidade 1t3
Botina de sequranÇa c, palmilha aco 0at 1t6 70,00 11.67
Capa de chuva amarela com reflexivo unidade 1t12
Protetor solar FPS 30 f.asco 1200 1t3
HiqienizaÇão de uniÍormes e EPI's mês 1 179,17 179,17

Total do EÍetivo homem 225,2',1

25,00% 56,30

Diacriminação Unidade Ouantidade Prêço uniÉrio subtotal
Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) unidade 1/6 146,23 24,37

unidade 1t3 60,00 20,00
unidade 1t2Camiseta de algodâo 42,00 21,00
unidade 1t6Boné í8,00 3,00

Botina de sequranca c/ palmilha aco pat 1/6 70,00 11,67
Cape de chuva âmerela com reflexivo unidade 1t12 27,07 2,26
Colete reflexivo unidade 1t12 23,50 1.96

pat 1t2Luva de proteçáo í4,00 7,00
Respirador somÍaciãl p/ poeirâ e qages unidade 1/30 62,90 2.10
ProtetoÍ solar FPS 30 frasco 120q 17,00 8,50

mês 1 179.17 179 17Hioienizacáo de uniíormes e EPI's
Total do EÍetivo homêm 3 241,02 24'.t,02 3,00

,í0,00% 337,22

Custo Mensâl com UniÍormes e EPI's (R$/mês) .. 393,53

2deG

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA . PR

Coleta de Residuos Sólidos Urbanos

2. Uniformes e Equipamentos de Proteção lndividual

I Torrr (Rt)

116,23 | 24,37

líl



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR
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Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

; 3. Veículo

3.1. Vêiculo Toco com Compactador

3.1.1. ô
Discriminaçâo Unidade Quantidade Preço unitário Subtotâl Total (R§)

Custo de aquisicão do chassi unidade 1 450.000,00 450.000,00
Custo aquisiéo canoceria (cpr. min 6m) unidâde 1 í65.000,00 165.000.00
Custo de aouisicão do braco hidráulico unidade 1

DepÍeciaÇáo do chassi (120 meses) vo 70 450.000,00 315.000.00
DepreciaÇáo carroceíia (1 20 meses) 90 165.000.00 148.500.00
DepreciaÉo bÍaço hidÍáulic. (120 meses) 0
OepÍeciacão msnsal do veículo mês 120 463.500,00 3.862,50

25.OOo/o 965,63

3.1.2. lm e ros
Discíimi

3.1.3 sumos

3.1.4. o

3.1.5. Pneus

Custo l. + reca / km rodado
usto mensal com eus

3.í.6

unidade Quantidâde PreÇo unitário Subtotal Íotat (Rs)

unidade 1 4.500,00 4.500,00
Sequro obriqatório unidade 1 86,50 86,50
Sequro contE terceiÍos unidade 1

Total de lmpostos e sêquros mensais mes 12 4.586,50 382,21
25,00% 95,55

Discriminação Unidade Ouântidâdo Preço unitário Subtotal Total(Rl)
Cuslo óleo die3€l'km aodado/Colête lntermitêntr km/l 2.400,00 3,4514 8.283.43
Custo óleo diesel/km rodado,/Coleta Contínuâ 1,4732

11.8't9,04

Oiscíiminação Ouântidade Preço unitário Subtotal Íotat(Rt)
lúanutenÇão Píeventiva/mês unidade 1 900,00 900,00

22â,00

Discriminação unidadê Quântidâde PreÇo unitáÍio Subtotal Total (Rt)
Custo do ioqo de oneus 275180R22.5 unidade 2.000.00
Custo de íecapaqem unidade 6

km/ioqo 23.000 12.000.00 0,52
km 4.800,00 2.504,35

2.504,35

Discriminação Quentidâde PÍeço uniÉrio Total (R9)

HiqienizaÇâo/Lavacão unidade 6 1't0,00 660.00
37,5oo/o 247,50

E

Custo Mensal com Veículos (R$/mês) 15.857,06

3de6

kmI | 2.400,0 3.535,61 |

25,000/0

I uniaaae

ol | 12.ooo,oo

lJnidade Subtotal I



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR

Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

4. Fsrramentas e Materiais de Consumo

Discrlminação unidade PÍêço unilário Subtotel Torar(Rt)
Recipiente térmico Dara áqua (5L) unidade 1t3 45,00 15.00
Pá de Conche unidade 0
Vassouía unidade 0
Enzima líquida (lavâgem contêineres) litros 5 80,00 400,00
Áqua ootável (lavadora contêineíes) 10 5,/16 54,60
Aqua potável (lavaoem extema contêin.) 7.80 5,46 42.59
Mater. limpeze (Eqúipe leveq. contêineres) verba 5 10,00 50.00
Publicidade (adesivos equipamentos) ci 0

Publicidade (adesivos veículos) q 1t12 18,80 1,57
Publicidade (adesivos contêineres) cl 0 563,75

40,o0ô/o 225,50

Custo Mensal com Ferramentas 9 Matgrieis de Consumo (R$/mês) 225,50

4de6

Quantidede



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR

Coleta de Residuos Sólidos tlrbanos

5. Custo Compostaggm

Oiscriminacão Unidâde Quantidade Proco unitáíio Sublotal Total(Ri)
Horâs máouine Tíetor Pá FÍontal hôrâs 000

-

Custo Monsal com Cu3to Compostagem (R$/mês) ,-.

CUSTO TOTAL ÍtilENSAL COM DESPESAS OPERÂGlONAlS (RS/mâs) 20.738,53

5de6

1



PREFEITURÂ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA. PR

Coleta de Residuos Sólidos Urbanos

Encarqos Sociais - Provisões

oA

B

Íotal das Provisóes 34,230/.

Encál.qos Soçiais 36,80%
Total GêÉl do Cu3tos Sobre a Fôlhâ 71,03%

Composição do BDI - Bênêíícios e Despesas lndiretas

AdministraÇão Central AC 6,50%
Sêguros/Riscos/Garantias SRG 0,95%
Lucro L 11,80%
Despesas Financeiras DF 1,000/.

Tribulos sobre o Faturamentos 3,00%
Tributos - PIS/COFINS 3,65%
Fórmula para o cálculo do BOI:
{T(1+AC+SRG) x ('l+L) x (1+DAl / (1-I} -1

Resultado do cálculo do BDI 29,970/.

E

Discíiminacáo unidede Quantidade Prêco unitário Subtotâl Total {RSl
Beneíícios e despesas indiretas o/o 29,97 20.738,53 6.215,34

6.215.34

-
Custo Mensal com BDI (Rt/mês) 6.215,34

26.953,86

INSS 20,00%
FGTS 8,000/o

Seq. Acid. Trabalho 3,00%
2,50%Selário EducaÇão

Sebrae 0.60%
Sesi/SescJDPC/Faer 't,000/0

1,50%Senai/SenadDPC/Faer
0 200/0lncra

Sub-totâl 36.80%

11,08%Férias
Aviso Prévio 0,00%

1 930/oAurílio DoenÇâ
13,01%Sub-total

13'Salário 8,33%
50% FGTS e Verbas Rescisórias
Sub-total 16,430/o

GruDo A sobre Grugo B 4.79vo
FGTS sobíe Aviso Píévio 0,000/o

6de6

6. Beneticlos ô Dsspesas lndiretas - BDI

MENSAL TOTAL (R$/mês)

8,10o/o

T
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coRREspoNDÊrucn tNrentA N' 081/2022

Nova Santa Bárbara, 2710412022.

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de
coleta, transpoÉe e destinação final de resíduos sólidos urbanos.

Senhorita Contadora:

Tem esta a finalldade de . solicitar a Vossa Senhoria,
dotação orçamentária para a contratação de empresa especializada na prestaçáo de
serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos,
conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, num valor máximo previsto
de R$ 438.646,32 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e quarenta e seis reais
e trinta e dois centavos), por um período de 12 (doze) meses

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

E la ine na d ntos
Licitaçõesr

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Sânta Biírbara" Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.or.gov.br - uqrv.nsb.pr.gov.br
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CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara,28 de abril de2022.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Licitação

ASSU NTO: Dotação orçamentária

Venho por meio desta, em resposta a Correspondência lnterna n' 08112022 que

solicita Dotaçóes Orçamentárias para a contratação de empresas especializada na

prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos,

encaminhar relatório anexo.

Sendo o que se apresenta para o momento,

Atenciosamente,

Laurita de u s Almeida
ntad

Recebido por: fuq:at
Nome data

Rua Walfredo Bittencourt de Moares no 222, Íone 43.326.8100 C.N.P.J. N.o 95.561.080/0001S0
E-mail: pmnsb@ísb.or.eov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

AL/I,,\L



( Município de Nova Santa Bárbara - 2
Saldo das contas de despesa

Calculado e m i 2810412022

o(.-

$ÜÍ,
Ôr9áo/U.i(Hô/Prq€to@Aiiddo/Cúta(b(bFú/FottEtbrú3o( F PÁDRAOORIe^PUOES/OET ) aiüizado VsLÍáncire UqLró6ípít1*b

012§

012S

E O@ 0@,O1,!7/mlo RGú.ô. 0rúú16 (UríÉ)

EA @ mlolo7i@@ Rclrlc Oídíúi6 (Ur6)

Oãtâí&cdotu Anutmz
Ccírr ô ú§pâ6.: lã)

1600@,@

1@.000.@

0m

í6q@0.@

r50m,@

íq@,@

17.§1,13

v.117.74

tl.ttd9t

u2.w.a7

1158ó2,2

2!8,1!t,ol

-\t
Emitió poí Lâúira dê S@E Cíip6 Almi& m EEão 56ê n

E - Glt{o é Ídr6 do 6âcioo / ÊÁ - &upo da ,..t€ d€ acrclo6 ,{êrioío3

2gua@2@ 52 35

6 SôcÍoteia Múicipêl dê obrá§

0@ OepalãBlo de Me'o À1üele

lú0.000,o

,60.0@,@

310.@,O

310.0ú,ú

5't.538,9í

51 $4,91

2ô{r/161,09

25&46t,09

254461,09310.@,@ 51.$a,91



PREFEITURA MUNICIPAL

coRRESPoNDÊucn tHtenrul

Nova Santa Bárbara, 2810412022

Em atenção à correspondência expedida pela Secretaria Municipal
de Obras, solicitando a contrataçáo de empresa especializada na prestaçáo de
serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos urbanos, num
valor máximo previsto de R$ 438.646,32 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos
e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos), por um período de í2 (doze) meses,
sendo que foi informado pela Divisão de Contabilidade a existência de previsâo
orçamentária.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cri ina Lu os Sa tos

Rua Waltedo Bittencoun de Moraes, 222 - Cep. 86250-000 - FonelFa'( (043) 3266.8100 - C.N.P.J. N..95.561.080/0001{0
E-mail: licitacaoúDns!-Dtueov,br - Nova Santa Barbaia - Paraná

NOVA SANTA BARBARA
18

De: Setor de Licitação
Para: Departamento Jurídico

Prezada Senhora,

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

Setor de Licitações
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Assunto: Contrataçáo de Empresa especializada na prestaçáo de

serviços de coleta, transporte, tratamento e destinaçáo final de

resíduos urbanos.

Solicitante: Departamento de Licitaçáo

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitaçáo,

visando manifestaçáo desta Procuradoria Juridica, quanto a
modalidade licitatório a ser adotada para contratação de empresa

especializada na prestação de serviços de coleta, transporte,

tratamento e destinação final de resíduos urbanos, conforme

correspondência interna da Secretaria de Obras, o qual entende que

os serviços sáo essenciais para manutençâo de limpeza urbana.

Em linhas gerais, para que a Administraçáo proceda a compra ou

contrataçáo de serviço, hâ a necessidade de prévia licitaçáo, a qual

foi modernamente consagrada na Constituiçáo da República

Federativa do Brasil de 1988 no aÍt. 37, XXI, que diz que

"ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,

serviços, compras e alienações serâo contratados mediante

processo de licitação pública...".

A presente contrataçáo, salvo entendimento em contrário, poderá

ser levada a efeito pela modalidade, PREGÃO em sua forma

eletrônica ou presencial, à luz das disposições constantes da l,ei n"

10.520, de 2OO2, c/c Lei Federal no 8.666, de 1993 e Decreto no

lO.O24 /2079, conforme dispositivos abaixo tralscritos, vez que os

PARECER JURÍDICO
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padrões de qualidade sáo objetivamente definidos pelo edital,

mediante especificações usuais no mercado, ou seja, trata-se de

bem comum "...cujos padrões de desempenho e qualidade possam

ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especiÍicações

usuais no mercado", vejamos: Lei n" 10.520, de 2OO2 Institui, no

âmbito da Uniáo, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos

termos do art. 37, inciso XXI, da Constituiçáo Federal, modalidade

de licitaçáo denominada pregáo, para aquisição de bens e serviços

comuns, e dá outras providências. "Art. 1o Para aquisição de bens

e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade

pregáo, que será regida por esta lei.

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

Íins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e

qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio

de especificaçôes usuais no mercado."

No que diz respeito propriamente à licitaçáo na modalidade de

pregáo, 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 reafizada pelo Orgáo Consulente, veja: I) destina-se á

aquisiçáo de bens e serviços comuns; II) não há limites de valor

estimado da contrataçâo para que possa ser adotada essa

modalidade de licitação; III) só admite o tipo de licitaçào de menor

preço; IV) concentra todos os atos em uma única sessáo; V) conjuga

propostas e lances durante a sessão; VI) possibilita a negociação

entre o pregoeiro e o proponente que ofertou o menor preço; VII) é

um procedimento célere.

Ademais, referida escolha propicia para a Administraçáo os

seguintes beneficios, de grande destaque e repercussão, a saber: a)
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economia - a busca de melhor preço gera economia Íinanceira; b)

desburocratrzaçáo do procedimento licitatório e c) rapidez - licitaçáo

mais rápida e dinâmica as contratações.

O pregáo é uma modalidade bastante utilizada atualmente, as

vantagens de sua utilizaçáo sáo enormes, principalmente pelo fato

de sua ampla publicidade atrair inúmeros licitantes. Com o pregáo,

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 manifestaçáo do técnico

responsável pelo projeto básico, entender se tratar de um serviço

atualmente considerado comum, face a expalsáo existente nesta

área ambiental com diversas empresas do ramo, a escolha pode ser

feita com base nos preços ofertados, haja vista serem comparáveis

entre si, bastando que a municipalidade proceda a um bom

detalhamento no termo de referência dos serviços que se pretende

o fornecimento.

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

forma presencial ou eletrônica, entendendo desde já que o setor

técnico deverá se manifestar pelo mais adequado, bem como

acompanhar a apuraçáo das propostas paÍa atestar sua adequaçáo

técnica.

Nova Santa Bárbara, 29 de abril de2022.

Abstendo da apreciaçáo dos aspectos inerentes à conveniência e

oportunidade mencionados acima, opina-se pelo encaminhamento

e decisáo à autoridade superior.
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A-/
Cortez Wilcken

Procuradora Jurídica
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Encaminhe-se
providencias necessárias.

NOVA SANTA BARBARA

ao Setor de Licitação para as

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

Tendo em vista, as informações, bem como,
considerando o Parecer Jurídico contido no presente processo, ÀUTORIZO a
licitação sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL no 24120/22, que tem
por objeto a contratação de empresa especializada na prestaçáo de serviços
de coleta, transporte, tratamento e destinaçáo final de resíduos urbanos,
normatizaçáo de procedimentos administrativos, consultas, e em todos os
demais assuntos correlatos à área, de conformidade com a Lei Federal n"
10.520, de 17 l07 l2OO2,Lei Federal n" 8.666, de2ll06l1993, Republicada
em 06l07 11994, Decreto Federal n" 3.555 de 08lOBl2000, Decreto Federal
n" 3.697, de 2l l12l2OO0 e demais legislações pertinentes.

Anexo ao presente, Portaria n" Ol2l2O22, nomeando o
Pregoeiro 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
para que seja data a devida publicidade.

Nova Santa Bárbara, 18lOSl2022.

Valério
unicipal

Rua Walfredo BittencouÍ de Morues no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbarq Paraná

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçôes



24

ESTADO DO PARANA

SÚtvlULe: Nomeia Equipe de Apoio, para julgamento de processo

licitatório na modalidade de pregão para o exercício de 2022.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA, Tesolve,

no uso de suas atribuições legais:

Art.l' - Para o exercício de 2022, para as atribuições de Pregoeiro

Municipal e membros da Equipe de Apoio, para conduzir e julgar os processos licitatórios na

modalidade Pregão (eletrônico ou presencial), os seguintes servidores:

PREGOEIRA

I _ ELAINE CRISTINA LUDITK DOS SANTOS

EQUPE DE APOIO

T _ LUIZ FLÁVIO DOS SANTOS
II - PATRÍCIA DE SOUZA DOS ANJOS SIQUEIRA

SUPLENTE

CLAUDIA PEREIRA DA SILVA

Art. 2" - Estâ portaria entra em vigor nesta data, revogadas as

disposições em contrilLrio

Nova Santa Bárbara. 23 de fevereiro de 2.022.

PREFEITURA MUNICIPALl
I NOVA SANTA BARBARA

ql
€'.o,.o

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n" 222, Cento, S 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Brirbar4 Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - Site - rvuv.nsb.pr.gov.br

PORTARIA N' 012 de 23 de fevereiro de 2022

NOMEAR
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NOVA SANTA BARBARA

coRRESPoNDÊructe rutenua

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Juridico

Prczada Senhora,

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine C na dos antos
Setor de Licitações

,

Nova Santa Bárbara, 1810512022.

Solicito análise jurÍdica do edital e minuta do contrato do
Pregáo Pr:esen cial n" 2412022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada :

na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos urbanos, em aténdimento ao disposto no parágrafo único, art. 38, da Lei n"
8.666/93.

Rua Watfredo BittencouÍt de Moraes n' 222, Centro, t43.3266.81008-86.250-000-NovaSantaBárbara,.....
Paraná - E - E-mails licitacao@nsb.Bl€olbf - www.nsb.or.gov.br
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Procêsso Administrativo ns 48/2022

Pregão Presencial ns 24/2022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de

coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos urbanos.

Origem: Setor de Licitações

PARECER JURIDICO

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

licitatório, modalidade Pregão Presencial nç 2412022, o qual tem por

objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços

de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resÍduos urbanos.

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

um volume, contendo a solicitação do Senhor Prefeito Municipal, bem

como o quantitativo necessário para suprir a demanda e demais

documentos pertinentes, a fim de atender a legislação em vigor, o setor

contábil indicou dotação orçamentária para fazer frente a despesa

pretendida, a procuradoria jurídica emitiu parecer sobre a modalidade a

ser adotada, no caso pregão em sua forma eletrônica ou presencial, e

finalmente a autoridade competente determinou a continuidade do

processo e eiaboração do editalconvocatório.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes, e feita

a análise da legalidade ou regularidade do procedimento, das prescrições
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da legislação em vigor, da Lei ns 70.52O/20O2, e, subsidiariamente, a Lei

ns 8.666/93, o edital e a minuta do contrato está aprovada por esta

Procu radoria J uríd ica.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instruçâo processual e no edital, nos

termos do parágrafo 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, em especial aqueles referentes as normas específicas da

legislação ambiental em vigor, que deverão ser observadas, bem como

aqueles de ordem financeira ou orçamentária, cuja exatidão deverá ser

verificada pelos setores responsáveis e autoridade competente pela

Administração Direta Municipal.

Nova Santa B , 18 de maio de 2022.

rmen Cortez Wilcken

Procu radoria Jurídica

àr-
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AV|SO DE LTCTTAÇAO
pneeÃo PRESENcTAL n.o 24r2oz2

Processo Administrativo n." 4812022

Tipo: Menor Preço, Por ltem.

Recebimento dos
02t06t2022.

Envelopes: Até às 13h30min. do dia

Preço Máximo: R$ 438.646,32 (quatrocentos e trinta e oito mil,
seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos).

lnformações Complementares: Poderá ser obtidas em horário de
expediente na Prefeitura lrtlunicipal de Nova SanÍa Bárbara, siÍo â
Rua Walfredo Bittencourt de hrloraes, 222, pelo fone: 43-3266-
8100, ou por E-mail: licitacao@nsb.pr.qov.br

Nova Santa Bárbara, 1810512022

Elaine Grist aLu dos Santos
oetra i\P

fà_

Portaria n' 01212022p§ c$?!

*t9 L

,l nat (a

a,9L(

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação
final de resíduos urbanos.

lnicio do Pregão: Dia 02/0612022, às 14h00min.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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Portaria n" 01212022

1

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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PREGÃO PRESENCIAL N" 2412022
Processo Administrativo n." 4812022

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta'
transporte, tratamento ê destinaçâo final de resíduos urbanos.

RECIBO OE RETIRADA DE EDITAL

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

deseja ser informada de qualquer alteração pelo e-mail

ou pelo tel/ fax:

aos I 12O22.

Carimbo Padronizado da Empresa

2

,
r,,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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ABERTURA oa urcraÇÃo

Abertura: Dia 0210612022, às í4h00min.

Protocolo dos envelopes: Até às í3h30min, do die 0210612022.

O Município de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, através da Pregoeira, designada
pela Portaria no 01212022, do Senhor Prefeito Municipal, torna público que Íará realizar
licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, Por ltem, que será
regida pela Lei í 0.520, de 17 .07 .02, Decreto 5.450, de 31 .05.05 e, subsidiariamente, pela

Lei 8.666, de 21.06.93, para contratação de êmprêsa especializada na prêstação de
servigos de coleta, transporte, tratamênto e destinação final de resíduos urbanos, em
atendimento a solicitaçáo da Secretaria Municipal de Obras.

No dia 02/06/ã)22, às 14h00min, no prédio da PÍefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara,
sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, n" 222, BaÍrc Centro, Nova Santa Bárbara - PR,

será feita a abertura do certame, sendo que as emprêsas participantes deverão apresentar
envelopes fechados e indevassáveis até às í3h30min do dia 0210612022, contendo
documentos e proposta assinada por seu representante legal, no Setor de Licitaçóes da
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, sito à Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222 - Cento, Nova Santa Bárbara - PR.

í. DAS COND|çOES DE PARTTCTPAçÃO
í .1 . Poderão participar desta Licitaçáo empresas:
a) cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitaçâo, conforme o disposto nos
respectivos atos constitutivos;

b) regularmente estabelecidas no País e que satisfaçam as condições deste Edital e seus
Anexos.

1.2. Não serão admitidas nesta licitação:
a) empresas cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão;
b) empresa dêclarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública até que
seja promovida a reabilitaçáo perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

c) empreia que se encontre sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial;

d) consórcio de empresas, sob nenhuma forma;

2. DO OBJETO

2.1. O objeto da licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a administração, para
a contrateção de empresa especializada nâ prestação de serviços de coleta,
transporte, tratamento e destinação Íinal de resíduos urbanos, conforme especificado

3
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no Anexo l, que integra o presente Edital.

a. oouçÃo oRçlueNrÁntl
3.1. As despesas decorrentes de§ta Licitação correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária:

4. DAS |iíPUGNAçOES AO EDTTAL
4.1- As impugnações ao presente edital poderão ser feitas até 2 (dois) dias úteis anterior à
data fixada para a realização da sessáo pública do pregão, por qualquer cidadão ou licitante.
4.1.1. A impugnação deverá ser apresentada por escrito, dirigida a Pregoeira, e conter o

nome completo do responsável, indicaçáo da modalidade e número do certame, a razâo
social da empresa, número do CNPJ, telefone, endereço eletrônico e fac-simile para contato,
devendo ser protocolada no Setor de Licitaçôes da Prefeitura Municipal de Nova Santa
Bárbara, no endereço indicado no preâmbulo, no horário das 08h00 às 12h00, e das 13h00

às 17h00, ou encaminhada através de e-mail no endereço eletrônico:
licitacao@nsb. pr.qov. br
4.1.2. Cabeá a pregoeira decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro (24) horas.

4.1.3. Não serão conhecidas as impugnações interpostas por fax e/ou vencidos os
respectivos prazos legais.

4.1.4. Procedentes as razões da petiçáo de impugnaçáo contra o ato convocatório, será
designada nova data paÊ a Íealizaçáo do certame.

5. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
5.1. O envelope No 01 - PROPOSTA DE PREÇOS e o envelope No 02 - HABILITAçÃO,
deverão ser entregues lacrados, no Selor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara, Sito a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, 222 - Cenlro, Nova Santa
Bárbara - Estado do Paraná, até às 13h30min, do dia 02/06/2022, contendo no anverso
destes (respectivamente) os seguintes dizeres:

Dotações

Exercíci
oda
despes
a

Conta
da
despes
a

Funcional programática Fonte
de

recurso

Natureza da
despesa

Grupo da fonte

2022 2130 06.004. í 2.365.0260.201 I 102 3.3.50.43.00.00 Do Exercício

ENVELOPE N' 02 . HABILITAÇÃO
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 2412022

4

..

ENVELOPE NO Oí . PROPOSTA DE PREÇOS
RAZÃO SOCIAL / CNPJ
ENDEREçO COMPLETO
PREGÃO PRESENCIAL N" 24/2022

Rua Walfràdo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
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6. DO CREDENCIATUIENTO

6.1. O representante do licitante deverá apresêntar, na Sessão Pública, os documentos
necessários para a formulaçáo de propostas e para a prática de todos os demais atos
inerentes ao certame.

6.2. Caso seja designado outro representante, este deverá estar devidamente habilitado por

meio de PROCURAçÃO ou TERMO DE CREDENCIAMENTO, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO lX.

6.3. Na hipótese dos itens 6.'l ou 6.2, o representante deverá apresentar o Ato
Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, ou consolidaÇão,
devidamente registrados, se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade
por açôes, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, para
verificação dos poderes do outorgante.

haverá necessidade de apresentar cópia do contrato social no envelope de
Habilitacão.

6.5. No ato da Sessão Pública, o representante do licitante deverá identificar-se mediante a

apresentação, a Pregoeira, de documento que comprove sua identidade, para que possibilite

a conferência dos dados com os documentos informados no documento de credenciamento.

6.7. Somente participará da fase de lances verbais e demais atos relativos a este Pregão
Presencial, o representante legal do licitante devidamente credenciado.

6.8. A náo apresentação, inconeção do documento de credenciamento ou ausência do
representante legal da licitante não importará na desclassificaçáo da sua proposta no
presente certame. Contudo, verificadas as possibilidades de saneamento pela Pregoeira, ele
não poderá apresentar lances verbais ou qualquer manifestação em nome da mesma na

sessão do pregâo, inclusive interpor recursos.

6.9. Concluída a fase de credenciamento as licitantes deverão entregar a Pregoeira a
Declaração dê cumprimênto dos requisitos de habilitação, conforme modelo do ANEXO
V do prêsente Edital.

6.9.1. No caso da sua náo apresentação, a declaração de cumprimento dos requisitos de

5

5.2. Não será aceito. em qualquer hipótese. a participacão dê lieitante retardatário,
considerado este. aquele que apresentar os envelopes aoós o horário estabelecido
oara a entreqa dos mesmos, comprovado oor meio do orotocolo da Prefeitura M. de
Nova Santa Bárberâ.

6.4. Caso o Licitante tenha prêenchido os requisitos dos sub-itêns anteriores não

6.6. Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciada, sendo que

cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.
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habilitação pode ser firmada no início da sessão pelo credenciado, adotando-se o modelo
constante do ANEXO V.

6.9.2. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

dêclaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, no Envelope 1- Proposta de
Preço, sob pena de não conhecimento da sua proposta.

6.10. Quando se tratar de micro empresa ou de empresa de pequeno porte será aplicado o
que dispõe a Lei Complementar Federal 12312006.

6.10.1. Caso a proponente queira usufruir dos benefícios para MICROEMPRESAS ou

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, previstos na Lei Complementar no 123106, deve
apresentar a documentação comprobatória dessa condição, através dos seguintes
documentos:

a) Certidão simplificada emitida e registrada pela respecliva junta comercial;
b) Declaração comprobatória de enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno poÉe, conforme modelo do ANEXO Xl do presente Edital.

6.11. Na hipótese de a licitante não enviar representante para a sessão, deverá incluir a

documentação comprobatória da condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
no Envelope 1 - Proposta de Preço.

7. DA PROPOSTA
7.1. Nos anexos deste Edital, contém a relação detalhada do objeto da licitação (Anexo l), o
arquivo digital de proposta (Anexo ll), o programa de preenchimento de proposta (Anêxo lll)
e as instruções para preenchimento de proposta (Anexo lV):

7 .1 .1 . O arquivo digital de proposta (Anexo ll) deverá ser gravado em PEN-DRIVE,
preenchido pelo programa de preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruçôes
contidas no (Anexo lV) e, obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 0í -
PROPOSTA, com as mesmas informações constantes na proposta impressa;

7.1.2. A proposta deverá ser impressa em 01 (uma) viâ, preenchida pelo programa de
preenchimento de proposta (Anexo lll), conforme instruções contidas no (Anexo lV) e,

obrigatoriamente, entregue dentro do ENVELOPE 01 - PROPOSTA, com as mesmas
informaçôes constantes na proposta gravada em PEN-DRlVE, constando:

a) ldentificação da empresa (Razão Social e lnscriçáo no MF - CNPJ);
b) Número e modalidade da Licitação;
c) Descriçáo dos serviços iotados, conformê relação detalhada do objeto (Anexo l);

d) Preço ofertãdo, unitário e total, não podendo o valor unitário do item da proposta
ultrapassar o valor máximo do item estipulado para este êdital;
e) Prazo de validade da proposta, que náo deverá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
f) Prazo para início da eiecução de no máximo 02 (dois) dias úteis a partir da assinatura do
contrato;

6
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g) Data e assinatura do proponente

7.1.3. Juntamente com a Drooosta dê precos deverá ser apresentado a Plânilha de
Composição dos Custos.

7.2. A náo aprêsentação do arquivo digital (PEN-DRIVE), se êste estiver incomplêto, ou
nâo for possível eÍetivâr a lêitura dos dados, implicará na dêsclassificação da
proposta;

7.3. A empresa deverá apresentar o arquivo digital armazênado em mídia em bom estado,
bem acondicionada, para que não sofra danos;
7.4. Recomenda-se que a empresa no momento da abertura do certame, possua cópia

alternativa do arquivo digital;
7.5. A proposta de preços deverá ser preenchida, em moeda corrente nacional, com duas'
casas decimais após a vírgula. O preço ofertado será sempre o preço final, nele devendo

estar computado, todas as despesas que incidam sobre o contrato as quais ficarão a cargo

da futura contratada;
7.6- Não serão levadas em consideraçáo quaisquer ofertas que não se enquadrem nas

especificações exigidas;
7.7. O arquivo com a Proposta de Preços estará disponível no endereço eletrônico
www.nsb.pr.qov.br, na guia Licitações, onde também encontram-se disponíveis o
Programa ESPropostas que disponibiliza o preenchimento da mesma;
7.8. A Proposta de Preços lmpressa e a mídia com o arquivo digital seráo acondicionados no

ENVELOPE n'0í;
7.9. O Município de Nova Santa Bárbara se reserva o direito de verificar as informações
sobre a qualidade e carâcterísticâ dos serviços prestados pelo licitante, atraves de
diligências ou vistorias ,n /oco. Nos preço(s) proposto deverão estar inclusos os encargos
sociais e trabalhistas, todos os equipamentos, instrumentos, ferramentas e máquinas,
transporte, salários, carga tributária, alvará, emissão de relatórios, as taxas municipais,
estaduais e federais, as despesas indiretas, o lucro bruto da licitante e os demais custos
mencionados nas Especificaçóes, constantes do ANEXO l, necessários para prestação dos
serviços licitados.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, 8 43.3266.8100, 8 - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitaca sb r. v.br - www.nsb.Dr.qov.br

. 8. DAAPRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
8.1. No énvelope lacrado No 2 - HABILITAçÃO - deverá conter os documentos
relacionados para habilitação (itêm 9), os quais serão examinados pela Comissão de
Pregao.
8.1 . t . Quando o certificado/certidão for emitido por sistema eletrônico, poderá ser
apresentado no original ou em fotocópia, mas sua aceitaçâo fica condicionada à verificação
da autenticidade pela lnternet ou junto ao órgão emissor.

8.2. Documentos matrizffilial: Os documentos apresentados deverão estar em nome do
licitante responsável pela prestaçáo dos serviços com o número do CNPJ e endereço
respectivo.
8.2.1. Se o licitante responsável pela prestação dos serviços for à matriz, todos os

7
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8.3. Prazo de validade dos documentos:
8.3.1. A documêntâção exigida deverá ter validade, no mínimo, até a data da abertura
da sessão pública deste Pregão Presencial.
8.3.2. Os documentos que omitirem o prazo de validade seráo considerados como válidos
pelo perÍodo de 60 (sessenta) dias da data da emissão.

9. DA HABILITAçÃO:
9.1. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.1.1. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional, mediânte a apresentaçáo de
certidáo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), reÍerente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuiçóes sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c'l do parágrafo
único do artigo 1 1 da Lei Federal n.o 8.21211991, às contribuições instituídas a titulo de
substltuiçáo, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros;
9.1.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual relativa aos Tributos
Estaduais, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com
efeito de Negativa ou documento equivalente do Estado sede do licitante na forma da lei;

9.'1.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal relativa aos Tributos
Municipais da sede da proponente, mediante apresentação dê Certidão Negativa de Débito
ou Certidáo Positiva com efêito de Negativa ou documento equivalente do Município sede do
licitante na forma da lei;

9.1.4. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS,
mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, fornecido pela
Caixa Econômica Federal - CEF.
9.1.5. Prova de inscriçáo no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) mediantê a
apresentação do comprovante de inscrição e de situação cadastral emitida pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil,

9.'t.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa (GNDT), nos
termos do artigo 642-A da Consolidaçáo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei
5.452, de ío de maio de 1943.

9.2. PARA COMPROVAçÃO DA QUAL|F|CAÇÃO ECONÔM|CO-FINANCEtRA:
9.2.Í. Certidáo negativa dos cartórios de registros de falências e concordatas, expedida
pelo cartório distribuidor do local da sede da proponente, há menos de 60 (sessenta) dias da
data marcada para início da disputa.

9.3. PARA COMPROVAÇÃO DA QUAL|F|CAÇÃO TÉCN|CA:
9.3.1. Comprovação de aptídão através de no mínimo 01 (um) atêstado fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privedo, que comprove o bom desempenho da

8
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documentos deverão estar em nome desta.
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empresa quanto ao objeto da presente licitação. Não serão aceitos atestados de empresas
que pertençam ao mesmo grupo empresarial;

9.3.2. lndicação do(s) responsável(eis) técnico(s) pelos serviços, sendo profissional(is)

de nível superior reconhecido(s) pelo CREA, com atribuições para desempenhar as

atividades objeto da presente licitaçáo;

9.3.3. Registro ou lnscrição da licitante e de seu Resoonsável Técnico no Conselho
Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura - CREA da regiáo da sede da empresa
(art. 30, I, da Lei Federal no 8.666/93);

9.3.4. Comprovação de vínculo, atrâvés de rêgistro em carteira e/ou Íicha de registro
ou contrato de prestação de serviço, entre os responsáveis pela execução dos serviços e

a proponente. OBS: Caso o responsável Técnico pelo serviço, seja dirigente ou sócio da

empresa proponente, tal comprovação deverá ser feita através da cópia da ata da

assembleia de sua investidura no cargo ou apresentar cópia de contrato social;

9.3.5. Licença Ambiental de Operação (L.O) do Aterro Sanitário onde serão destinados
os rejeitos em nome da licitante, caso a destinação final seja em aterro terceirizado,
apresentar licença ambiental de Operaçáo (LO) do proprietário do local;

9.4. DOCUMENTAçÂO COMPLEMENTAR:
9.4.1. Documento declaiando que o licitante cumpre o disposto no inciso )üXlll do art. 7" da

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conforme o que disciplina o inciso V
do ar1. 27 da Lei n. 8666/1993, acrescido pela Lei n. 9.854, de 27 de outubro de 1999,
podendo ser utilizado o modelo do ANEXO Vl.

9.4.2. Documento declarando que o licitante não foi declarado inidônêo para licitar ou

contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas, podendo ser utilizado o modelo
do ANEXO Vll.

9.4.3. Declaração de inexistência de fato supervêniente impêditivo da habilitação, emitida
pelo proponente, assinada pelo representante legâl da empresa, podendo ser utilizado o
modelo do ANEXO Vlll.

9.4.4. Declarâção de não parentesco, emitida pelo proponente, assinada pelo
representante legal da empresa, podendo ser utilizado o modelo do ANEXO X.

9.5. Quanto aos documentos exigidos neste edital e em cumprimento a Lei Federal no

13.726, é dispensada a exigência de:
9.5.1. Reconhecimento de Íirma, devêndo o agênte administrativo, confrontando a assinatura

I
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9.3.5.'1. No caso do Aterro Sanitário ser terceirizado, apresentar "Termo de Compromisso"
com o proprietário do Aterro Sanitário, devidamente registrado em cartório, assegurando
destinação final do resíduo.
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com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente

e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento;

9.5.2. Autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a
comparaÉo entre o original e a cópia, atestar a autenticidade;
9.5.3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia
autenticada pelo próprio agente administrativo;

9.6. As declarações emitidas pela licitante dêverão ser apresentadas no original e ser
firmadas por representante legal da empresa.

9.7. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos ou sua apresentação em

desconformidade com o presente edital implicará na inabilitação da licitante.

9.8. As micÍoêmpresas e as emprêsas de pequeno porte deverão apresentar toda a

documentação exigida para eÍeito de comprovaçâo de rêgularidadê fiscal, mesmo que
está apresente alguma restrição.

9.8,2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo dê aplicação das sanções previstas
nêste edital, sendo facultado a Pregoeira convocar o autor do menor lance seguinte
aos já convocados para apresêntar sua documentâção dê habilitação e, se necessário,
observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que
atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou
revogar a licitação.

9.9. A regularidade exigida por ocasião da licitação deverá manter-se na vigência do
contrato.

í0. DOS PROCEDIMENTOS DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E JULGAMENTO
10.1. No dia, hora e local designados, neste edital, serão recebidos os envelopes
PROPOSTA e HABILITAÇÃO, devidamente lacrados, que serão protocolados.

10.2. No dia, hora e local designados neste edital, na presença dos licitantes e demais
pessoas presentes ao ato público, a Pregoeira dêclarará aberta a Sessão e anunciará as
empresas que apresentaram envelopes.

10.3. Em seguida a Pregoeira passará ao credenciamento dos licitantes, nos termos do ltem
6 - DO CREDENCIAiTENTO, devendo providenciar a assinatura dos licitantes credenciados

10
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9.8.í. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o pruzo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certâme, prorrogáveis por
igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito dê certidão negativa.
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10.5. A desclassificação da proposta do licitantê importa preclusáo do seu direito de
participar da fase de lances verbais.

í0.6. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada,

ressalvados apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

10.6.1 . Serão corrigidos automaticamente pela Pregoeira quaisquer erros de soma e/ou
multiplicaçâo,
10.6.2. Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante legal
presente à Sessáo do Pregão Presencial;
10.6.3. Falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos dados
constantes dos documentos apresentados no envelope N' 2 - Habilitação;
'10.6.4. O itêm relativo a dados bancários do licitante, não gerarão a sua desclassificaçáo,
pois poderáo ser preenchidos para a autorização de fornecimento.
10.6.5. Havendo divergência entre os valores unitário e total, prevalecerá o unitário e na

divergência entre o valor unitário por extenso e o valor numérico, prevalecerá o menor.

10.7. As propostas serão encaminhadas aos credenciados, para rubrica e conferência

10.8. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio
para determinação da ordem de oferta dos lances.

'10.9. No curso da Sessáo, dentre as propostas classificadas, o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por cento) superior àquela poderão fazer
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor.

10.10. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem 10.9,
poderáo os autores das melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.

10.12. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pela Pregoeira,
implicará exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutençâo do último preço
apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

10.13. O encenamento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pela Pregoeira, os

1t
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na declaraÇão de que cumprem as condiçóes de habilitaçáo, e após, encaminhará os

envelopes distintos, aos licitantes credenciados para conferência dos lacres e pÍotocolos.

10.4. Seráo abertos primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocasião em que

será procedida à verificação da sua conformidade com os requisitos estabelecidos neste

instrumento.

í0.íí. É vedada a oferta de lances com vista ao empate, bem como inferior ao maior
desconto praticado no momento do lance,
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licitantes maniíestarem sêu desinteresse em apresentar novos lances

10.14. Encerrada a etapa competitiva de lances e ordenadas as ofertas de acordo com o

Prêgão Presencial apresentado, a Pregoeira verificará a aceitabilidade do melhor preço

ofertado, comparando-os com os preÇos estimados pela Administração ou com os preços
praticados no mercado.

10.16- Sendo aceitável a proposta de Menor Preço, Por ltem, a Pregoeira procederá à

abertura do envelope contendo os documentos de "HABILITAÇÃO' ao licitante que

apresentou a melhor propoôta, para verificação do atendimento das condiÇões de habilitaçáo
fixadas no item 8 - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAçÃO e

item I - DA HABILITAçÃO, deste Edital.

10.17. Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, a Pregoeira poderá
negociar com o licitante vencedor, com vista a obter preço melhor.

10.18. Obtido preço aceitável em decorrência da negociaçáo, proceder-se-á na forma do
disposto no subitem 10.16.

10.í9. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,
a Pregoeira examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedêndo
à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a

apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado
vencedor.

10.20. Caso náo se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de
menor preÇo vier a ser desclassificada ou inabililada, a Pregoeira restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes.

10.21. No caso de vício na documentação de regularidade fiscal da habilitação apresentada
por licitante microempresa ou empresa de pequeno porte, será declarada vencedora pela
Pregoeira, sob a condição de regularização da documentação, pagamento ou parcelamento
do débito, emissão de eventuais certidôes negativas ou positivas com efeitos de negativas,
desde que observado o contido no item 9.8 deste edital.

í 0.22. Constatado o âtendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a
licitante será habilitada e declarada vencedora do certame.

'10.23. Serão inabilitados os licitantes que não apresentarem a documentação em situação
regular, conforme estabelecido no item I - DA APRESENTAçÃO DOS DOCUMENTOS
PARA HABILITAçÃO ê item 9 - DA HAB|L|TAÇÃO, deste Editat.

12
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10-15. Considera-se preço excessivo, para os fins de avaliação da aceitabilidade do preço
proposto, aquele que estiver acima do valor estimado pela administração.
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í0.24. No orazo de 0'l íum) dia útil contados do encerramento da sessão. a licitante

declarada vencedora, deverá apresentar s DroDosta com os valores devidamente
aiustados

10.24.'l . Na recomposição Íinal, os preços unitários não poderão ultrapassar os valores

máximos que estão fixados neste edital, bem como, não poderá(ao) ser majorado(s) o(s)

valo(es) consignado(s) na proposta inicial.

10.24.2. O descumprímento do contido no item anterior poderá sujeitar a licilante declarada
vencedora a ter sua adjudicaçâo prejudicada, sendo convocado para apresentaçáo de
planilha o segundo colocado.

10.25. Poderá a Pregoeira, se assim entender necessário, suspender os trabalhos para

análise mais acurada, ficando os envelopes, após rubricados, sob sua guarda, os quais

serão posteriormente exibidos, ainda lacrados, aos participantes, na sessáo marcada para o
prosseguimento dos trabalhos.

10.26. Havendo suspensão dos trabalhos, a Pregoeira informará, com um mínimo de 02
(dois) dias úteis de antecedência, o dia, hora e local em que serão reiniciados ós trabalhos,
ficando cientes, desde logo, as licitantes presentes e fazendo a comunicação direta, por

meio eletrônico de comunicação à distância aos que indicaram representantes e aos que sê
ausentaram após abertura da sessão.

10.27. A, licitante que tiver sua proposta desclassiÍicada, e não manifestar a intenção de
recorrer, será devolvido, ainda fechado, o respectivo envelope que contiver sua habilitação.

'10.28. A Pregoeira manterá em seu poder os envelopes No 2 - Habilitaçáo apresentados
pelos demais licitantes, até a prestação definitiva dos serviços licitados. Após inutilizará os
mesmos.

10.29. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, devendo ser assinada pela

Pregoeira, equipe de apoio e por todos os licitantes presentes.

í1. DA ADJUDICAçÃO E DA HOTOLOGAçÃO
I 't .1 . No julgamento das propostas, será considerada vencedora a de ÍúENOR PREçO,
POR ITEM, desde que atendidas às exigências de habilitação e especificações constantes
deste Edital.

11.2. O objeto deste Pregão Presencial será adjudicado ao licitante cuja proposta for
considerada vencedora.

11.3. Após a declaração dos classificados e não havendo manifestação dos licitantes quanto
à intenção de interposição de recurso, a Pregoeira adjudicará o objeto licitado e
posteriormente, submeterá a homologação do processo ao Prefeito Municipal.

1í.4. No caso de interposição de recursos, depois de proferida a decisão quanto ao mesmo,

l3
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" !2.DO§ RECURSOS ADiflNTSTRATTVOS
12.1. Ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar, motivadamente, a intençáo de
recorrer, através do registro da síntese de suas razões em ata, sendo que a falta de
manifestação imediata e motivada implicará na decadência do direito do recurso, e,

consequentemente, a adjudicação do objeto da licitaçáo ao licitante vencedor pela

Pregoeira.

12.2. Será concedido o prazo de 03 (três) dias para a apresentação das razôes do recurso,
ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata aos autos.

competente, devidamente informado, para apreciação e decisão, no prazo de 3 (três) dias
úteis.

12.3.1. O acolhimento dos recursos importará à invalidação apenas dos âtos insuscetíveis
de aproveitamento.
12.3.2. O resultado do julgamento dos recursos será publicado no Diário Eletrônico do
Município de Nova Santa Bárbara e disponibilizado no link Licitações do site
www.nsb. Dr.qov.br,

í3. DO CONTRATO
í 3.'l . Como condição para celebração de contrato, o licitante vencedor deverá manter as
mesmas condiçôes de habilitação,

13.2. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular no ato da assinatura
do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para

celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sançóes
cabíveis.

13.3. O contrato terá vigência de í2 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou renovado,
medíante acordo entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e mediante
Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei no 8666/93.

í3Á. Sêrá permitido o reàjuste após 12 (doze) meses de vigência pelo tendo como base no
IGP-M (Índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acumulado nos
últimos 12 (doze) meses.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - nsb r ov.b - rnury.nsb.ptgoy-h
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será o resultado da licitação submetido ao Prefeito Municipal de Nova Santa Bárbara, para . '

os procedimentos de adjudicação e homologação. ;

12.3. Os recursos interpostos às decisões proferidas pela Pregoeira serão conhecidos nos
termos do inciso XVlll, do art. 4' da Lei n' 10.520, de 1710712002, devendo ser dirigidos
diretamenteaoDepartamentodeLicitações,eprotocoladasnaSedeadministrativada
Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, em horário comercial, ou através do email .

licitacao@nsb.or.oov.br e encaminhado por intermédio da Pregoeira à autoridade.

l4
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14. DO VALOR
14.1. O valor máximo total estimado para esta licitação será de R$ 422.328,00
(quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e vinte e oito reais), conforme Anexo l-
Termo de Referência, podendo ser aditado de acordo com o previsto no Art. 65 da lei

8.666/93.

15- DO PAGAMENTO

15.1. O pagamento ocorrerá mensalmente, em até 30 (trinta) dias após a prestação dos
serviços, mediante apresentação da nota fiscal acompanhada da certidáo expedida
conjuntamente pela Secrêtaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida
Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às
contribuiçõês sociais previstas nas alíneas "c" do parágrafo único do artigo 11 da
Lei Federal n.' 8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de substituição, e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situaçáo junto ao
FGTS.
í5.2.'Deverá constar da nota fiscal o nome do banco, agênciâ e o N" da conta bancária
receptora do depóiito, e/ou outros dados indispensáveis para a efetivação do pagamênto.

15.3. O Município poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas,

indenizações, encargos, tributos, etc, devidas pêla licitante vencedora, previstos em lei ou
nos termos deste Pregão Presencial.
15.4. Nenhum pagamênto será efetuado ao classificado enquanto pendente dê liquidaçáo
qualquer obrigaçâo financeira, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou a
correção monetária.

.I6 - DAS PENALIDADES

16.1.1. Deixar de apresentar a documêntação exigida no certame: suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 1 (um) ano;

Art.7 da Lei Federal 10.520/2002- Quem, convocado, dentro
do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comporlar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará
impedido de licitar e contratar com a União, Esúados, Distrito Federal ou Municípios
e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sr:sÍemas de cadastramento de
fornecedores a gue sê refere o inciso XIV do art. 4 desta Lei, pelo prazo de até 5
(cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das
demais cominações legais.

16.1 . Pelo inadimplemento das obrigações, as licitantes, conforme a infração, estarão
sujeítas as seguintes penalidades:

16.'í.2. Deixar de manter a proposta (rêcusa injustificada para contratar); suspensão do
direito de licitar e contratar com a administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10o/o sobre
o valor total do empenho);

l5
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1ô.1.3. Executar o objeto com irregularidades, passíveis de correção durante a execuçáo e
sem prejuízo ao resultado: advettência;

í6.í.4. Multa dê 1% (um por cento) sobre o valor total do empenho (ou do saldo não
atendido) por dia de atraso na prestação dos serviços, sem prejuízo da possibilidade
de rescisão unilateral do contrato pela Administração e da aplicação das sanções
prêvistas nestê êdital e na lêgislação inicialmente citâda;

16.3. O descumprimento parcial ou total das obrigações, não será considerado como
inadimplemento contratual se tiver ocorrido por motivo de caso fortuito ou de forÇa maior,
devidamente justificados e comprovados, cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir.

17 - D|SPOS|çOES FTNAS

17 .1. Fica assegurado ao Município o direito de, no interesse da Administração, revogar, a
qualquêr tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, ou anulá-la por ilegalidade, dando
ciência aos participantes, em despacho íundamentado, sem obrigação de indenizar (art. 49
da Lei Federal 8666/93);

í 7.3. Na contagem dos praz os estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e
incluii-se-á o do vencimento.

17.5. As instruções estabelecidas neste edital de licitaçáo detêrminam os procedimentos que
orientarão o presente processo licitatório até a assinatura do respectivo contrato
administrativo. Alegaçôes de desconhecimento destas instruçôes, bem como das
disposiçôes legais acima especificadas, não serão aceitas como razóes válidas parâ
justificar quaisquer eÍros ou divergências enconlradas em seus documentos de habilitação
e/ou propostas.

17.6. A participaçáo do licitante neste pregão implica na aceitação de todos os termos deste
Edital.

t6
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't 6.2. As multas devidas e/ou prejuízos 'causados às instalaçóes da contratante, pela

contratada, serão deduzidos dos valores a serem pagos, recolhidos em conta específica em
favor da contratante, ou cobrados judicialmente-

17.2. Quaisquer dúvidas, informaçóes e esclarecimentos sobre esta licitação serão
prestados pela Pregoeira e Membros da Equipe de Apoio, no Setor de Licilações, sito à Rua
Walfredo Bittêncourt de Moraes, 222, Ceniro, Nova Santa Bárbara - Pr. CEP: 86.250-000.
Fone: 43-3266-81 14 ou por e-mail: licitacao(Ansb. pr.oov. br. O horário para atendimento é de
segunda a sexta-feira das 08:00 às '12:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas.

17.4. Aplica-se nos casos omissos, o disposto na Lei Federal 10.520102, subsidiariamente
nás Leis Federais 8666/93.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43.3266.8100, B - 86.250-000
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tg. sÃo pARTES TNTEGRANTES DESTE ED|TAL:
18.1. ANEXO I - Termo de Referência;
18.2. ANEXO ll - Arquivo digital de proposta;

18.3. ANEXO lll - Programa de preenchimento de proposta;

18.4. ANEXO lV- lnstrução para preenchimento da proposta;

18.5. ANEXO V - Modelo de Declaração (Pleno atendimento aos requisitos de habilitação);
18.6. ANEXO Vl - Modelo de Declaração Quanto ao Cumprimento às Normas Relativas ao
Trabalho do Menor;
18.7. ANEXO Vll - Modelo de Declaraçáo de ldoneidade;
18.8. ANEXO Vlll - Modelo de Declaração de Fatos lmpeditivos;
18.9. ANEXO lX - Modelo de Credenciamento;
''18.1 0. ANEXO X - Modelo Declaração de Não Parentesco;
1 8.1 1 . ANEXO Xl - Modelo Declaração Comprobatória de Enquadramento Como
Microempresa ou Emprêsa de Pequeno Porte;

18.12. ANEXO Xll - Minuta do Contrato.

í9. DO FORO
'19.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Jerônimo da Serra - Pr., com renúncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas possíveis dúvidàs
oriundas desta licitação.

Nova Santa Bárbara, 1810512022

ct

Elai Cristi Ludit San
Pregoeira

Portaria n'01212022

Of,t*íl^-d-,W
Antônio Tintino da Silva

Secretário Municipal de Obras

flo
nrcrp
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PREGÃO PRESENCIAL N' 2412022

ANEXO I

TERMo oe RereRÊuctl

1. Do Objeto e Valor Máximo

1 .1 . A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa espêcializada na
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação Íinal de resíduos
urbanos, conforme especifl cações abaixo relacionadas.

2, OA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO OE EIUPRESA DE COLETA,
TRANSPORTE E DESTINAçÃO FINAL DE RESíDUOS SOLIDOS.
2.1. Alé o ano de 2019, o Município de Nova Santa Bárbara, ainda contava com aterro
controlado para a destinação final de resíduos, no entanto devido a uma série de fatores,
reÍerida área teve que ser inativada, pois foi considerada sem condições ambientais de
operaçáo, tanto pelo órgáo ambiental, como pelo Ministério Público do Estado do Paraná, o
qual após vistoria técnica entendêu que a área se encontÍava como um lixão a céu aberto, o
que com o advento das leis no 12.493199 de âmbito Estadual e a de no 12.305110 de âmbito
Federal, esse tipo de destinação final foi proibido, conforme disposto no art. 47, inciso ll da
Lei Federal no e no artigo '14, inciso I da Lei Estadual, que preveem respectivamente \rt.47.
Sâo proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou
rejeitos: (...) ll - Lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
Diante deste procedimento o Município, foi autuado e multado, pelo órgão ambiental, na

operação Percola, ocasiáo em que assumiu TAC - Termo de Ajustamênto de Conduta, pela

inativação da área e adoção de medidas que possibilitassem a coleta e tratamento
adequado dos resíduos.
Atualmente o Município conta apenas com contrato para transbordo dos resíduos coletados,
o que também foi foco de fiscalizaçáo no final de 2021, geÂndo nova autuação, pois a área
de transbordo não se encontra licenciada e se mostra inadequada, razáo pela qual se torna
essencial e urgente a contratação de empresa que possa executar as atividades pautadas
na coleta, transporte, tratamento e destinaçâo final de resíduos urbanos, já que:
A) - O Município NÃO possui área adequada e Licenciada, para depositar os resíduos e
depois realizar o serviço de transbordo;
B) - O Município está PROIBIDO por lei, e por TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, de
reabrir o ateno entáo existente;
C) - O Município NÃO tem condiçôes de criar um novo aterro sanitário, para ele próprio,

executar as tarefas de coleta, transporte e destinaçáo final;
D) - O Município NÃO tem servidores suficientês e capacitados, para ele próprio, executar as
tarefas de coleta, transporte e destinação final adequada dos resíduos sólidos urbanos.
Feitas as justificativas acima, entendemos primordial a abertura de processo licitatório,
visando a coleta de resíduos sólidos domiciliares e comerciais com as seguintês
especiÍicação técnica:

a
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3. ESPECTFICAÇOES DOS PRODUTOS / PREçO ESTIMADO:

4.3. Da Execução dos Serviços
4.3.1. A contratada deverá recolher os residuos sólidos domiciliares, comerciais e feiras
livres sempre, devidamente embalados, competindo-lhe avisar os munícipes das exigências
legais, assim que assumir os serviços, através de campanhas de orientação, ou outro meio a
ser definido com o Município de Nova Santa Bárbara.
4.3.2. Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares serão executados pela
Contratada de segunda â sábado, nos períodos diurno e/ou noturno.
4.3.3. Os recipientes esvaziados, quando Íor o caso, deverão ser recolocados onde estavam

Lote: í
Item Código

do
produto/
serviço

Nome do produtolserviço Quantidad Unidâde Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9438 Coleta e transporte de resíduos
sólidos domiciliares e comerciais
Conforme especificaçóes
constantes no termo de
rêferencia

12,00 Meses 26.953,86 323.446,32

TOTAL 323.446,32
Lote:2
Item Código

do
produto/
serviÇo

Nome do pÍodutoiserviço Quantidad Unidade Preço
máximo

Preço
máximo
total

1 9418 Destinação final dos resÍduos
domiciliares coletados até o
Aterro Sanitário licenciado

720,00 Tonelada í 60,00 1 15.200,00

TOTAL 115.200,00

l9

4. LOTE í - COLETA E TRANSPORTE DE RESíDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E
COMERCIAIS:
4.1. Definiçôes e especificaçôes de coleta de aproximadamente 60 (sessenta)

toneladas/mês em razão da maior geração e o crescimento da área urbana, com a

implantação de novos conjuntos habitacionais e incremento da densidade populacional do
Município. Define-se como coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, a coleta
regular utilizando veículos compactadores com frequência alternada nos períodos diurno,
conforme necessidade do Município; incluindo a Vila Rural Sol Nascente.
4.2. Especificação dos resíduos a serem recolhidos:
4.2.í. Residuos sólidos domiciliares
4.2.2. Resíduos sólidos originários de estabelecimêntos públicos, institucionais, de prestaçâo
de serviços, comerciais com características domiciliares, excetuando-se os conceituados
como Perigosos lnfectantes e Quimioterápicos, da área de saúde e congêneres (CLASSE l).

4.2.3. Não serão compreendidos na conceituação de resíduos domiciliares,. para efeito de
remoção obrigatória, tena, areia ou entulho de obras públicas ou particulares.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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4.3.4. O compactador deverá ser carregado de maneira que o lixo não transborde para a via
pública; caso haja o denamamento de lixo e/ou líquidos "chorume", deverá a Contratada
efetuar de imediato a limpeza, inclusive, lavando o local, se necessário;
4.3.5. Na hipótese de ser adotadó o regime de coleta domiciliar em dias alternados, não
poderá haver intervalo superior a 48 (quarenta e oito) horas entrê uma ê outra;
4.3.6. Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem caÍdo dos
recipienles ou da atividade de coleta, deverão ser obrigatoriamente recolhidos pela
Contratada;
4.3.7. Em caso de inacessibilidade do veículo coletor, a Conlratada deverá reallzar a coleta
manualmente ou dispor de outros mecanismos que possibilitem a eÍetiva realizaçáo da
coleta de forma satisfatória;
4.3.8. A contratada, em locais que considerar de dificil acesso, poderá efetuar a coleta de
forma difêrenciada, mediánte prévia comunicação e anuência da contratante;

4.4.'A contratada deverá disponibilizar para a execução destes serviços, através da seguinte
guamição:

4.4.1.01 (um) caminhão colétor e compactador de carga traseira, sendo composto de: 01

(um) motorista e, 02 (dois) coletores; bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao
bom desempenho das funções;
4.4.2. 01 (um) caminhão reserva para casos eventuais.

4.5. A remuneração mensal dos coletores são as estabelecidas pelo Sindicato da categoria -
SIEMACO. PR.

4.6. A Contratada deverá transportar os resíduos sólidos coletados até o Aterro Sanitário
licenciado para tratamento dos resíduos.
4.7. A contratada deverá executar os serviços ora descritos, de acordo com as frequências
estabelecidas no mapa fornecido pelo municipio.
4.8. Para composição da planilha de custos será estimado uma quilometragem média de'Í00
Km, entre a sede do município de Nova Santa Bárbara e o local da destinação final dos
resíduos, em ateno devidamente licenciado.
4.9. Os serviçós descritos no Termo de Referência tem os seguintes parâmetros gerais:

4.9.1. População do Município: 4.000 pessoas (estimativa IBGE 2019), sendo
aproximadameinte 90% da população residente na área urbana e 10% na zona rural;
4.9.2. Quilometragem realizada para efetuar a coleta: aproximadamente 240 km/mês, sendo:
4.9.3. Total estimado de 20 km/dia em coleta na cidade, computados toda área urbana e Vila
Rural Sol Nascente;
4.9.4. Quilometragem estimada para efetuar o transporte até a destinação final:

aproximadamente 2.40Q kmimês, sendo: Para fins de elaboração de planilha de custos, o

trajeto foi estimado utilizando-se de uma projeção máxima de 100 km contando-se do centro
da cidade até o Aterro Sanitário, totalizando 200 km ida e volta. Caso o Aterro Sanitário
esteja localizado a uma distância maior que 100 km de distância da sede do Município, a
despesa excedente com o transporte deverá ser suportada pela prestadora dos serviços de
destinação final, com base na planilha de custos apresentada pela prestadora de serviços de
transporte vencedora, sem nenhum ônus ao Município. Da mesma forma, após o desfecho
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do processo licitatório, caso o Aleno Sanitário esteja numa distância inferior a 100 km de
distância da sede do MunicÍpio, com base na planilha de custos apresentada pela

prestadora de serviços de transporte vencedora, esta será convocada para realizar os
descontos relativos a diferença da quilometragem percorrida para o transporte.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao sb. ov.br - www-ns l'

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000

4.10. A empresa vencedora do Lote í será responsávêl por transportar os resíduos até
o âterro sanitário licenciado, indicado pela empresa vendedora do Lote 2.

5. LOTE 2 - DESTTNAçÃO FTNAL DE RESíDUOS DOM|C|LIARES E COMERCTATS:

5.í. Disposição final de resíduos sólidos - lixo comum em aterro sanitário licenciado, com
estimativa de volume de resíduos sólidos domiciliares (orgânico) coletados no perímetro

urbano e Vila rural Sol Nascente do Município: 60 toneladas/mês.
5.2. Os referidos serviços deverão guardar estrita observância com as exigências tecnicas
definidas nas normas pertinentes emitidas pelos órgãos dos governos estadual e/ou federal,
responsáveis pelo controle do meio ambiente. Entende-se por aterro sanitário a disposição
final de resíduos sólidos no solo, baseado em princípios de engenharia e normas
operacionais e especificas, visando confinar o lixo no menor espaço e volume possíveis,
proporcionando o seu isolamento seguro de maneira a não criar danos ao meio ambiente. O
local do aterro sanilário deverá possuir facilidade de acesso, em bom êstado de
conservação, distância e localização compatíveis, que propiciem economia de transporte.

2l



PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTÂDO OO PARÂNÂ

At,lExo il

O arquivo digital de proposta encontra-se com o nome:
PP2412022 ANEXO2 ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI

Rua Walfredo Bittencourt de Morâes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 2412022

ANEXO II - ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA
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ANEXO lil

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2412022

ANEXO III - PROGRAMA DE PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

O programa de preenchimento de proposta encontra-se com o nome:

SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO

23
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Para as entregas de propostas pelos fornecedores foi desênvolvido um programa para o
pÍêenchimento das mesmas. Na página oficial do Município (www.nsb.or.qov.br), clique no
link Licitações.

SEGUE AS TELAS ABAIXO COMO EXEMPLOS PARA A SEREM SEGUIDOS:

Apóscliquena@eescolhaoprocesso/objetopretendidoe
assim visualizàr as principais informações referentes ao Edital e os arquivos que estarão
disponíveis pâra Download.

Alguns dos arquivos disponíveis estão compactados (arquivo ZIP) ê/ou são
executáveis e não podem ser abertos peta lnternet. Orientamos aos
intêressados que salvem todos os arquivos disponíveis no computador ê,

após descompactá-los, utilizalos.

Assim após este procedimento você terá salvado em seu computador um arquivo em PDF
com o Nome Edital do Pregão Presencial n" 2412022.pdf, um arquivo executável com o

nome SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA MONTAR PREGÃO e um arquivo digital
de proposta com o nome PP24|àO22_ANEXO2_AROUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI,

entre outros que poderão ser disponibilizados.

Primeiramêntê acesse o programa o arquivo SOFTWARE MEDIADOR UTILIZADO PARA
MONTAR PREGÃO e será aberta uma janela como a figura abaixo:

AÍquivo de Propostd

Sstà, 10 d. r.nGiro dê2014 Squipi.no Sirtêôãr - M.êquipl.no.<oú,b

+
fL;'".*l'l64etcrl9iíyç9:; -
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ANEXO IV

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL NO 2412022

ANEXO IV - INSTRUÇÔES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOSTA

Clique no botão no canto superior direito e localize o arquivo PP

2412O22_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.êSI. Serão liberadas as opções
para cadastramento dos dados da empresas e das propostas.

i * inpínnr p'rôFlrtã

ü
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Clique no botão
janela:

@ Dados dolornecedor no canto inferior esquerdo e abrirá a seguinte

É E-d-

Após o preenchimento dos campos, lembrando que

preenchimento obrigatório, clique no botão 1l lepreterranto

os campos com (.) são de

e abrirá a janela.

Após o preenchimento dos campos, lembrando que os câmpos com (") são de

preenchimento obrigatório, cliquê no botão ÍI r"a'' e voltará a tela anterior, após

clique no botão
janela:

di QuôdÍo societáio para preenchimento dos sócios da empresa, abrirá a

Í! s.,

Y\PFO<O! a-ANE<O2-ABAUMO DlClÍAL OE FAOFOSTd..I

001

u)2
003

Práêiru. Müi.ip.l dÊ lbipda
Nr Lôn.ção Eúcícb Môd.tir.d..

@@53 2Ol 3 Prêgão PÍê.eÉd

Eldg.êô'

- cdipo. ôà.i{rôróriE

aF Ê""1-

Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail -licitaca S r - www.nsb.or.qov.br
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Preencha os dados, não esquecendo que os campos com * são obrigatórios. Após

V
preencher; clique em l. .-.-- para salvar. Para cadastrar os demais sócios da empresa clique

Após informado todos ôs sócios clique em

/ CNPJ

CNPJ' Tê-rêloÉ do útêdoÍ

§ E""r'à

Núm.Ío' CorplcfiEôto

UF' CEP.

Oàré do ..q,.tro ' Númô.o ao rêqi.no '

Dü

Tipo dê cô,go ou 16çêo '

ça-p"i gb1gqtaltg:

Nova Santa Bárbara, Paraná-.8 - E-mail - licitacao@n sb.pr.qov.br - wrvw.nsb.pr.gov.br
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Dem . Os campos ficarão limpos para preenchimento dos novos dados.

E i.*,"

O programa retornará para a tela abaixo para preenchimento dos produtos a sêrem cotados.
Selecione o Lote desejado. Este procedimento deve ser repetido para cada lote desejado.

l^scricãoE.tàduôl lôsc,içãoMunicrpàl



l*:
PREFEITURA IúUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Él

Clique na aba Produtos/Serviços e aparecerá a tela abaixo, com a opção de cadastrar a

marca/modelo (dispensado para contratações de serviços) e o preço unitário de cada
produto.

Após cadastrar os valores desejados, clicar no botão Gravarproposta
. ! §ravar groposta

Se o preenchimento estiver correto, será apresentada a janela

@ o"a- uo 1rr.caa. §l §ravar poposta tl lnsi* popo*a F 9"i

Píd€nuê Muicbàl d! lbirdã

Sqt , 10 dê ,ànêiÍo d. 2014 V€Írâo: 1 1.3,Equipl.ío Sirt.m.i - vnlry,rqt ipl.nocorn bÍ

Enlidôde

€

Y:\PP«014 ANÉxB2-AF QUIVO DIGITAL DE PÊO P0STA..êsl

DIESEL Sl{)

&qiYô dê PÍiíosiê

NrUcit.ção

Píod.tGrS erriF.

Tipo dà ôpwàÇão

N'LdE
0Ín

002

003

ExêÍcício ldodaldadc

201j PÍesãoPlesêÍrciàl000053

Ndnê ô Lolê

EÍANOL COMUM

GÂSOUNA COMUM

@ O"ao. ao 1r.'.""at lF s.;g QrrYd p.oposlà çi lnrsini propo*a

Prê(o Totál do Lots

TcÍç4 14 d! .r.ô.iro d. 201.4 €quipl.no Ittêm.t - www.equiplano.<om.bí Vcrsào:1133

0,00

Pidárrô Mrfliild ô lbbqã

Entdôd.

Y:\PP«014_AN EXo LAFQ Ulvo 0lGlTAL 0E PA0P0STA-.êsl

Tiro dô ôpr{àção

Qidc. Uni(l Prêço l.JÍ!Má. Mdc.
r.@ uN r0.0m_00

1.00 uN 25.000.00

PíeÇ! Unitário

0.00

i ,, -q,,o.p

0.00.-
O.oo,g.i

Nt Lrorêçao ExeÍcício Maddidade

00063 á13 P'eqão Ptesênci6l

001 Dr{sEL s.10

002 orEsELS-10

ÀJqrvo-de Proposlê

OK
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i.l

fteço MrííiíE
1A3.?n.ú
267.1 6S.m

35.m.@

!^forrYràtior!
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lmprimir proposta:
t[i lmprimir proposta

Para fechar o programa, clique no botão lF sui,

ATENÇÃO: Não esquecer de copiar o arquivo gerado (ex: "PP
2412022_ANEXO2_ARQUIVO DIGITAL DE PROPOSTA.eSI") no PEN DRIVE, o qual será
apresentado no ENVELOPE ll - PROPOSTA. Qualquer dúvida, entrar em contato com o

Departamento de Licitações da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara/Pr - Fone (43)

3266-8í í4 ou no e-mail licitacao@nsb. pr.qov.br

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, M - 8ó.250-000
Nova Santa Bárbâra, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - rvww.nsb.pr.gov.br
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l

Após o preenchimento da.proposta a mesma deverá ser impressa, clique no botão

28
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PAPEL TIMBRADO DA EiJIPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a ser apresêntada fora do envelope)

ANEXO V

oecmnlçÃo DE pLENo ATENDTMENTo Aos REeursrros DE HABtLtTAçÃo

Pregão Presencial No 2412022

Prezados Senhores,'

inscrito no CNPJ

, portador da RG no....... e do CPF
no....................... declara que " Atende Plenamente" aos requisitos de Habilitação,
conforme exigido pelo inciso Vll, do artigo 40 da Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de
2002.

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

5

29

no____---___por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

Local e data,

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, E - 86.250-000
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ESTÂDO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

oecunlçÃo euANTo Ao cuMpRtirENTo AS NoRMAS RELATIVAS Ao TRABALHo
DO MENOR (ART.70, tNC. XXXilt DA CF)

Pregão Presencial No 2412022

Prezados Senhores:

A empresa inscrita no CNPJ sob no

., por intermédio de seu representante legal o(a) S(a). portado
(a) da Carteira de ldentidade no e do CPF no

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da lei Federal no 8.666, de 21 de
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, nã condiÉo de
aprendiz.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG
CPF

30

NOVA SANTA BARBARA

ANEXO VI
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NOVA SANTA BARBARA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VII

DECLARAçÃO DE IDONEIDADE

Pregão Presencial N" 2412022

(empresa) estabêlêcida
. ......... .. .. .. .. , n

Local e data, ..

Assinatura
Empresa
Representante Legal
Cargo
RG

CPF

3l
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e sÍloo oo plnlt'tÁ

na

CNPJ sob no ..................... .., Declaro, sob pena da lei, que na qualidade de
preponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Prêgão Presencial No 2412022,

instaurado pelo Município de Nova Santa Bárbara, que não fomos declarados inidôneos para

licitar ou contratar com o poder público, em qualquer de suas esferas.
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PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ

ANEXO VIII

DECLARAÇÂO DE FATOS IMPEDITIVOS

Prêgão Presêncial No 2412022

(empresa).....

na

estabelecida
no

inscrita no CNPJ sob no

Declaramos, na qualidade de PROPONENTE da Licitação instaurada pelo Município de
Nova Santa Bárbara, na modalidade Pregão Presen cial No 2412022, sob as penalidades
legais, que não ocorrêu fato supervêniente impeditivo de habilitar-nos para a presente
licitação.

Local e data,

)1
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Assinatura
Empresa
Reprêsêntante Legal
Cargo
RG
CPF
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO DE CNPJ
(Declaração a sêr apresentada Íora do envelope)

ANEXO IX

TERMO DE CREDENCIAMENTO

Prcgão Presen cial No 2412022

,. com sede na , CNPJ n.o

representada pelo (a) Sr.(a) CREDENCIA o (a) Sr.(a) _
(CARGO), portado(a) do R.G. no e C.P.F. no

para representá-la perânte o MunicÍpio de Nova Santa Bárbara
em licitação na modalidade Pregão Presencial N" 2412022 para a contratação dê empresa
especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e dêstinação
final de resíduos urbanos, podendo formular lances, negociar preços e praticar todos os
atos inerentes ao certame, inclusive interpor e desistir dê recursos em todas as fases
licitatórias.

Local e data,

Assinatura
Empresa
Representante Lêgal
Cargo
RG

CPF

Obs: Documentos a serem apresentados junto com o Termo de Credenciamento:
a) Em caso de firma individual, o registro comercial;
b) Nos demais casos, o ato constitutivo. (Estatuto ou contrato social em vigor);
c) Documento de ldentificação;

Rua Walfrédo Bittencouft de Morâes no 222, Centro, S 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb I v.br
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ANEXO X

oecunaçÃo oe uÃo PARENTESco

Pregão Presencial No 2412022

_(nome da empresa)
ono

inscrita no CNPJ sob

, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr

e do CPF no DECLARA, para efeito

Local e data, .

Assinatura
Empresa
Rêprêsêntântê Lêgal
Cargo
RG
CPF

34
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(a) , portador (a) da Carteira de ldentidade no

de participação no processo licitatório Pregão Presencial No 2412022, que não mantém em
seu quadro societário sócios ou funcionários que sejam servidores ou âgêntes políticos do
Município de Nova Santa Bárbara, bem como não possui proprietário ou sócio que seja
côniuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o têrceiro
grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente polílico do Município de
Nova Santa Bárbara-

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - ,E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wrvrv.nsb.pr.gov.br
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ESTADO OO PARANA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA E COM O CARIMBO OE CNPJ
(Declaração a ser apresentada fora do envelope)

ANEXO XI

oecuRlçÃo coMpRoBAToRtA DE ENQUADRAMENTo coMo MrcRoEMpREsA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pregão Presencial No 2412022

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, que a Empresa CNPJ

........., está enquadrada na categoria...... .....(Pequeno Porte
ou Microempresa), bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei
Complementar no í 23, de 14 de dezembro de 2006.

Local e data, ..

Assinatura
Empresa

Representante Legal
Cargo

RG

CPF

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail-licita sb r - www.nsb. l' v.br
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ESTADO DO PARANA

MINUTA DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPIO DE

NovA sANTA gÁRsaRl E A EMPRESA

ReÍerentê Pregão Presencial n.o 2412022

Pelo presente instrumento particular de contrato, vinculado ao Pregão Presencial n.o

24t2o22, de um lado, o MUNICÍP|O DE NOVA SnNta gÁRalRA, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60, com sede na Rua Walfredo
Bittencourt de Moraes, 222 - Centro, Nova Santa Bárbara, Paraná, neste ato representado
pêlo'seu Prefeito Municipal, Sr. Claudemir Valério, brasileiro, casado, portador do R.G. no

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&NOME>, inscrita no CNPJ sob no

<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CNPJ>, com sede na
<FORNECEDOR. CONTRATO#T&ENDERECOCOMPLETO>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CIDADEUF>, neste ato representado pelo Sr.
<FORNECEDOR,CONTRATO#T&NOM EREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&CPFREPRESENTANTE>,
<FORNECEDOR.CONTRATO#T&RGREPRESENTANTE>, doravante denomínada
CONTRATADA, em conformidade com a Lei no 8666, de 21 de junho de 1993, ajustam e

celebram o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas ê condições a seguir
êstabelecidas e enunciadas:

CLAUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO
1.1. A CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE serviços de coleta, transporte,
tratamento e destinação final de resíduos urbanos, incluindo a Vila Rural Sol Nascente,
conforme consta da proposta apresentada no Pregão Presencial n.ó 2412022 e especificado
abaixo:

<ITENS.CONTRATO#T>

clÁusuLA SEGUNDA - EspEctFtcAçÃo oos REsíDUos A sEREM REcoLHtDos
2.1 . Resíduos sólidos domiciliares;
2.2. Resíduos sólidos originários de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação

de serviços, comerciais com características domiciliares, excetuando-se os conceituados
como Perigosos lnfectantes e Quimioterápicos, da área de saúde e congêneres (CLASSE l).
2.3. Não serão compreendidos na conceituação de resíduos domiciliares, para efeito de
remoção obrigatória, terra, areia ou entulho de obras públicas ou particulares.

NOVA SANTA BARBARA

ANEXO Xlr

cLÁusuLA TERCE|RA - DA ExEcuçÃo Dos sERVtços
3.1 . A contratada deverá recolher os resíduos sólidos domiciliares, comerciais e feiras livres
sempre, devidamente embalados, competindolhe avisar os munícipes das exigências legais,
assim que assumir os serviços, através de campanhas de orientação, ou outro meio a ser

36
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definido com o Município de Nova Santa Bárbara.
3.2. Os serviços de coleta de resíduos sólidos domiciliares serão executados pela

Contratada de segunda a sábado, nos períodos diurno e/ou noturno.
3.3. Os recipientes esvaziados, quando for o caso, deverão ser recolocados onde estavam

em É;
3.4. O compactador deverá ser carregado de maneira que o lixo não transborde para a via
pública; càso haja o derramamento de lixo e/ou liquidos "chorume", devêrá a CONTRATADA
efetuar de imediato a limpe2a, inclusive, lavando o local, se necessário;

3.5. Na hipótese de ser'adotado o regime de coleta domiciliar em dias alternados, não
poderá haver intervalo superior a 48 (quarenta e oito) horas entre uma e outra;
3.6. Os resíduos depositados nas vias públicas pelos munícipes, que tiverem caído dos
recipientes ou da atividade de coleta, deveráo ser obrigatoriamente recolhidos pela

Contratada;
3.7. Em caso de inacêssibilidade do veículo coletor, a Contratada deverá realizar a coletâ
manualmente ou dispor de outros mecanismos que possibilitem a efeliva realização da
coleta de forma satisfatória;
3.8. A contratada, em locais que considerar de difícil acesso, poderá efetuar a coleta de
forma diferenciada, mediante prévia comunicação e anuência da contratante;
3.9. A contratada deverá disponibilizar para a execuçáo destes serviços, através da
seguinte guarnição:

3.9.1. 01 (um) caminhão coletor e compactador de carga traseira, sendo composto de: 01

(um) motorista e, 02 (dois) coletores; bem como as ferramentas de trabalho necessárias ao
bom desempenho das funçóes;
3.9.2.: 01 (um).caminhão reserva para casos eventuais.
A remuneração mensal dos coletores são as estabelecidas pelo Sindicato da categoria -
SIEMACO. PR. :

3.10. A Contrátada deverá transportar os resíduos sólidos coletados atê o Aterro Sanitário
licenciado para tratamento dos resíduos.
3.11. A contratada deverá êxecutar os serviços ora descritos, de acordo com as frequências
estabelecidas no mapa fornecido pelo município.

5.2. As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta
cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este contrato, definirem seu
objeto e a sua perfeita execução.

CúUSULA QUARTA- Do PRAzo PARA INícIo
4.1. Os serviços deverão ser iniciados em até 2 (dois) dias úteis, contados a partir da
assinatura deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA. Dos ANExoS CoNTRATUAIS
5.1. Fazem parte integrante deste contrato os seguintes documçntos:
a) Pregão Presencial n.o 2412022 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de _.

5.3. Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e este contrato, vale o contrato.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.or.gov.br
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CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIOADES DA CONTRATADA
6.1. Responsabilizar-se pela execução total dos serviços pelo preço proposto e aceito pela

contratante;
6.2. Assumir total responsabilidade por danos causados ao município ou a terceiros,
decorrente da execução dos serviços, isenlando o município de todas as reclamaçôes que
possam surgir, sejam elas resultantes de atos de seus prepostos ou de quaisquer pessoas
físicas ou jur{dicas empregadas ou ajustadas na execução dos serviços;
6.3. Prestar os serviços, incluindo mão-de-obra e todos os encargos sociais e
previdenciários relativos, fomecimentos de materiais e equipamentos necessários à

execuçáo dos serviços;
6.4. Disponibilizar toda a documentação necessária, quando solicitado para análise do Íiscal
do contrato;
6.5. Respônsabilizar-se pelas despesas inerentes aos serviços prestados;
6.6. A conkatada deverá manter um programa de manutençáo preventiva/corretiva periódica

de. veículos e equipamentos usados neste contrato, para garantir-lhes o correto
funcionamento e, por consequência, a continuidade dos serviços prestados, bem como, a
segurança dos funcionários e munícipes afetados por esse serviço, devendo apresentar
evidências documentais quando solicitado pela fiscalização.
6.7. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuÍzos, aos equipamentos ou pessoas, causados pela CONTRATADA, seus empregados,
ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros;
6.8. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação
exigidâs pêlâ legislação em vigor;
6.9. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais peÍtinentes aos elementos de defesa e
preservação do meio ambiente relativamente às legislaçôes em nível federal, estadual e
municipal em vigor;
6.10. Permitir e facilitar aos fiscais do Município de Nova Santa Bárbara a inspeçáo ao local
do serviço em qualquer dla e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os serviços contratados;
6.11. Assumir total responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou terceiros
deconentes dos serviços contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruição
parcial ou totàl, isentando o Município de todas as reclamações, sejam resultantes de atos
de sêus prepostos ou qi.raisquer pessoas físicas ou jurídicas empregadas ou ajustadas para
execução dos serviços;
6.12. Mahter seus funcionários sempre identificados e uniformizados durante a execução
dos serviços;
6.13. Treinar seus funcionários quanto ao uso dos equipamentos e fenamentas postas à sua
disposição para a execução das tarefas;
6.14. Responder pelo zelo e conservação das instalações postas à sua disposição,

38
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5.4. A partir da assinatura deste contrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reunióes e/ou termos aditivós que vierem a ser realizados e que importem em alterações de
:qualquer condiçâo contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes

legais das partes.

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.pl€Oy.b!
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providenciando o reparo de qualquer dano a que der causa por negligência ou imperícia, no

prazo máximo de 24 horas;

6.15. Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes do contrato.

6.16. Sanar imediatamente quaisquer inegularidades ou defeitos verificados pela

fiscalização do contrato na execução dos serviços;
6.17. Apresentar, quando solicitado, documentos quê comprovem o cumprimento da

legislação em vigor quanto às obrigações assumidas no contrato, em especial encargos

sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;

6.'18. Manter em dia todas as suas obrigações com terceiros inclusive as de cunho

trabalhista, estendendo-se as responsabilidades para os feitos judiciais decorrentes deste

contrato.
6.19: Fornecer mensalmente, o Certificado de Destinação Final (CDF) dos resíduos sólidos

recêbidos onde deverá constar o peso acumulado em toneladas de acordo com o boletim de

medição.
6.20.'Apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS.

CLÁUSULA SÉflMA. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE
7.1 . lndicar o Fiscal do Contrato;
7.2. Comunicar, por escrito, à licitante quaisquer irregularidades verificadas na realização

dos serviços;
7.3. Proporcionar as condições para que a licitante possa cumprir as obrigaçôes pactuada§.

7.4. Fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços, na Íorma prevista na Lei Federal no.

8.666/93.
7.5. Fiscalizar a emissão do Certificado de Destinação Final (CDF) dos resíduos sólidos

recebidos onde deverá constar o peso acumulado em toneladas de acordo com o boletim de
mediçâo.
7.6. Promover o pagamento na data prevista no contrato.

CúUSULA OITAVA. DO PREçO
8.1. Para a prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga
a pagar à CONTRATADA um valor mensal de R$ ................. totalizando R$

CLÁUSULA NONA. DO PAGAMENTO
9.1. O pagamento ocorrerá em até 30 (trinta) dias após a prestaçâo dos serviços, mediante
apresentação da nota fiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União
(DAU) por elas administrados, inclusive os creditos tributários relativos às contribuições
sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.o

8.21211991, às contribuiçôes instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas,
por lei, a terceiros e Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Rua Walfledo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitaqao@,lsb.pr.gov.br - wwrv.nsb.pr.gof .br

:

9.2. A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Oitava.
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clÁusutl oÉctl|m - ol RescsÃo CoNTRATUAL
10.1. A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art. 78 da Lei Federal no

8.666/93, e amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e
fundamentada das autoridades competentes, reduzida a termo no processo licitatório, desdé

de que haja conveniência da Administração.

10.2. Quando o vencedor der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20% (vinte por

cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, fica sujeita a uma das
seguintes sançôes:
a) Advertência;
b) Suspensão temporária dê participação em licitaçâo e impedimento de contratar com a

Administração pelo prazo de ate 02 (dois) anos.

c1 Declaração de lnidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurem os motivos determinantes da punição ou, até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, após
decorrido o prazo da sançâo aplicada com base no contido na letra "b".

CLÁUSULA DÉcIMA PRIMEIRA. DAS sANçoEs
1í.1. Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigações assumidas neste
contrato motivado pela CONTRATADA, responde está, nos termos da lei civil por

indenização integral- Sem prejuízo das disposições anteriores, rêspondê ainda, a título de
cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DoTAÇÃo oRÇAMENTARIA
12.í. As despesas decorrentes destê contrato correrão por conta da dotação orçamentária
no <DOTACOES.CONTRATO#T>

CLAUSULA DECIMA QUINTA. DO FORO
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das
questões oriundas do prêsente contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

40
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do REAJUSTE

14.1. Para cada 12 (doze meses de vigência do presente contrato, o valor será rea.justado .

tendo como base no IGP-M (índice Geral de Preços de Mercado da Fundação Getúlio
Vargas) acumulado nos últimos 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do PRAzo DE VIGÊNCIA.
13.1. O presente contratô terá validade ate í2 (doze) meses, podendo ser prorrogado ou
renovado, mediante acordo eritrê as partes, desde que preenchidos os requisitos legais e
mediantê Termo Aditivo, tendo por fundamento as disposições contidas no art. 57, da Lei no

8666/93.

Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rrwv.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA IVUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
estroo oo penatÁ

NCE

am o presente contrato, em 03 (três)

Santa Bárbara, aos <DATAINICIOVIG

15.2. E, por estarem justos e acertados, firm

igual teor, na presença de duas testemunhas.

Nova

PreÍeito Municipal

<FORNECEOOR.CONTRATO#T&NOME>

Responsável pelo acompanhamento do contrato

.+1

Rua Walfredo Bittencourt de Moraesno 222, Centro, 8 43. 3266.8100, I - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - El - E-mail - licitacao@nsb.or-eov.br - wrvw.nsb.or.gov.br
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ANEXO XIII

MODELO PLANILHA DE COMPOSIçAO DE CUSTOS

ARQUIVO DIGITAL

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail- licitacao@nsb.or.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Coleta de Residuos Sólidos Urbanos

6. Benêficlos ê Dêspesas lndirêtas - BDI

Oiscriminacáo Unidade Ouântidadê ÍotâllRll
Benefícios e despesas indirelas

Custo Msnsal com BDI (R$/mês)................................

CUSTOS MENSAL TOTAL (R$/mês) ..

Encargos Sociais - Provisões

A

oc

OE

Tolal das PÍovisões 0,00%
Encargos Sociais 0,00%
Íotal Geíal do Custos Sobre a Folha 0,00%

Composiçáo do BDI - Benêficios ê Oespêsas lndirstas

Adminislraçào CentÍal AC
Seguros/Riscos/Garantias SRG 0,00%
Lucro L 0,00%
Despesas Financeiras DF 0,00%
Tribulos sobre o Faluramêntos Í 0,00%
Tributos - PIS/COFINS 0,00%
Fó.mula para o cálculô do BDI:

{t(1+AC+SRG) x (1+L) x (1+DF» / (í-T)} -í
Resultado do cálculo do BDI: 0,00%

B

INSS 0,000/"
FGÍS 0.00%
Seg. Acid. Írabalho 0.00%
Salário EducaÇáo 0,00%
Sebrae 0,00%
Sesi/Sesc./DPC/Faer 0,00%
Senâi/Senac/DPC/Faer 0.00%
Incra 0.00%
Sub-total 0,00%

Feíias 0,00%
Aviso Prévio 0,000/o

Auxilio DoenÇa 0.00%
Sub{otal 0,00%

13" SâláÍio 0,00%
50oÁ FGTS e Veóas Rescisóíias 0,000Á
Sub-totâl 0.00%

Grupo A sobre Grupo B 0,000/o
FGTS sobrê Aviso Píévio 0,00%

6de6

%l0l ll
subtotâl
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coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

5. Custo Compostagem

Unidade Quantidade
o00

-rFit*.!nlçiF!-

EI:!;TIEII

-
Custo lJlênsal com Custo Compostagem (R$/mês)

CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/môs) ....

5de6
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA. PR

Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

4. FeÍramentas e Materiais de ConSumO

Totel (R3)Oiscíiminação Linidadê Quantidade Píeqo unltáÍio Subtotal
unidade 0Recjpiente térmico para água (51)

Pá de Concha unidade 0
Vâssoura unidade 0
Enzima liquida (lavaqenr conlêineres) litros
Áaua polável (lavadoÍâ contéineíes)
Agua potável (lavagem extema contêin.)
Mâte. l,mpeza (Equipe lavag conlêinerês) veÍba
Prrblicidâdê (adesivos equipamenlos) ci 0

clPublicidade (adesivos veiculos) 0
Publiodade (adesivos conlêineíês) ci 0

0,00%

-Cuslo lvlensal com Ferramêntas g Matêriais de Consümo (R$/mês) ...........

4de6
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Coleta de Residuos Sólidos Urbanos

3.1.1. oe ão

3.1.2. lm

Íotâlde lni stos o scc !íos r)rensals

3.1.3. consumos
Oiscriminaçáo Unidade Quantidaale Preço unitárao Subtotal Total (Rt)

0,00
km/l 0,0

c.. i,s. ú:rrr .cta nleÍmilenle

3.í.4. Llanulên ao

3.1.5. Pnêus

Custo:i ai

3. Veículo

3.1. Vêicúlo Toco com CompactadoÍ

F;;,.,*[

3.í.6. H

Oiscrifl)inrc;o tlnidade Ouantidadê Prêço unitário
unidade 0

0.00%

H

iJ.,los (RS/mâs)....

Subtotal Totál (R3)DiscíioliniÇào Unidade Prêço unitárlo
unidadeCusto de aquisiÇão do ciassi

Custo âquisiçáo caíÍoceÍia (cpr. min 6m) unidade 0
unidade 0Cuslo de aquisiçào do braço hidráulico

DeoreciaÇão do chassi (120 meses) 0
DeoreciaÇão carroccria | 120 meses) o/õ 0
oepreciãÉo Draço hidÍâurico 1120 meses) 0

mes 0Ospreciação mensll dc veiculo
0,000Á

Subtotal Totâl (R$)unidade Ouantidâdê Paêço unilário
unidade 0
unidade 0

0
Sê urc obr alório

OiscÍiriinrii tro

uro contra terce ics
mes 0

0.000/6

Unidâde Ouantidade Preço unitárlo Subtotal Total {R3)
unidade 0 900,00I\ranul"n-ia, Praiv s

0,000/"

t nidade Quantidade Prêço unitário Subtotal Totâl(R§)
0

unrdade
l. + Íeaao. ,'km Ícdado

Custo
Custo de Íeca
Cuslo

...:5
Discrimitll

km/ioqo 0
km

3de6

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA - PR

lQuântidade

lo

unidade

f kmr4

-l
t---

-t-lI 
suutorat I Íotsr (R3)
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i] tEF EIÍURA MUi{ICIPAL DE NOVA SANTA BARBARÂ - PR

Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos

2. Uniforrncs e Eq ui )rmcntos de Proteção lndividual

2.1. Uniíoínos o {:Pr's aO
Quantidade Preço unltárlo Subtotôl Íorâl(Rt)

Jaquela co,n reíle"i!o (ilil'l 15.292) uniiade 0
Calça
Camis -l.r ..: ,,

unidade 0

uniCade 0
Bone unliiade
Bolina r,r: I r' :.'o
Capa (" c:r.rva r, r i! . 'À vo

par
unioade 0

Colel,,
Luvar.r

0

PJÍ 0

ProtelLf so.'r
lrgsi
Total oo Er,rti"c

uni,rade
fras. l20g

0
hor:rem 0

0,00%

2.2- Ut ' 'sta

Píêço unitário Subtotal Íotal (R§)Ouantialadê

0
0

ua ide
0

L -.ie 0

fra.. l20g
0

Jaq,t,

Capa,, !l
Prolci
Hiq r, l

Bclr'

CalÇa _
Cãmisrla

0Total do Elrlivo hoi.rcm
0.00%

-

-
-Custo 1i.í.- . r - . ::.:: . :Pl's (RS/, ,. i)

2de6
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Colcta de R!siduos Sólidos Urbanos

Síntese dos c,.rstos

3. Vc

Tolal . i -'

ú, i

CL

Sírt!:,

T.
'f(,irl .: | -. i .i.r trabalho

1. r'.'l

Hc' .1 r

Adicrc . : ,

Sonra
Encôr
Tc il
Tc:

1.: ',

rncs

lLl;;

E-

Custo (R$hês)

0,00ôÁR$ 0,00

0,00%RS 0,00

0,00%R$ 0,00

0.00%R$ 0,00

R$ 0,00 0.00%

R$ 0,00 0,000Á

0,000/"R$ 0,00

Rl 0,00 0,00%

Quantidadê

Ouantldade

Preço unitário subtotál Totál (R§)Quantidade

0

0,007o

c
0,00%

Subtotal Totâl (R§)Píeqo uíltárlo
0
0

l)oÍa 0
0

0.00%

0
0,000/o

Total da Mão dê obra R§

ldeo

1 .'t . oTU

Llr !
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sendo elas: F. RlClERl PARTICIPACOES ElRELl, CNPJ n'09.168.383/0001-86, com os lotes: 34 e 35 no

valor total de R$ 2.38í,60 (dois mil e trêzentos e oitenta e um reais e sessenta centavos). NORTE

INDUSTRIA GRAFICA LTOA, CNPJ n" 18.486.182/000í -18, com o lote: 45 no valor total de R$ 9.400,00

(nove mil e quatrocentos reais). MARCELO SlMONl, CNPJ n" 04.664.811/000í 48, com os lotes: '1 e 3 no

valor total de R$ 3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais). GUILHERME GONçALVES PADOVESI,

CNPJ n' 28.480.889/0001-70, com os lotes: 4, 9, 10, 1 1 , 12, 13, 42, 43, 48, 33, 36, 37, 38, 40, 41, 26, 27 ,

28, 29, 30, 31, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 no valor total de R$ í2.789,93 (doze mil e

setecentos e oitênta e nove reais e noventa e três centavos). ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL

LTDA, CN'PJ n' 08.636.629/0001-34, com os lotes: 2, 5,6,7 e 8 no valor total de R$ 3.í29,80 (três rnil e

cento e vintê e nove reais ê oitenta centavos). lA JUNIOR COMUNICACAO VISUAL E COMERCIO LTDA,

CNPJ n' 1 1.556.059/0001-87, com o lotê: 39 no valor total de R$ 740,00 (setecentos e quârenta

reais). GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA, CNPJ n" 28.419.35210001-03, com o lote: 32 no valor total

de R$ 3.9í5,00 (três mil e novecentos e quinze reais).

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições legais pertinentes

Claudemir Valério
Prefeito l,4unicipal

Ediçàot 221712022-1071 - Oata 181O5t2022

AVrSO DE LICTTAÇÃO pREC,ÃO PRESENCTÂL N. 2412022
Objeto: Contratação dê êmprêsa êspecializada na pÍestação de sêrviços de coleta, transportê, tÍatamento e
destinação final de rêsíduos urbanos.
Tipo: ilenor Preço, Por ltêm.
Recebimento dos Envelopes: Até às 13h30min do dia 0210612022.
lnício do Pregão: Dia 0?06/2022, às 14h00min.
Preço máximo: R3 438.646,32 (quatrocêntos ê trinta e oito mil, sêiscentos ê quarênta ê seis reais ê trinta e dois
cêntavos).
lnformâcõês Cômolêmênterês: poderãô ser obtidas em horário de expediente na Prêfêitura Municipal dê Nova Santa
Bárbara, sito à Rua Wâlfrêdo BittencouÍt de Moraes no 222, pelo fone:43-3266-8100, por Email: licitacaô@nsb.pr.qov.br
oupelo site www.nsb.pr.qov.br
Nova Santa Bàrbara, 1810512022.
Elaine Cristina Luditk dos Santos
D"egoeira

\-)rtaria n' 01412022
Claudemir Valér!o
PreÍeito Municipal

EdiçÁo: 221712022-1081 - Data 181051202? N" 150/2022
O Prefeito do Municipio de Nova Santa Bárbara, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em üsta
as Lfis Municioais n' 809/2016 e n' 893i2018, bem como, lnstruções Normativas do Tribunal de CoDtas do Estado do Paraná, CONCEDE
DIANA(S), como segue:

Servidor;
Cargo:
Secretâriâ/Dcpartamento:
Valor @§);
Destino:
Objetivo ds Viagem:

Data do Pagamento:
N' do Pagamento:

EDEZIO RODRIGUES DE PROENCÂ
PROFESSORÁ
Secretâriâ Municipal de Educação, Espoíe e Cultura
R$ 33,00 CTRINTA E TRES REAIS)
LONDRINA.PR
ESTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERE.SE A SOLICITAÇÃO DE OI (IIMA) DIÁRIA
AO MOTORISTA EDEZIO R. PROENÇÂ, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,
EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA-PR, PARA LEVAR O MICRO ONIBUS, PLACA BCH-
5224 REALIZAR UMA REVISÃO.
18t0st2022
t396t2022

Claudemir Valério
Prefeito Municipal

DED

Diárlo OÍiclal Elêlrônieo do Município dê Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍrêdo Bittôncourl d€ Morâês n'222 - CentÍo

Fon€,/Far: (43) 326ô-41 00
E-ínâil: dianoofi cial@nsb.pí.gov.bí / pmnsb@nsb.pr.gov.bí

Sile: www.nsb-pÍ.gov.bí


