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OT* MUNICIPIO DE S AO JOSE DAS PALMEIKAS
CNPJ 77.819.605/0001-33

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAG JOSE DAS
PALMEIRAS
PROCESSO LICITATORIO
N° 064/2021
PREGAO PRESENCIAL
N° 041/2021
OBJETO: Contratafao de empresa especializada para disponibilizar no minimo 02 (dois)
conteiner (s) estacionario de 30 (trinta) metros cubicos (m3) cada, para ficar sob demanda do
Munidpio, bem como prestar services de transporte, tratamento e destina^ao dos residuos
solidos urbanos, em aterro licenciado, provenientes da coleta domiciliar do Munidpio de Sao
Jose das Palmeiras-PR.

EMPRESA PARTICIPANTE:
ESTHEFANI SERVICOS DE RESIDUOS LTDA
LAVOL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI
PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA.
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Sao Jose das Palmeiras, 08 de outubro de 2021.

DE: SECRETAria DE OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTE
PARA: SETOR DE FINANgAS

Prezado Senhor

Solicito que informe a dotaqao orqamentaria para

a

contrata9ao de empresa especializada para disponibilizar no minimo 02 (dois)
conteiner (s) estacionario de 30 (trinta) metros cubicos (m3) cada, para ficar sob
demanda do Municipio, bem como prestar servifos de transporte, tratamento e
destinaqao dos residues solidos urbanos, em aterro licenciado, provenientes da
coleta domiciliar do Municipio de Sao Jose das Palmeiras.

Cordialmente
/

ZO
CLEBER DE CARVALHO P
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Rua Marechal Castelo Branco, 979 - Fones/Fax: 45 3259-1150 e 3259-1281 - CEP 85898-000 - Sao Jose das Palmeiras - PR

,

Estado do Parana

-W? MUNlCiPIO DE SAG JOSE DAS PMMEIRAS
CNPJ 77.819.605/0001-33

Sao Jose das Palmeiras, 13 de outubro de 2021..

De: Setor de Finar^as
Para: SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE

Excelentlssimo Senhor,

Em aten^ao a solicitafao expedida por Vossa Excelencia,
informamos a existencia de previsao de recursos or^amentarios para pagamento das
obriga9oes para contratafao de empresa especializada para disponibilizar no minimo 02
(dois) conteiner (s) estacionario de 30 (trinta) metros cubicos (m3) cada, para ficar sob
demanda do Municlpio, bem como prestar servi9os de transporte, tratamento e
destina9ao dos residuos solidos urbanos, em aterro licenciado, provenientes da coleta
domiciliar do Municlpio de Sao Jose das Palmeiras, sendo que o pagamento sera
efetuado atraves da seguinte dota9ao or9amentaria.
Dotagoes
Exercicio Conta da Funcional programatica
da
despesa
despesa
2021
2740
07.001.15.452.0008.2041
2021
2743
07.001.15.452.0008.2041

Fonte de Natureza da
recurso despesa

511
0

Grupo da fonte

3.3.90.39.00.00 Do Exercicio
3.3.90.39.00.00 Do Exercicio

Cordialmente

Aparecida Co:
Sant Ana Ribeiro
Secretaria de Fina^as.
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SOLICITACAO
DA: SECRETARIA DE OBRAS.URBANISMO E TRANSPCRTE
PARA: PREFE TO MUNICIPAL

1 -OBJETO

Contratagao de empresa especializada para disponibilizar no minimo 02 (dois)
conteiner (s) estacionario de 30 (tnnta) metros cubicos (m3) cada, para ficar sob
demanda do Munidpio, bem como prestar servigos de transporte, tratamento e
destinagao dos residuos solidos urbanos, em aterro licenciado, provenientes da coleta
domiciliar do Munidpio de Sao Jose d.as Palmeiras.

2 -JUSTIFICATIVA

^

Considerando que o correto manejo e destinagao dos residuos urbanos e servigo
indispensavel tanto para a populagao, como para o proprio Municipio, inclusive
enquadrando-se como condigao de preservagao de saude publica, precisando assim o
municipio atuar de forma eficiente, alem de que precisa promover agoes condizentes
com a legislagao ambiental.
Considerando que o Municipio de Sao Jose das Palmeiras continuara realizando
o servigo de coleta domiciliar e comercial (porta-a-porta) de residuos solidos Urbanos,
ficando a cargo da empresa cortratada a disponibilizagao do(s) conteiner(s), o
transporte, tratamento e destinagao inal em aterro devidamente licenciado da empresa
vencedcura do certame.
Para a execugao dos servigos objeto desta licitagao, a Contratada devera seguir o
presente Termo de Referencia, nos termos abaixo descritos.
Evidencia-se atraves deste termo de referencia a necessidade e a legalidade de
tal contratagao.

3 - DO CRITERIO DE JULGAMEMO
O Crterio de julgamento sera o menor prego por item.
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4- DAS ESPECIFICAQOES

ITEM
0'

DESCRIQAO

VALOR DEFINIDO
For TON

Contratagao de empresa especializada para disponibilizar no
minimo 02 (dois) conteiner (s) estacionario de 30 (trinta) metros
cubicos (m3) cada, para ficar sob demanda do Municipio, bem
como prestar servigos de transporte, tratamento e destinagao
dos residues solidos urbanos, em aterro licenciado, provenientes
da coleta domiciliar do Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Obs: Inclui-se os residues nao reciclaveis, organicos e outros
rejeitos._________________

R$ 260,00

Promovemos pesquisa de mercado entre os fornecedores/prestadores de
servigos, conforme inclusos orgamentos, sendo que sugerimos os menores
va lores para ser adotado como prego maximo a ser admitido no certame.
5- DO PRAZO DE VIGENCIA
O prazo de execugao sera de 12 ( doze) meses, a contar da assinatura do
corrtrato, podendo ser prorrogado.
A vigencia do contrato e de 13 (treze) meses, podendo ser prorrogado por
igoais e sucessivos periodos, consoante disposto no art. 57, inciso II da Lei
8.656/93.

6

- DO ACOMPANHAMENTODA ENTREGA E AVALIAQAO
DOS PRODUTOS E SERVIQOS

O acompanhameto da prestagao do (s) servigo (s) ficara (ao) a cargo da
servidora, a Sra. Isabela Aparecida Arboleya e da Secretaria de Obras,
Lrbanismo e Transportes que devera solicitar os materiais/servigos, emitindo
relatorio da entrega dos produtos/servigos, podendo recusar-se a receber
produtos/servigos cujo nivel de qualidade nao seja similar aos especificados no
edital.

7

- OBRIGAQOES DA CONTRATANTE
Permitir o acesso de funcionarios dos fornecedores as suas dependencias,
para a entrega das Notas Fiscais/Faturas;

Prestar as informagoes e os esclarecimentos atinentes ao fornecimento que
venham a ser solicitados pelos empregados dos fornecedores;
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Impedir que terceiros executem o fornecimento objeto deste Termo;
Efetuar o pagamento devido pela prestagao do (s) servigo (s), desde que
cumpridas todas as exigencias deste Edital e de seus Anexos e do Contrato;
Comunicar oficialmente ao fornecedor quaisquer falhas ocorridas,
consideradas de natureza grave.

8 - OBRIGAgOES DO CONTRATADA
Sso obrigagoes da contratada:
Cabera ao contratado, para a perfeita execugao do objeto descrito
neste Edital e em seus Anexos, o cumprimento das seguintes obrigagoes:
1) Ser responsavel, em relagao aos seus empregados, por todas as despesas
decorrentes do fornecimento da(s) mercadoria(s), tais como salaries, seguros de
acidentes, taxas, impostos e contribuigoes, indenizagoes, vale refeigao, valetransporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pela
legislagao;
2) Manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas
na licitagao;
3; Indicar o responsavel por representa-la na execugao do Contrato, assim como
a(s) pessoa(s) que, na ausencia do responsavel, poderao substitm-lo;
4i Prestar os servigos dentro das especificagdes e/ou condigoes constantes neste
Edital de Pregao e em seus Anexos;
5| Executar diretamente o Contrato, sem transferencia de responsabilidades ou
subcontratagoes nao autorizadas pelo Municlpio;
6) Ser responsavel pelos danos causados diretamente ao Municlpio de Sao Jose
das Palmeiras ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando do
fornecimento da(s) mercadoria(s);
T\ Ser responsavel por quaisquer danos causados diretamente aos bens de
p'opriedade do Municlpio de Sao Jose das Palmeiras, ou bens de terceiros,
quando estes tenham sido ocasionados por seus empregados durante o
fornecimento do(s) servigo(s);
8) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados Municlpio de Sao Jose
cas Palmeiras, obrigando-se a atender, de imediato, todas as reclamagoes a
respeito da qualidade dos servigos;
9) Substituir/ refazer no prazo de 01 (uma) bora qualquer servigo que nao atenda
as especificagdes tecnicas exigidas pelo Municlpio de Sao Jose das Palmeiras;
'0) comunicar por escrito ao Municlpio de Sao Jose das Palmeiras qualquer
anormalidade de carater urgente e prestar os esclarecimentos que julgar
necessario;
prestar servigos, conforme solicitagao da Secretaria competente, do
11)
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0

Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
12) garantir a qualidade dos servigos, obrigando-se a refazer aqueles prestados
em desacordo com o apresentado na proposta; e
13) manter, durante toda a execugao dos servigos, em compatibilidade com as
obrigagoes assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas
no Pregao. A Contratada obriga-se a entregar a Contratante, quando solicitado,
analise da qualidade da(s) mercadoria(s) solicitada(s).
14) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagoes sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na epoca propria, vez que os seus empregados nao
manterao nenhum vinculo empregaticio com o Municipio de Sao Jose das
Palmeiras.
15) Assumir, tambem, a responsabilidade por todas as providencias e obrigagoes
estabelecidas na legislagao especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrencia da especie, forem vitimas os seus empregados quando da execugao
do objeto licitado ou em conexao com ela, ainda que acontecido em dependencia
do Municipio de Sao Jose das Palmeiras;
16) Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas ao fornecimento do objeto licitado, originariamente ou vinculada por
prevengao, conexao ou continencia; e
17) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da adjudicagao do objeto deste Pregao.
18) E expressamente proibida a contratagao de servidor pertencente ao quadro
de pessoal do Municipio de Sao Jose das Palmeiras, ou que nela ocupe cargo de
confianga, durante a vigencia do Contrato;
19) E expressamente proibida, tambem, a veiculagao de publicidade acerca do
Contrato, salvo se houver previa autorizagao do Municipio de Sao Jose das
Palmeiras.
20) E vedada a sub-contratagao de outra empresa para a execugao do objeto
deste Edital.
21) Responsabilizar-se pelo transporte e destinagao final dos residues, devera
disponibilizar no minimo 02 (dois) containers com vedagao, com capacidade
minima de 30 (trinta) mestros cubicos ( m3) cada urn, os quais serao colocados na
unidade de transbordo;
22) Efetuar o transporte dos containers quando necessario, levando sempre o (s)
container (s) que estiverem cheios e substituindo-os por container (s) vazio (s).
23) Devera realizar a pesagem da quantidade de residues em balanga apropriada
e aferida pelo Inmetro, com os custos de pesagem por conta da contratada, com
comprovagao de pesagem atraves do Manifesto de Transporte de Residues, com
carimbo e assinatura dos destines finais, conforme legislagao especifica. O
relatorio de pesagens, juntamente com todos os manifestos de transporte de
residues devera ser entregue mensalmente;
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24) Transportar os reslduos devidamente cobertos por Iona, ou material similar,
para que residuos nao caiam durante o caminho percorrido;
25) O aterro sanitario da contratada devera possuir todos os sistemas de controle
de poluipao ambiental de acordo com as normas legais e tambem com exigencias
dos orgaos ambientais competentes de acordo com a licenga ambiental.
26| Manter sempre os documentos relatives ao atendimento das normas
ambientais em dia, nao recaindo nenhum outro onus sobre o Municipio de Sao
Jose das Palmeiras.
27) Municipio sempre que for necessario, efetuara a fiscalizapao da "pesagem",
do veiculo tanto no inicio da coleta, como no final, a fim de comprovar e
confrontar a quantidade (kg) dos residuos transportados ate a destinapao final.
9

- DO PAGAMENTO

O (s) pagamento (s) sera (ao) efetuado (s) entre os dias 10 (dez) a 30
(trnta) do mes subsequente a prestapao dos servipos, mediante apresentapao da
ncla fiscal acompanhada dos seguintes documentos: 1) Laudo de entrega emitido
peta Comissao Permanente Para Recebimento de Bens e Servipos; 2) Certidao
Negativa de Debitos do Federal/INSS; 3) Certidao Negativa de Debitos
M.nicipais; 4) Certificado de Regularidade do FGTS da empresa; 5) Certidao
Negativa de Debitos Estaduais; 6) Certidao de Debitos Trabalhistas.

10

-DOTAQAO ORQAMENTARIA:

As despesas decorrentes da presente aquisipao correrao por conta da(s) dotapao
(ces) orgamentaria(s):
Dotagoes
Exercicio da
despesa
2021
2021

11

Conta da Funcional program&tica
despesa
2740
07.001.15.452.0008.2041
2743

07.001.15.452.0008.2041

Fonte de Natureza da
recurso despesa

Grupo da fonte

511

3.3.90.39.00.00

0

3.3.90.39.00.00

Do Exercicio
Do Exercicio

- DA AUTENTICIDADE DOSORQAMENTOS
Pelo presente declare que os orpamentos contendo cotapao de prepos das
empresas: Tecnurbe Manejo e Lojista de Residuos Ltda, Parana Ambiental Gestao
Global de Residuos Ltda, Cetric - Central de Tratamento de Residuos Ltda, foram
por mim recebidos e rubricados, passando integrar o presente Termo de Referenda.

:arvalhofierazo
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte
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12

- DISPOSigOES GERAIS/INFORMAgOESCOMPLEMENTARES
Como condigao de classificagao, podera (ao) o Senhor Pregoeiro ou a
Comissao Permanente de Licitagao promover, nos termos do art. 43, § 3°, da Lei
n° 8.666/93 diligencias que entender necessarias.
Sao Jose das Palmeiras, 14 de Outubro de 2021.

responsAvel pela elaboraqao do termo de referencia

CLEBER DE CARVALHO PIERAZO
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Transporte
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Sao Jose das Palmeiras, 15 de Outubro de 2021.

De: Gabinete do Prefeito
Para: Comissao Permanente de licitagao

Prezado Senhor:

Em vista da solicitagao da Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes,
visando Contratagao de empresa especializada para disponibilizar no minimo 02 (dois)
conteiner (s) estacionario de 30 (trinta) metros cubicos (m3) cada, para ficar sob
demanda do Municipio, bem como prestar servigos de transporte, tratamento e
destinagao dos residues solidos urbanos, em aterro licenciado, provenientes da coleta
domiciliar do Municipio de Sao Jose das Palmeiras, fica Vossa Senhoria autorizado a
dar prosseguimento a abertura de processo de licitagao, consoante com a Lei 8.666/93.

Atenciosamente

Prefeito Municipal
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PARECER JURIDICO

Parecer sobre
ASSUNTO: PARECER JURIDICO
Licitagao modalidade Pregao Presencial n° 041/2021

For determinagao do Senhor Prefeito Municipal e Secretaria de
Obras, Urbanismo e Transportes, referente ao Pregao Presencial n° 041/2021, em que
transcorre o procedimento licitatorio nesta modalidade, do tipo “menor prego”, para Contratagao
de empresa especializada para disponibilizar no minimo 02 (dois) conteiner (s) estacionario de
30 (trinta) metros cubicos (m3) cada, para ficar sob demanda do Municipio, bem como prestar
servigos de transporte, tratamento e destinagao dos residues solidos urbanos, em aterro
licenciado, provenientes da coleta domiciliar do Municipio de Sao Jose das Palmeiras.
Veio a esta Assessoria Juridica para analise e emissao de parecer
juridico quanto a minuta do instrumento de Pregao Presencial, face ao contido no paragrafo
unico do art. 38 da Lei n° 8.666/93.
Examinada a minuta referida e encartada, entendo que guardam
regularidade com o disposto na Lei n° 8.666/93, visto que presente as clausulas essenciais, sem
quaisquer condigoes que possam tipificar preferencias ou discriminagoes.
Quanto ao objeto pretendido pela Administragao - aquisigao de
bens e servigos comuns tem-se que este objeto e compativel com o Pregao, nos termos do
artigo 1° da Lei n° 10.520/2002.
Por outro lado, se faz necessario manifestar acerca da realizagao
de licitagoes na modalidade Pregao, em sua forma presencial, tendo em vista o entendimento do
Tribunal de Contas do Estado do Parana, firmado atraves do Acordao n° 2.605/2018, sobre a
utilizagao prioritaria do Pregao em sua forma eletronica.
Embora o TCE/PR, atraves do Acordao n° 2605/2018 tenha firmado
entendimento no sentido de que o Pregao em sua forma eletronica deve ser utilizado como regra
pela Administragao Publica, a propria decisao frisa que, conforme o caso concrete e desde que
devidamente justificada pode ser utilizado o Pregao em sua forma presencial.

,

Assim, ressalta-se que a escolha do Pregao na modalidade)
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pre~encial deve considerar as particularidades de cada municipio, tendo em vista a situagao
local de cada ente, que difere bastante em razao do tamanho e das condigoes economicas de
caca cidade, bem como em razao das peculiaridades de fornecedores locals.
Passamos, portanto, a analisar as situagoes que justificam no
Mun cipio de Sao Jose das Palmeiras/PR, a utilizagao do Pregao em sua forma presencial.
Verifica-se que a maioria das licitagoes realizadas no Municipio de
Sac Jose das Palmeiras/PR se dao atraves da modalidade Pregao, em sua forma presencial,
err

razao das particularidades que envolvem as compras e contratagoes publicas da

Ack-inistragao Municipal.
Contudo e bastante importante avaliar que o objetivo principal da
licl-gao e o alcance da proposta mais vantajcsa para a Administragao Publica, situagao esta
que considerando a realidade do Municipio de Sao Jose das Palmeiras/PR, nao se alcangara se
a legra for realizar Pregoes na forma eletronica.
Por outro lack), se faz tambem necessario nessa abordagem
ccnsiderar que o Municipio e de pequeno oorte, conta com pouco mais de 3 (tres) mil
hafrtantes, conforme o ultimo censo realizado, alem disso e urn Municipio de baixa arrecadagao,
cijas receitas previstas, comparado a Municip os maiores, sao bem pequenas, como e o caso
da previsao de receitas para o ano.
Assim, consicterando que as compras e contratagoes feitas pela
mtnicipalidade nao apresentam, em regra complexidade nos objetos licitados frequentemente,
a Administragao Municipal acaba por se vater do Pregao em quase a totalidade de suas
licitagoes para a aquisigao de bens e servigos comuns, na sua forma presencial.
Ainda, e precise ponderar que a maioria das demandas de compras
e contratagces que o Municipio de Sao Jose das Palmeiras/PR necessita fazer para
a:endimento de suas necessidades publicas e para que possa manter a maquina publica
girando, sao em sua grande maioria de itens ou de servigos, simples, sem complexidades que
slo atendidas por fornecedores locals e ou recionais.
Neste sentidc, observa-se que o presente certame visa a aquisigao
ce produtos que precisam ser entregues com presteza, a fim de manter a continuidade do
servigo publico.
Alem disso, cabe consignar nesta analise que a realidade das
empresas iocais e regionais do Municipic e cas cidades vizinhas, que tambem sao municipios
de

pequeno

porte,

e

constituida

por

empresas

pequenas,

na

maioria

das

vezes

m croempreendedores individuals, os quais nao apresentam condigoes de participar de pregoes
eletronicos, seja por falta de recursos tecnologicos ou por falta de recursos financeiros e ate
mesmo de instrugao suficiente para que possam concorrer com empresas mais bem
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estruturadas.

For todo o exposto, fica caracterizado que e vantajoso ao Municipio
de Sao Jose das Falmeiras realizar toda e qualquer licitapao para aquisigao ou contralagao de
itens comuns atraves de licitagao na modalidade Pregao em sua forma presencial.
Alem do grande prejuizo que e a falta de participagao de empresas
locals, fato este no Tirado a busca pelo desenvolvimento economico local, ha que se considerar
que a utilizagac da forma eletrbnica do Pregao resultaria em conTatagoes de empresas
distantes, encarecendo assim os custos para o Municipio, pois as compras e contratagoes sao
feitas geralmente em pequenas quantidaces, considerando o porte do Municipio e a deranda a
ser atendida.
Por fim deslaco que em muitas situagoes, como por exemplo,
contratagoes de servigos de mecanica e eletrica de automoveis, fornecinento de combustKeis e
de saibros e pedras para as estradas rurais do Municipio, o qual, ressadte-se, e em sja grande
maioria de exter sao rural, ha limitagao de distancia para a participagao das empresas, de forma
justificada, tendc em vista a necessidade de obediencia ao principio da economicidade e da
eficiencia, pois nao se mostra sequer plausivel que para abastecer urn veiculo, ou para realizar
manutengao na frota municipal o Mun cipio precise arcar com gastos de deslccamentos
distantes.
Portanto, a modalidade Pregao em sua forma presencial se mostra
mais celere e efbaz nas compras e contratagoes deste Municipio.
Por essas razbes este e o parecer.
Desta forma, a minuta pode ser adotada. Restituam-se os autos a
Secretaria responsavel.
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