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ILUSTRÍSSIMO PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE RENASCENÇA — ESTADO DO PARANÁ. 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 095/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 148/2022 
DATA FIXADA PARA ABERTURA DA SESSÃO PUBLICA: 03/09/2022 
TIPO: MENOR PREÇO UNITÁRIO DO ITEM 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA, 
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS ORGANICOS E SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS RECICLAVEIS, DE ACORDO COM 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob n° 03.040.285/0001-82, estabelecida na Estrada Rural, Linha São Roque s/n°, na cidade de Dois Vizinhos - 

PR, neste ato representada pela sócia administradora Adelides Maria  Perin,  brasileira, casada, empresária, portadora 

do RG n° 5.675.287-0, inscrita no CPF sob n° 741.477.819-34, residente e domiciliada na cidade de Dois Vizinhos - 

PR, vem, tempestivamente, á presença de Vossa Senhoria, com fundamento da Lei Federal n° 10.520/2002 de 17 de 

julho de 2002, Decreto Federal n.° 5.450/2005 e Decreto Federal n° 5.504/2005, 16 Decreto Municipal n° 1.268/2011, e 

subsidiariamente, a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, e demais normas 

complementares e disposições aplicáveis ao instrumento, apresentar 

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO  

Conforme termos das razões adiante expendidas: 

I — DA TEMPESTIVIDADE  

A presente Impugnação é plenamente tempestiva, uma vez que o prazo para protocolar o 

pedido é de até 03 (três) dias  Weis,  contados da data fixada para abertura da sessão pública do certame (03/09/2022), 

conforme determinado no item 04, subitem 4.1. do mencionando edital: 

4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  

4.1 Qualquer pessoa, Física ou pridica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos ou 
providencias em relação ao presente PREGÃO. ou ainda para impugnar este Edital, desde que o 
faça  corn  antecedencia de até 03 ((ris) dias  tile's,  da data fixada para a abertura da sessão publica do 
certame 

4.1.1 As imptignaçÔes ao Edital deverão ser dirigidas a pregoeira e protocolizadas em 
dias úteis, das 07h30min as 11h3Omin e das 131100min as 17h00rnin, na Rua Ceitillo Vargas 
n• 901. 1* andar. Setor de Licitação. Centro. Renascença,  nil  encaminhadas através de e  -mall  
no endereço eletrónico: licitacWoretiascenca.pr.gov.br. 

4.1.2 Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e  
setts  anexos, decidir sobre a imptignaçâo no prazo de ate 02 (dois) dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

PEMA 
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Considerando o prazo legal para apresentação da presente impugnação, são as razões ora 

formuladas plenamente tempestivas, uma vez que o prazo final para impugnação se dá em 28/09/2022, razão pela 

qual deve-se conhecer e julgar este pedido. 

II— FATOS 

A subscrevente tem interesse em participar da licitação para contratação de empresa 

especializada para execução de serviços de coleta seletiva, transporte e destinagão final em aterro sanitário de 

residuos orgânicos e serviços de coleta, transporte e destinagão final de materiais recicláveis do Município de 

Renascença, conforme especificações, estimativas e exigências técnicas estabelecidas no instrumento convocatório e 

seus anexos. 

No entanto, ao verificar as especificações dos serviços a serem executados, constatou-se 

que o Município estabeleceu dois itens para contratação, dispostos de acordo com a tabela abaixo: 

1.2. Para este edital estão previstos os seguintes serviços: 

ITEM QUANT.  UN  ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
TOTAL 

01 12 MÊS 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE 
E DESTINAÇÃO FINAL EM ATERRO 
SANITÁRIO DE RESÍDUOS 
ORGANICOS. (60 Toneladas mensais). 

30.294,60 363.535,20 

02 12 MÊS 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA SELETIVA, TRANSPORTE 
E DESTINAÇÃO FINAL DE 
MATERIAIS RECICLAVEIS. (30 
Toneladas mensais). 

15.147,30 181.767,60 

TOTAL ESTIMADO 545.302,80 

Ressaltamos que é previsão do edital, que a destinagão final dos resíduos coletados será de 

responsabilidade da empresa contratada, devendo esta, realizar inclusive o transporte até o aterro sanitário adequado, 

e previamente licenciado por órgão ambiental competente. 0 edital prevê ainda, a possibilidade de que o aterro 

sanitário seja subcontratado de forma total, ou seja, de propriedade de empresa terceira, que não tenha participado 

do pregão em questão e/ou comprovado sua qualificação. 

Embora o edital disponha de cláusula que indique a possibilidade de subcontratação, a 

Administração deixou de prever no instrumento convocatório, regras claras, objetivas e detalhadas, estabelecendo 
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motivação e presença do interesse público; especificações e razões do serviço a ser subcontratado bem como a 

parcela máxima admitida para subcontratação. 

E no que tange a subcontratação, a Lei n°8.666, de 21 de julho de 1993, em seu  art.  72 prevê 

que: o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá 

subcontratar partes da obra, servigo ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. Em 

continuidade, em seu  art.  78, que estabelece motivos para rescisão de contrato, temos o item VI, sobre a previsão de 

que o contrato deverá ser rescindido, caso seja constatado a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a 

associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 

incorporação, não admitidas no edital e no contrato; 

Temos que, em regra, é inadmissível a subcontratação total de um serviço, pois representa 

substituição do contratado por um terceiro não selecionado pela Administração e que não comprovou, no processo 

licitatório, sua aptidão para cumprir o encargo contratual. Nesse sentido, além da doutrina majoritária, posiciona-se 

também a jurisprudência do TCU, conforme se observa, por exemplo, no Acórdão n°2.189/2011-Plenário e no Acórdão 

n° 954/2012. Assim, a subcontratação deve se limitar ás parcelas de menor relevância, devendo as de maior 

relevância — que representam o núcleo do encargo contratual e que devem ser identificadas pela Administração no 

edital — ficar sob a responsabilidade do contratado selecionado pela Administração por meio do processo licitatório.  

Art.  72. 0 contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais,  poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o 

limite admitido, em cada caso, pela Administração.  (grifo nosso) 

Ao analisar a justificativa apresentada no termo de referência, é evidente que o serviço de 

maior relevância e complexidade a ser contratado neste caso, é o de destinação final e ecologicamente correta, e assim 

sendo, é indevida a subcontratação deste serviço considerando as suas especificidades, uma vez que este serviço 

de destinação final requer maiores conhecimentos técnicos, inclusive com supervisão de profissional de nível 

superior habilitado para tanto, pois exige técnicas para disposição, recobrimentos e tratamentos dos resíduos, 

líquidos e sólidos, gerados pelo sistema de tratamento. 

A Administração define ainda, no caso de subcontratação do aterro sanitário, que será 

responsabilidade da empresa contratada a verificação de regularidade fiscal e ambiental do aterro (empresa 

subcontratada), através da análise de licenças de operação e negativas obrigatórias. Ora, como a Administração 

deixará de fiscalizar e acompanhar um serviço tão importante e de significativo impacto ambiental e social? 



PEMA 
-4-44414.- LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

masotikAcirez, o- nosso onetcb./ 

TELEFONE: (46) 3536-2829 

Estrada Rural S/N°, Linha São Roque 
CNPJ: 03.040.285/0001-82 
Matriz — Dois Vizinhos / PR 

PR 565 KM 8, Linha Nossa Sra. Aparecida 
CNPJ: 03.040.285/0004-25 
Filial — Laranjeiras do Sul / PR 

PR 280, saída p/ Campo Erê S/N° 
CNPJ: 03.040.285/0003-44 
Filial — Renascença / PR 

0 termo de referência estima, em seu item 1.11 que após o levantamento de todos os custos 

envolvidos para realização dos serviços licitados, chegou-se ao custo por tonelada no valor de R$ 562,84 (quinhentos 

e sessenta e dois reais e quatro centavos). No entanto, de acordo com a planilha de custos, e os valores máximos 

previstos, o valor por tonelada considerado é de apenas R$ 504,91 (quinhetos e quatros reais e noventa e um 

centavos). 

O Edital menciona ainda, em seu item 2.1, a previsão do serviço de coleta compreendendo a 

domiciliar, comercial e INDUSTRIAL. Sabe-se que a coleta e até mesmo o transporte e destinação dos resíduos 

industriais deve ocorrer de forma distinta dos demais serviços, tendo em vista a legislação vigente. Sendo assim, é 

necessário revisão deste tipo de coleta e a inclusão de um item especifico para contratação de tal serviço, se este for 

o caso de contratação.  

III  — DA PLANILHA DE CUSTOS. 

Em paralelo ao edital e seu termo de referência, analisamos também os cálculos dispostos na 

planilha de custos disponibilizada como modelo pela Administração. 

0 modelo de planilha apresentado, considera os custos unificados para contratação do item 1 

e item 2. Uma vez que a licitação é dividida por itens e seu iulgamento se dará pela proposta  clue  oferecer o menor 

preço para cada item,  considerando que as empresas interessadas podem optar por cotar apenas um dos itens, a 

planilha de custo deve ser dividida por item a ser contratado, uma vez que cada item/serviço tem suas próprias 

características e custos específicos. Neste sentido, se faz necessária a revisão completa da planilha de composição 

de custos, e revisão dos valores apresentados. 

Seguindo a análise, notamos que para composição de valores da planilha de custos, 

inicialmente se prevê a coleta de um total de 85 toneladas por mês (orgânico + reciclável). Enquanto a previsão do 

termo de referência é de até 90 toneladas/mês - utiliza-se a quantidade de 90 toneladas no final da planilha, em seu 

item "destinagão final (aterro)". Logo, é necessário rever tais valores ou orientar sobre qual deve ser considerado para 

formação de preço. 



ANEXO I 

PLANILHA DE CUSTOS SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO ORGÂNICO E RECICLAVEL 

Descrição Unidade Contratação de empresa especializada 

para a execução de coleta seletiva de resíduos orgânicos e 

reciclavel e sua correta destinação final, provenientes dos 

geradores da  area  do Municipio de Renascença/PR. (sendo de 

no minimo 3 (tr6s) coletas seletivas porta a porta por semana 

de resíduos organicos e 1 (um) coleta seletiva porta a porta de 

resíduos rendáveis). 
11 

Média dos dias de trabalho 16 

km mensal dos roteiros de coleta 500 

Coletores 2  
Motorista 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
rl 

Destinação final (aterro) 46 

Unidade r  Qtde Valor Unitário Valor total 47 

Ton 186,29 R$ 16.766,10  

Descrição 

48 Aterro 

49 
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Considerando, eventualmente, a realização dos dois serviços por uma única empresa, 

conforme disposto na planilha - itens 1 e 2 -, a administração estabelece como fator de utilização o valor de "0,80". 

Ocorre que os serviços pretendidos nesta contratação, devem ocorrer ao menos em quatro vezes na semana, e 

considerando o tempo para coleta, e transporte até a destinação, não se justifica o fator de utilização indicado, uma 

vez que nesta situação, a empresa deverá prever equipe e equipamentos destinados a utilização especifica deste 

contrato, tornando-se inviável que a empresa aloque os mesmos funcionários e equipamentos para outro atendimento, 

quando consideramos a disponibilidade integral de apenas um único dia. Logo, tecnicamente, e para que a empresa 

não opere ou assuma prejuízos para atendimento deste contrato, o indicado seria considerar como fator de utilização 

o valor de "1,0", levando em conta a execução desses serviços. 

No quadro "Materiais de Consumo" foi alocado como previsão, o quantitavio de 500 quilometros 

por mês. No entanto, considerando o contrato atual e vigente, indentificamos que o veiculo percorre cerca de 800 

quilometros/mês. Além desta quilometragem utilizada na coleta dos resíduos, deve-se considerar ainda o transporte 

dos resíduos até o aterro para destinação final, quilometragem esta, não prevista na planilha de custo e na 

composição de valores, de acordo com nossos cálculos, e considerando as condições para execução deste contrato, 

estimamos como necessária uma previsão de ao menos 1.360 quilometros/mês. 

Importante ressaltar, que considerando o contrato vigente (origem do Edital PE 047/2020) para 

realização deste serviço no Município de Renascença, não estão sendo previstos os custos de transporte até o aterro, 

uma vez que a empresa contratada dispõe de unidade de transbordo na cidade de Renascença, e o transporte até o 

aterro ocorre em torno de quatro vezes por mês, custo que vem sendo assumido pela empresa contratada, 

representando um significativo prejuízo. 
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Se faz necessária a previsão dos custos de transporte até o aterro indicado pela empresa 

vencedora, até para que empresas com aterros em outras localidades possam participar do pregão em questão. Caso 

a empresa vencedora não possua estação de transbordo nas proximidades do Município e/ou não seja disponibilizado 

estação de transbordo, estimamos que o transporte dos resíduos até o aterro indicado deva ocorrer diariamente, 

aumentando assim a previsão de quilometragem mensal. 

Questionamos então, se a Admistração pretende determinar um limite máximo de distancia (do 

município até o aterro) para pagamanto das despesas relativas ao transporte até a destinagão final? 

Outro ponto que merece revisão, são os custos levantados com a aquisição de pneus. De 

acordo com os valores apresentados em planilha, o custo encontrado pelo município fica em torno de R$ 1.880,00, 

sendo que os valores atuais de mercado para aquisição encontram-se em torno de R$ 3.390,00. 

É fundamental ainda, análise dos cálculos utilizados para composição do BOI e definição do 

prego mensal total. Sendo que: 

1. 0 custo de Administração Geral deve ser calculado considerando: (Custo Total Mensal com Despesas + 

Destinagão Final (R$/Mês)) + o Lucro Proposto pelo Município. 

2. Os valores relativos aos impostos, CONFINS, PIS/PASEP, ISS, devem ser calculados considerando o 

Preço Mensal Total (R$/Mês), valor correspondente ao total da nota fiscal, uma vez que os impostos são 

pagos de acordo com o valor efetivamente faturado e que constará na Nota Fiscal. 

IV — PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS. 

Sob pena de nulidade do certame se faz necessária a suspensão do Pregão Eletrônico n° 

095/2022, para revisão das cláusulas e justificativas do Edital, bem como revisão da planilha de composição de custos 

apresentada. 

Em face do exposto, requer: 

a) Seja a presente IMPUGNAÇÃO julgada procedente para o fim de determinar a 

retificação do Edital de Pregão Eletrônico n° 095/2022, para que seja vedada a possibilidade de subcontratação do 

serviço de destinação final (aterro sanitário) em sua totalidade; 

b) Que seja realizada a revisão da planilha de composição de custos, exigindo-se uma 

planilha para cada item licitado, e atualização dos valores propostos para cada item; 
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c) Que conste na composição de custos, previsão dos valores relativos ao transporte dos 

resíduos até o aterro sanitário para destinagão final; 

d) Que sejam revistos os cálculos e/ou fórmulas utilizados para definição do preço mensal 

total, considerando o valor de faturamento final do serviço (despesas, custos e impostos). 

e) Caso não concorde com o solicitado neste pedido de impugnação, que o a 

Administração justifique e comprove através de fatos reais a vantagem deste tipo/modo de contratação, bem como 

demonstre a correta aplicação dos cálculos e fórmulas utilizados. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Dois Vizinhos/PR, 27 de setembro de 2022. 

Assinado de forma digital por 
ADELIDES MARIA ADELIDES MARIA 

PERIN:74147781934 PERIN:74147781934 
Dados: 2022.09.27 13:44:12 -0300' 

ADELIDES MARIA PERIN 
Sócia Administradora 

RG: 5.675.287-0 
CPF: 741.477.819-34 

Limpeza e Conservação Perna Ltda. 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados 
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição. 

Nome Empresarial: UMPEZA E CONSERVAÇA0 PEMA LIDA 

Natureza JuriclIca: Sociedade Empresaria Limitada 

Protocolo: PRC2212833980 

NIRE (Sede) 
41204072933 

CNPJ 
03.040.285/0001-82 

Data de Ato Constitutivo 
17/03/1999 

Inicio de Atividade 
20/03/1999 

Endereço Completo 
Setor ESTRADA RURAL, N2  SN, LINHA  SAO  ROQUE - Dois Vizinhos/PR - CEP 85660-000 

Objeto Social 
SERVIÇOS DE COELTA E TRANSPROTE D ELIXO E ENTULHOS, CORTE DE GRAMA, LIMPEZA DE RUAS, PRÉDIOS, JARDINS E CALÇADAS, 
PINTURA EM CASAS E EDIFÍCIOS, PROJETOS E EXECUÇÃO D EEDIFICAÇÕES, ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO CIVIL, EXECUÇÃO DE 
GALERIAS PLUVIAL E SANEAMENTO BÁSICO, COLETA SELETIVA, ATERRO SANITÁRIO, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS URBANOS E DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE II COLETA, TRANSPROTE, ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO 
E TRANSBORDO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II, TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLAVEIS, PROJETOS AMBIENTAIS E PROJETOS 
PARA SISLEG, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS, CONSULTORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL, 
DESOCAGEM E TERRAPLANAGEM PAVIMETNAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E URBANAS COM PEDRAS IRREGULARES E TRANSPORTE 
RODOVIikARIO DE CARGAS. 

Capital Social Social Porte Prazo de Duração 
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) Demais Indeterminado 
Capital integralizado 
R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) 

I 

Dados do Sócio 
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato 
ADELIDES MARIA PERIN 741.477.819-34 R$ 2.500.000,00 Sócio S Indeterminado 

Dados do Administrador 
Nome CPF Término do mandato 
ADELIDES MARIA PERIN 741.477.819-34 Indeterminado 

Ultimo Arquivamento Situação 
Data Número Ato/eventos ATIVA I 
21/03/2022 20221783857 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO , Status  

NOME EMPRESARIAL) SEM  STATUS  

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 
1 - NIRE: 41901413384 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx 
Endereço Completo 
RODOVIA PR 565 KM 8, N2  SN, KM 8 , LINHA NOSSA SENHORA APARECIDA, Laranjeiras do Sul, PR, CEP: 85660000 
2- NIRE: 41901402692 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx 
Endereço Completo 
RODOVIA PR 280, N2  SN, LOTE RURAL N.12 , ZONA RURAL, Renascença, PR, CEP: 85640000 
3- NIRE: 41901307908 CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx 
Endereço Completo  
AV.  IGUAÇU, N2  223 , CENTRO, Mangueirinha, PR, CEP: 85540000 

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/09/2022, as 10:27:41 (horário de  Brasilia).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.pr.gov.br, com o código X3V9AZCC. 

lunpopipin 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

Secretario Geral 
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RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Ne 095/2022 

IMPUGNANTE: LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA 

1. RELATÓRIO 

Trata-se de Impugnação ao Edital do Pregão Eletrônico n2  095/2022, cujo 

objeto é "contratagdo de empresa para execução de serviços de coleta seletiva, transporte e 

destinação final em aterro sanitário de resíduos orgânicos e serviços de coleta, transporte e 

destinação final de materiais recicláveis, de acordo com especificações constantes no edital e 

anexos", interposto pela empresa: Limpeza e conservação Pema Ltda. 

A Impugnante questiona a possibilidade de subcontratação da destinação 

final em aterro sanitário pela empresa contratada. Conforme a Impugnante "6 inadmissível a 

subcontratação total de um serviço, pois representa substituição do contratado por um terceiro não 

selecionado pela Administração e que não comprovou, no processo licitatório, sua aptidão para 

cumprir o encargo contratual. " Menciona o Item 9.3 do Termo de Referência. 

A Impugnante aponta também que há divergências quanto ao valor do custo 

por tonelada informado no Termo de Referência e na planilha de composição de custos. 

Aponta que no Item 2.1 do Termo de Referência consta a "previsão do 

serviço de coleta compreendendo a domiciliar, comercial e INDUSTRIAL" sendo que para a coleta do 

tipo Industrial é necessária a inclusão de um item especifico para este tipo de coleta, tendo em vista 

as peculiaridades do objeto e a legislação vigente. 

Questiona o fato de o julgamento da licitação ser por item e a composição 

de custos de ambos ser baseado na mesma planilha, alega que "a planilha de custo deve ser dividida 

por item a ser contratado, uma vez que cada item/serviço tem suas próprias características e custos 

específicos". 

Ainda sobre a planilha de composição de custos, aponta que há divergências 

entre o quantitativo de toneladas coletadas por mês prevista na planilha e no Termo de Referência; 

aponta também que o fator de utilização de 0,80 previsto na planilha não está adequado; quanto 5 
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quilometragem a ser percorrida prevista na planilha de composição de custos a Impugnante requer 

o aumento da quilometragem, levando em consideração a média percorrida no contrato vigente, 

bem como a necessidade de previsão da distância percorrida até o aterro sanitário; questiona ainda 

os custos estimados para aquisição de pneus, alegando que os valores estão defasados; por fim, 

requer revisão dos cálculos relativos à composição do BDI. 

A Impugnação é tempestiva, motivo pelo qual passo a sua análise. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Inicialmente, ao analisarmos a alegação da Impugnante de que seria 

"inadmissível a subcontratação total do serviço" temos que destinagão final em aterro sanitário é 

apenas uma parcela do objeto licitado, visto que contempla também a coleta e o transporte, e que 

há amparo legal para tal conforme  Art.  73 da Lei 8666/63, citado pela própria Impugnante:  

"Art.  72. 0 contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 

legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada 

caso, pela Administração." 

A Impugnante prossegue com a afirmação de que a subcontratação não é 

adequada pois substitui o contratado por terceiro que não participou do processo licitatório e não 

comprovou sua aptidão e qualificação para o serviço em questão. Tal afirmação é descabida tendo 

em vista as exigências do item 12.3 do Termo de Referência: 

"12.3 No caso de o Aterro Sanitário ser de propriedade de empresa subcontratada pela 

proponente declarada vencedora, apresentar: 

12.3.1 Contrato entre a proponente e a empresa por ela contratada, para destinagdo final 

dos resíduos especificados neste Termo de Referência. 

12.3.2 Ato constitutivo, registro comercial no caso de empresa individual, ou estatuto ou 

contrato social em vigor e alterações ou da consolidação respectiva e alterações posteriores, da 

empresa SUBCONTRATADA. 

12.3.3 Prova de registro da empresa SUBCONTRATADA, no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia -CREA, em vigor, com certidão negativa de débitos, ou positiva com efeito de negativa, 

indicando o ramo de atividade, nome(s) do(s) responsável(eis) técnico(s) com as suas respectivas 

atribuições. 
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12.3.4 Comprovação de que a empresa SUBCONTRATADA possui, profissional de nível 

superior, que desempenhe a fungdo de responsável técnico, com registro em sua entidade de classe, 

em vigor, com certidão negativa de débitos, ou positiva com efeito de negativa. 

OBS.: A comprovação acima citada dar-se-6, caso seja sócio ou diretor da empresa, através 

do contrato social e/ou alterações contratuais. Caso não seja sócio ou diretor da empresa, através 

de cópia da ficha do livro de registro de empregado registrado na DRT, ou cópia da carteira de 

Trabalho e Previdência Social ou contrato de prestação de serviços entre a empresa e o Profissional. 

12.3.5 Matrícula atualizada, em nome da empresa SUBCONTRATADA, da área destinada ao 

depósito de lixo orgânico e dos rejeitos. 

12.3.6 Licença Ambiental, em nome da empresa SUBCONTRATADA, emitida pelo Instituto 

Ambiental do Estado da sede da empresa licitante para operação do Aterro Sanitário. 

12.3.7 Licença de transporte de lixo orgânico e de rejeitos, em nome da empresa 

SUBCONTRATADA, emitida pelo Instituto Ambiental do Estado do Paraná (lAP), e do Estado sede da 

Licitante, no caso de os resíduos serem transportados para fora do Estado do Paraná. 

12.3.8 Licença emitida pelo IBAMA em nome da empresa SUBCONTRATADA, autorizando a 

execução dos serviços previstos no objeto deste Edital. 

12.3.9 Quando os rejeitos forem transportados para fora do Estado do Paraná, a empresa 

SUBCONTRATADA deverá apresentar declaração expresso do órgão ambiental competente do 

Estado receptor, na qual conste sobre a aceitação do recebimento dos rejeitos do licitante, conforme 

artigo 32  inciso II, da Lei do Estado do Paraná ng. 12.493/1999, de 22/01/99. 

12.3.10 Comprovação do aterro possuir EIA/RIMA através de apresentação dos respectivos 

documentos e/ou declaração do órgão ambiental competente do Estado sede da proponente, que o 

processo de licenciamento do aterro passou por EIA — Estudo de Impactos Ambientais e RIMA — 

Relatório de Impactos Ambientais para os aterros que recebem mais que 20/ton dia de resíduos, de 

acordo com Resolução CONAMA ng 404/2008 e Resolução CEMA ng 086/2013, a ser exigindo tão 

somente das empresas que solicitaram a presente autorização após a edição e publicação das 

resoluções acima mencionadas"." 

Com relação ao Item 9.3, mencionado pelo Recorrente, temos a seguinte redação: 

'9.3 A verificação de regularidade fiscal e ambiental da empresa que explorará a atividade do Aterro 

Sanitário, ficará sob responsabilidade da empresa contratada, através da análise das licenças e 

negativas obrigatórias." 

Tal responsabilidade da empresa contratada, não afasta a obrigatoriedade de 

apresentação dos documentos exigidos no Item 12.3, que comprovam a qualificação técnica e 

regularidade perante os órgãos ambientais da empresa subcontratada. 

Ainda sobre contestação da possibilidade de subcontratar empresa para a destinação 

final em aterro sanitário, temos o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Paraná de que 

"não há qualquer justificativa plausível para que o Município exija que o aterro pertença à licitante 
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e que as licenças ambientais estejam emitidas em seu nome" — Neste sentido, ver o ACÓRDÃO 
3731/20 - Tribunal Pleno. 

Entendo que a exigência de que o aterro sanitário seja de posse da empresa 

contratada seria totalmente desarrazoada pois limitaria a participação no certame a poucas 

empresas, restringindo a competitividade do certame, afrontando os princípios da Lei 8666/93 e da 

própria Constituição Federal. 

Quanto às divergências quanto ao valor do custo por tonelada informado no 

Termo de Referência e na planilha de composição de custos, trata-se de um erro de digitação, que 

será devidamente corrigido através da publicação de Adendo ao Edital. 0 mesmo ocorre no Item 

2.1 do Termo de referência, que faz menção à coleta de resíduos industriais; tal palavra será 

suprimida do edital. 

Sobre a contestação da necessidade de uma planilha de composição de 

custos para cada item, não entendemos ser necessário visto que que se trata de uma estimativa 

geral de custos, prevendo o valor máximo aproximado a ser pago pela administração, devendo a 

empresa pormenorizar em sua própria planilha a composição dos custos que entender adequado. 

A divergência no quantitativo de toneladas a serem coletadas por mês será 

corrigido, prevalecendo o total de 90 toneladas/mês. Sobre os demais questionamentos referentes 

Planilha de composição de custos, temos o seguinte esclarecimento do setor solicitante, através 

do Memorando 88/2022: 

"Em razão do fator de utilização, o valor de "0,80" empregado nos itens 

(meio de obra) e no item de (impostos e seguros) considera um fator de utilização o valor de 

"1,00", levando em conta que se torna inviável a empresa alocar os mesmo funcionários para 

outro atendimento. Contudo para os outros itens, mantêm-se o fator de utilização o valor de 

"0,80" uma vez que os mesmos não terão desgastes já que a média de trabalho é reduzida no 

período mensal. 

Além destes, se faz necessária a alteração no quadro da quilometragem 

mensal dos roteiros de coleta, onde se diz 500 quilômetros mensais, retifica para 800 quilômetros 

mensais, tendo em vista que hoje o veiculo coletor percorre esta distância somando a coleta 

seletiva porta a porta, além do transporte até o aterro final, este que pode ser realizado em 

períodos mais longos, após acumulo de resíduos. 

Para os custos levantados com a aquisição de pneus, foi levado em 

consideração o valor de R$ 1.880,00 reais para pneus novos, através de licitação realizada no 

Município de Renascença conforme ATA  Ng  117/2022 em anexo. 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA - PR 
CNPJ 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, 901 — Fone/Fax (46) 3550-8300 
CEP 85.610-000-- Renascença — PR 
www.renascenca.pr.gov.br  



MUNICÍPIO DE RENASCENÇA PR 

Em relação aos valores relativos aos impostos CONFINS, PIS/PASEP, ISS, 

foram calculados considerando o prego Mensal Total (R$/Mês)  sendo este o valor de Custo Total 

Mensal com Despesas + Destinagtio Final (R$/Mês) + o Lucro Proposto pelo Município, chegando 

a um novo prego mensal total (13$/Mês)." 

A secretaria solicitante retificou a planilha de composição de custos, que segue em 

anexo. Cabe pontuar, sobre indicação da Recorrente da necessidade de previsão de deslocamento 

diário até o aterro sanitário, para empresas que não possuam estação de transbordo, que tal 

situação está prevista no Item 3.2 do Termo de Referência, não sendo necessário tal deslocamento 

diário. 

"3.2 A empresa deverá dispor de conreineres e/ou caçambas estacionárias para depósito dos 

resíduos coletados para posterior transporte até a destinação final em aterro sanitário. O município 

de Renascença disponibilizará um terreno para disposição de tais contêineres e/ou caçamba;" 

Quanto aos valores utilizados para composição dos custos com pneus, tratam-se de 

valores oriundos de contratação recente da própria Prefeitura de Renascença, sendo valores atuais, 

motivo pelo qual foram mantidos na Planilha de custos. 

Ademais, será realizado Adendo ao Edital de licitação com as alterações necessárias, 

alterando-se a data de abertura do certame. Seguem em anexo Memorando da Secretaria 

solicitante e Planilha de Composição de Custos atualizada. 

DECISÃO 

Diante do exposto, decido considerar PROCEDENTE EM PARTES o pedido de 

Impugnação ao edital impetrado pela empresa LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA. Submeto, 

por conseguinte, o assunto à consideração da autoridade competente para deliberação. 

Renascença, 30 de setembro de 2022. 

• . 
Luciane Eloise Lubczyk  

Pregoeira 
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VISTOS, 

1. Acolho a decisão proferida pela Pregoeira em sua integra, pelos seus próprios 

fundamentos e, consequentemente julgo PROCEDENTE EM PARTES o Recurso apresentado pela 

empresa LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PEMA LTDA. 

2. Ciência aos interessados. 

Renascença, 30 de setembro de 2022.  

Walk ne a 

Prpfeito Municipal  
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MEMORANDO N° 088/2022 

Renascença, 30 de Setembro de 2022. 

DA: SETOR DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
PARA: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 

Solicitamos que na Contratação de empresa especializada para 
execução de serviços de coleta seletiva, transporte e destinação final em aterro 
sanitário de resíduos orgânicos e serviços de coleta, transporte e destinação final de 
materiais reciclável tenha algumas alterações na tabela de composição de custos 
especificadas a seguir: 

Observa-se um erro gráfico no inicio da tabela de composição 
de custos onde se prevê a coleta de um total de 85 toneladas mês (orgânico + 
reciclável), que o correto é 90 toneladas mês, descrito também no item da destinação 
final (aterro) 90 toneladas mês. 

Em razão do fator de utilização o valor de "0,80" empregado 
nos itens (mão de obra) e no item de (impostos e seguros) considera um fator de 
utilização o valor de "1,00", levando em conta que a se torna inviável a empresa 
alocar os mesmo funcionários para outro atendimento. Contudo para os outros itens, 
mantem-se o fator de utilização o valor de "0,80" uma vez que os mesmos não terão 
desgastes já que a média de trabalho é reduzida no período mensal. 

Além destes, se faz necessário à alteração no quadro da 
quilometragem mensal dos roteiros de coleta, onde se diz 500 quilômetros mensais, 
retifica para 800 quilômetros mensais, tendo em vista que hoje o veiculo coletor 
percorre esta distância somando a coleta seletiva porta a porta, além do transporte até 
o aterro final, este que pode ser realizado em períodos mais longos, após acumulo de 
resíduos. 

Para os custos levantados com a aquisição de pneus, foi levado 
em consideração o valor de R$ 1.880,00 reais para pneus novos, através de licitação 
realizada no Município de Renascença conforme ATA N° 117/2022 em anexo. 

Em relação aos valores relativos aos impostos CONFINS, 
PIS/PASEP, ISS, foram calculados considerando o preço Mensal Total (R$/Mês) 
sendo este o valor de Custo Total Mensal com Despesas + Destinação Final 
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(R$/Mês) + o Lucro Proposto pelo Município, chegando a um novo preço mensal 

total (R$/Mês). 
Desta forma, ao realizar estas modificações, pede-se também a 

retificação do Termo de Referência, corrigindo os valores propostos. 
Atenciosamente, 

ulo ergio Deola 
Secretário d Agropecuária e Meio Ambiente 
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ANEXO I 

PLANILHA DE CUSTOS SERVIÇO DE COLETA SELETIVA DE LIXO ORGÂNICO E RECICLAVEL 

Descrição Unidade Contratação de empresa especializada 

para a execução de coleta seletiva de resíduos orgânicos e 

reciclável e sua correta destinação final, provenientes dos 

geradores da  area  do Município de Renascença/PR. (sendo de 

no minimo 3 (três) coletas seletivas porta a porta por semana 

de resíduos orgânicos e 1 (um) coleta seletiva porta a porta 

de resíduos recicláveis). 

Média dos dias de trabalho 16 

Resíduos a coletar (toneladas) 90 

km mensal dos roteiros de coleta 800 

Coletores 2 

Motorista 1 

1-  MAO  DE OBRA 

Função Unidade Qtde Custo Unitário Subtotal Total 

Coletores mês 1 R$ 1.395,00 R$ 1.395,00 

Insalubridade % 40 R$ 1.212,00 R$ 484,80 

Soma R$ 1.879,80 

Encargos Sociais % 60,44 R$ 1.879,80 R$ 1.136,15 

Total por Coletor R$ 3.015,95 

Total do Efetivo Funcion. 2 R$ 3.015,95 R$ 6.031,90 R$ 6.031,90 

Encargos Sociais I 
INSS % 20,00 375,96 

FGTS % 8,00 150,38 

FGTS/Provisão de multa rescisão % 3,20 60,15 

SAT/RAT até % 3,00 56,39 

Salário Educação % 2,50 47,00 

Sindicato % 1,00 18,80 

INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT % 3,30 62,03 

Encargos Trabalhistas 

Décimo Terceiro % 8,33 156,59  

Férias % 11,11 208,85 

Total Efetivo % 60,44 1136,15  

Função Unidade Qtde Custo Unitário Subtotal Total 

Motorista mês 1 R$ 2.426,70 R$ 2.426,70 

Insalubridade % 40 R$ 1.212,00 R$ 484,80 

Soma R$ 2.911,50 

Encargos Sociais % 60,44 R$ 2.911,50 R$ 1.759,71 

Total por Coletor R$ 4.671,21 

Total do Efetivo Funcion. 1 R$ 4.671,21 R$ 4.671,21 R$ 4.671,21 

Encargos Sociais I 
INSS % 20,00 582,30 

FGTS % 8,00 232,92 

FGTS/Provisão de multa rescisão % 3,20 93,17 

SAT/RAT até % 3,00 87,35 

Salário Educação % 2,50 72,79 

Sindicato % 1,00 29,12 

INCRA/SEST/SEBRAE/SENAT % 3,30 96,08 

Encargos Trabalhistas I 



Décimo Terceiro % 8,33 242,53 
Férias % 11,11 323,47 
Total Efetivo % 60,44 1759,71 

Auxilio Alimentação 

Função Unidade Qtde Custo Unitário Subtotal Total 

Coletor unid 2 R$ 450,00 R$ 900
'
00 

R$ 11.748,71 
Motorista unid 1 R$ 145,60 R$ 145,60 

Fator Utilização 1,00 I R$ 11.748,71 

2 - UNIFORMES E EQUIPAMENTOS PARA MOTORISTA E COLETORES 

Coletores Unidade 
Durabil. 

(meses) 

Qtde 

anual cada 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Jaqueta com Reflexivo (nbr 15.292) unid 12 1 206,30 206,3 

Calça unid 4 3 43,13 129,39 

Camiseta unid 2 6 18,13 108,78 

Boné unid 4 3 11,73 35,19 

Botina de Segurança c/ palmilha aço par 6 2 45,19 90,38 

Capa de chuva amarela com reflexivo unid 6 2 19,60 39,2 

Colete com reflexivo unid 6 2 44,67 89,34 

luva de Proteção par 2 6 17,68 106,08 

Protetor Solar  FPS  30 120 g 4 3 15,56 46,68 

Valor Total 851,34 

Total para 2 coletores 1702,68 

Valor Total Mensal 141,89 

Coletores Unidade 
Durabil. 

(meses) 

Qtde 

anual cada 

Valor 

Unitário 

Valor 

Total 

Jaqueta com Reflexivo unid 12 1 206,30 206,3 

Calça unid 4 3 43,13 129,39 

Camiseta unid 2 6 18,13 108,78 

Botina de Segurança c/ palmilha aço par 6 2 45,19 90,38 

Capa de chuva amarela com reflexivo unid 6 2 19,60 39,2 

Protetor Solar  FPS  30 120 g 4 3 15,56 46,68 

Valor Total 620,73 

Total para 1 motorista 620,73 

Valor Total Mensal 51,73 

Soma Total dos Uniformes e Equipamentos para Motorista e Coletor (R$/mês) 193,62 

Fator Utilização 0,80 ._ 154,89 

3- FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO 

Descrição Unidade Qtde Custo Unitário Subtotal Total 

Recipiente térmico para Agua (5 L) unid 12 1 64,17 64,17 

Pá de Concha unid 4 3 35,35 106,05 

Vassoura unid 3 4 14,47 57,88 

Valor Total 228,1 

Custo Mensal com Ferramentas e Materiais de Consumo (R$/mês) 19,01 

Fator Utilização 0,80 ._ 15,21 

4- EQUIPAMENTOS 



7 - Destinação final (aterro) 

Descrição Unidade Qtde Valor Unitário iValor total 

Descrição Unidade Qtde Custo Unitário Subtotal Total 

Custo Aquisição Chassis Compactador Caminhão 1 R$ 411.186,00 R$ 411.186,00  

Vida útil do chassis anos 5 

Idade do veiculo anos 

Depreciação do chassis 80 R$ 328.948,80 R$ 328.948,80 

Depreciação mensal veículos mês 60 R$ 328.948,80 R$ 5.482,48 

Custo Aquisição Com pactador Unid R$ 178.413,67 R$ 178.413,67 

Vida 60 do chassis  anos 

Idade do veiculo anos o 
Depreciação do chassis 80 R$ 142.730,94 R$ 142.730,94 

Depreciação mensal veículos mês 60 R$ 142.730,94 R$ 2.378,85 

Total da frota R 7.861,33  

fator de utilização 0,80 R$ 6.289,06  

Impostos e Seguros 

Descrição Unidade Qtde Custo Unitário Subtotal Total 

IPVA Unid 1% R 4.111,86 R$ 4.111,86 

Seguro Obrigatório e Licenciamento Unid 1 R$ 91,98 R$ 91,98 

Seguro contra terceiros Unid 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 

Total Custo Mensal com Veiculo R$ 1.016,99 

fator de utilização 1,00 R$ 1.016,99 

5 - Materiais de Consumo I 
Quilometragem mensal 500 

Descrição Unidade Consumo Custo Unitário Subtotal Total 

Custo de óleo diesel / km rodado km/I 1,4 7,07 

Custo mensal com óleo diesel km 800 5,05 R$ 4.040,00 

Custo de óleo do motor /10.000 km 1/10.000 km 25 15,66 

Custo mensal com óleo do motor km 800 0,08 R$ 31,33 

Custo de óleo de transmissão /1.000 km 1/160.000 km 15 18,45 

Custo mensal com óleo da trasmissão km 800 0,005 R$ 1,38 

Custo mensal óleo hidráulico /1.000 km 1/200.000 km 200 15,22 

Custo mensal com óleo hidráulico km 800 0,004 R$ 12,18 

Custo de arla / 1.000 km 1/1.000 km 15 6,08 

Custo mensal com arla km 800 0,80 R$ 72,92 

Custo com consumos / km rodado R$ 4.157,81 I 

6 - Pneus 

Discriminação Unidade Qtde Custo unitário Subtotal Total 

Custo do jogo de pneus unid 6 R$ 1.880,00 R$ 11.280,00 

Número de recapagens por pneu unid 2 

Custo de recapagem unid 12 R$ 580,00 R$ 6.960,00 

Custo jogo pneu novo / km rodado km/jogo 25.000 R$ 225,60 

Custo jogo recapagem / km rodado km/jogo 20.000 R$ 87,00 

Custo mensal com pneus R$ 312,60 I 



R$ 44.507,51 TOTAL 

R$ 562,03 PREÇO POR TONELADA COLETADA: (R$/TONELADA) 

Ton 90 Aterro  186,29 I R$ 16.766,10 I  

R$ 40.461,38  CUSTO TOTAL MENSAL COM DESPESAS + DESTINAÇÃO FINAL (R$/MÊS) 

1 
8 - Lucratividade  

R$ 50.582,79  PREÇO MENSAL TOTAL (R$/MÊS) 

90,00  TONELADAS QUANTIDADE MEDIA DE RESÍDUOS COLETADOS POR MÊS: 

Discriminação Unidade Qtde Valor Total  

lucro proposto pelo Município R$ 40.461,38 R$ 4.046,14 % 10 

9 - Composição do BDI - Despeas Indiretas 
I 

Discriminação Unidade Valor 

Administração Geral % 5,00 2225,38 

Confins % 3,00 1335,23 

PIS/PASEP % 0,65 289,30 

ISS % 5,00 2225,38 

TOTAL IMPOSTOS BDI % 13,65 6075,28 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°117/2022. 

(Pregão Eletrônico n° 044/2022 - PMR) 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE RENASCENÇA, Estado do  Parana,  
neste ato representado pelo Sr. IDALIR JOÃO ZANELLA, portador do RG n° 1.339.755-4/PR c 
CPF sob n° 283.822.189-20, Prefeito Municipal, de ora em diante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e de outro lado a empresa  CV TYRES  EIRELI, CNPJ/MF n° 
28.888.423/0001-09, com sede a Rua 278, n° 118, Sala 01, Meia Praia, Cidade de Itapema, Estado 
de Santa Catarina, neste ato representada pela Sra. Cleci Vendruscolo, portadora do RG n° 2467281 
e CPF sob n° 862.776.699-15, Administradora, aqui denominada simplesmente de 
CONTRATADA estando as partes sujeitas as normas da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e 
subsequentes alterações, em face da classificação das propostas apresentada no Pregão 
ELETRÔNICO n° 044/2022, por deliberação da Pregoeira, devidamente homologada e publicada 
no Diário Oficial em 27/07/2022, resolve REGISTRAR OS PREÇOS  da empresa classificada em 
primeiro lugar, observadas as condições do Edital que rege o Pregão e aquelas enunciadas nas 
clausulas que se seguem. 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FORMA 
PARCELADA DE PNEUS NOVOS E MATERIAIS DE CONSUMO DE BORRACHARIA, 
EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA FROTA PERTENCENTE AO MUNICÍPIO DE 
RENASCENÇA - PR, sendo: 

ITEM QUANT  UN  ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UN  
VALOR 

 
TOTAL 

01 16  UN  

PNEU NOVO 275/80R22,5 PARA EIXOS 
DIRECIONAIS E LIVRES (LISO), PERCURSO 
MISTO (TERRA E ASFALTO), INDICE DE 
CARGA 149/146, SÍMBOLO DE VELOCIDADE K 
(110 KM/H), PROFUNDIDADE DE SULCO  
MINIMA 18 MM COM CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. 

1.880,00 30.080,00 

03 16  UN  

PNEU NOVO 225/75R16C, TIPO DE TERRENO  HT  
(ASFALTO), iNDICE DE CARGA 118/116, ÍNDICE 
DE VELOCIDADE R (170 KM/H) COM 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

615,00 9.840,00 

05 8  UN  

PNEU NOVO 10.00R20 PARA TODOS OS EIXOS 
(LISO), PERCURSO MISTO (TERRA E ASFALTO), 
iNDICE DE CARGA 146/143, SÍMBOLO DE 
VELOCIDADE K (110 KM/H), PROFUNDIDADE 
DE SULCO MINIMA 18 MM COM 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

1.960,00 15.680,00 
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06 8  UN  

PNEU NOVO 10.00R20 PARA EIXOS DE TRAÇÃO 
(BORRACHUDO), PERCURSO MISTO (TERRA E 
ASFALTO), ÍNDICE DE CARGA 146/143, ÍNDICE 
DE VELOCIDADE K (110 KM/H) COM 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

2.143,00 17.144,00 

08 20  UN  

PNEU NOVO 175/70R14, TIPO DE TERRENO AT 
(TERRA E ASFALTO), ÍNDICE DE CARGA 88 

' 
ÍNDICE DE VELOCIDADE H (210 KM/H) COM 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

380,00 7.600,00 

09 2  UN  
PNEU NOVO 17,5/25 - E2/G2/L2 COMUM, 16 
LONAS - PRAZO DE GARANTIA  MINIM()  DE 5 
(CINCO) ANOS - PRIMEIRA LINHA. 

3.890,00 7.780,00 

10 4 
PNEU NOVO 17,5R25 - E3/L3, COMUM, 20 
LONAS - PRAZO DE GARANTIA MÍNIMO DE 5 
(CINCO) ANOS - PRIMEIRA LINHA. 

4.400,00 17.600,00 

12 6  UN  
PNEU NOVO 14.00-24 - E3/L3 COMUM - 24 
LONAS - PRAZO DE GARANTIA MiNIMO DE 5 
(CINCO) ANOS - PRIMEIRA LINHA. 

7.200,00 43.200,00 

16 12  UN  

PNEU NOVO 165/70R14, TIPO DE TERRENO  HT  
(ASFALTO), ÍNDICE DE CARGA 85, ÍNDICE DE 
VELOCIDADE T (190 KM/H) COM 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

345,00 4.140,00 

17 4  UN  

PNEU NOVO 195/65R15, TIPO DE TERRENO  HT  
(ASFALTO), ÍNDICE DE CARGA 91, ÍNDICE DE 
VELOCIDADE H (210 KM/H) COM 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

319,00 1.276,00 

18 4  UN  

PNEU NOVO 205/70R15 PARA  FIAT  DOBLO, 
TIPO DE TERRENO  HT  (ASFALTO), ÍNDICE DE 
CARGA 96, ÍNDICE DE VELOCIDADE T (190 
KM/H) COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

380,00 1.520,00 

19 6  UN  

PNEU NOVO 195/75R16, TIPO DE TERRENO  HT  
(ASFALTO), ÍNDICE DE CARGA 107/105, ÍNDICE 
DE VELOCIDADE R (170 KM/H) COM 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

450,00 2.700,00 

25 4  UN  

PNEU NOVO 205/70R 15C, TIPO DE TERRENO  HT  
(ASFALTO), ÍNDICE DE CARGA 106/104, ÍNDICE 
DE VELOCIDADE S (180 KM/H) COM 
CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

420,00 1.680,00 

53 30  UN  

CÂMARA DE AR NO TAMANHO 9.00/20, COM 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 
CONFECCIONADA EM BORRACHA, BICO DE 
METAL COM TAMPA - PRODUTO NOVO E DE 
PRIMEIRA LINHA. 

89,90 2.697,00 
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CÂMARA DE AR NO TAMANHO 17.5/25, COM 
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 

54 10  UN  CONFECCIONADA EM BORRACHA, BICO DE 245,00 2.450,00 
METAL COM TAMPA- PRODUTO NOVO E DE 
PRIMEIRA LINHA. 

OS ITENS 55 A 58 DESCRITO NO ANEXO I DESTA LICITAÇÃO E DESTINADO A 
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA AS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E 
MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, POR TRATAR-SE DE OBJETO DE NATUREZA 
DIVISÍVEL, REFERENTE À COTA DE ATE 25% DISPOSTO NO  ART.  48, INCISO  III  DA LEI 
COMPLEMENTAR N° 123/06 E SUAS ALTERAÇOES, OBSERVANDO-SE 0 CONTIDO NO  
ART.  8' DO DECRETO FEDERAL N' 8.538/2015 E SEUS PARÁGRAFOS E  ART.  8° § 2° DO 
DECRETO ESTADUAL N' 2474/2015. 

ITEM QUANT  UN  ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UN  
VALOR 

 TOTAL 

56 07  UN  

PNEU NOVO 295/80R22,5 PARA EIXOS 
DIRECIONAIS E LIVRES (LISO), PERCURSO 
MISTO (TERRA E ASFALTO), ÍNDICE DE 
CARGA 152/148, SÍMBOLO DE VELOCIDADE K 
(110 KM/H), PROFUNDIDADE DO SULCO  
MINIMA 17 MM COM CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. 

1.948,00 13.636,00 

57 08  UN  

PNEU NOVO 275/80R22,5 PARA EIXOS DE 
TRAÇÃO (BORRACHUDO), PERCURSO MISTO 
(TERRA E ASFALTO), ÍNDICE DE CARGA 
149/146, SÍMBOLO DE VELOCIDADE K (110 
KM/H), PROFUNDIDADE DE SULCO  MINIMA  22 
MM COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

1.950,00 15.600,00 

58 02  UN  

PNEU NOVO I7,5R25 — E3/L3, CONSTRUÇÃO 

6.400,00 12.800,00 

RADIAL, FORA DE ESTRADA, MÍNIMO 16 
LONAS, COM COMPOSTO ESPECIAL 
RESISTENTE A CORTES, COM CINTOS DE AÇO 
MULTICAMADAS E 0 PADRÃO DE BLOCO 
RÍGIDO PROPORCIONANDO EXCELENTE 
TRAÇÃO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. 
PADRÃO DE REFERÊNCIA: PNEU 17,5R25 
EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) — PRAZO DE 
GARANTIA MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS - 
PRIMEIRA LINHA. 

OS ITENS 59 A 62 DESCRITO NO ANEXO I DESTA LICITAÇÃO E DESTINADO A AMPLA 
COMPETITIVIDADE, SENDO PARA OS ITENS 59 A 62  SERA  OBSERVADO 0 DISPOSTO NO  
ART.  8° DO DECRETO FEDERAL N' 8.538/2015 E SEUS PARÁGRAFOS  ART.  8* § 2° DO 
DECRETO ESTADUAL N 2474/2015. 
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ITEM QUANT  UN  ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 

UN  
VALOR  
TOTAL 

60 23  UN  

PNEU NOVO 295/80R22,5 PARA EIXOS 
DIRECIONAIS E LIVRES (LISO), PERCURSO 
MISTO (TERRA E ASFALTO), ÍNDICE DE 
CARGA 152/148, SÍMBOLO DE VELOCIDADE K 
(110 KM/H), PROFUNDIDADE DO SULCO  
MINIMA 17 MM COM CERTIFICAÇÃO 
INMETRO. 

1.948,00 44.804,00 

61 24  UN  

PNEU NOVO 275/80R22,5 PARA EIXOS DE 
TRAÇÃO (BORRACHUDO), PERCURSO MISTO 
(TERRA E ASFALTO), ÍNDICE DE CARGA 
149/1 46, SÍMBOLO DE VELOCIDADE K (110 
KM/H), PROFUNDIDADE DE SULCO  MINIMA  22 
MM COM CERTIFICAÇÃO INMETRO. 

1.950,00 46.800,00 

62 06  UN  

PNEU NOVO I7,5R25 - E3/L3, CONSTRUÇÃO 
RADIAL, FORA DE ESTRADA, MÍNIMO 16 
LONAS, COM COMPOSTO ESPECIAL 
RESISTENTE A CORTES, COM CINTOS DE AÇO 
MULTICAMADAS E 0 PADRÃO DE BLOCO 
RÍGIDO PROPORCIONANDO EXCELENTE 
TRAÇÃO, ESTABILIDADE E DURABILIDADE. 
PADRÃO DE REFERÊNCIA: PNEU 17,5R25 
EARTHMAX SR 30 (E-3/L-3) - PRAZO DE 
GARANTIA MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS - 
PRIMEIRA LINHA. 

6.400,00 38.400,00 

CLÁUSULA SEGUNDA — ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO 
2.1 Os objetos da presente licitação, deverão ser entregues, parceladamente (sem ônus de entrega), 

de acordo com a solicitação da Secretaria solicitante, na sede do Almoxarifado da Prefeitura, sita 

Rua Getúlio Vargas, n° 901, Centro, no Município de Renascença - PR. 

2.2 Os produtos entregues deverão ser novos, de primeira linha e estar em conformidade com as 

normas do INMETRO em sua versão mais recente. Na entrega  sera()  verificadas as quantidades e 

especificações; 

2.3 Pneus Novos deverão possuir prazo de garantia mínimo de 05 (cinco) anos, materiais  dc  
borracharia e câmaras de ar devem possuir no mínimo 01 (um) ano de garantia contra defeitos de 

fabricação; 

2.4 Prazo de fabricação igual ou inferior a 06 (seis) meses no momento da entrega; 
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2.5 Os Produtos devem atender as normas ABNT em sua versão mais recente e os Pneus Novos 
ostentar selo de aprovação INMETRO conforme Portaria 544/2012 do INMETRO ou Certificação 
de Importação quando for o caso. 

2.6 0 seguinte documento deverá ser apresentado no momento da entrega dos pneus: 
2.6.1 Apresentação de informativo, catálogo, cartilha ou qualquer outro documento, em  
lingua  portuguesa, que demonstre especificações técnicas e instruções de uso do produto, 
privilegiando o direito A informação no processo licitatório. 

2.7 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta. 

2.8 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituidos no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificação da contratada, As suas custas, sem prejuízo da 
aplicação das penalidades. 

2.9 Os bens  seed()  recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias, contados do recebimento 

provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação 
mediante termo circunstanciado. 

2.10 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 
prazo fixado reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

2.11 0 recebimento provisório ou definitivo do objeto  nil()  exclui a responsabilidade da contratada 
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

2.12 As entregas se darão de forma parcelada (sem ônus de entrega), pelo período de 06 (seis) 

meses, a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DAS OBRIGAÇÓES 

3.5 — Compete A Contratante: 

3.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
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3.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

3.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 
3.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 
comissão/servidor especialmente designado; 

3.1.5. Efetuar o pagamento á. Contratada no valor correspondente ao fornecimento do 

objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 
3.1.6. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, 
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 

3.2 — Compete à Contratada: 

3.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 

boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 
3.2.2. Efetuar a entrega do objeto, sem  emus  para o Município e em perfeitas condições, 

conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, 
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes A: marca, 

fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade; 
3.2.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os 
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990); 
3.2.4. Em hipótese alguma será aceito produto com qualquer componente reutilizado, 

recondicionado, reembalado, remoldado, recauchutado ou com qualquer outra 
característica que demonstre não se tratar de produto inteiramente novo. 
3.2.5. Substituir, reparar ou corrigir, As suas expensas, no prazo fixado neste Termo de 

Referência, o objeto com avarias ou defeitos; 
3.2.6. Comunicar A Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 

a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a 
devida comprovação. 
3.2.7. Independentemente da aceitação, o adjudicatório garantirá a qualidade de cada item, 
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergências não adequadas serão 
aplicadas às sanções previstas neste edital e legislação vigente. 
3.2.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
3.2.13. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA — DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1 — 0 valor total estimado para esta contratação será de R$ 337.427,00 (trezentos e trinta e sete 
mil quatrocentos e vinte e sete reais), podendo ser aditado de acordo com o previsto no  Art.  65 
da lei 8.666/93. 

4.2. 0 pagamento será efetuado através de transferencia eletrônico para a conta bancária da 
Contratada indicada pela mesma, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da apresentação da 
Nota Fiscal, após o recebimento definitivo do objeto. 

4.3. Após emissão da Nota Fiscal a empresa deverá passar cópia do mesmo na data de emissão no 
seguinte endereço eletrônico alinoxarifado@renascenca.prenv.br. 

4.3.1 — A Nota Fiscal deverá obrigatoriamente ser emitida em nome da: 

MUNICÍPIO DE RENASCENÇA 
CNPJ n° 76.205.681/0001-96 
Rua Getúlio Vargas, n° 901 — Centro 
Renascença — PR 
CEP: 85.610-000 

4.4. A nota fiscal deverá estar acompanhada das certidões negativas, devidamente válidas, 
para que seja efetuado o pagamento, sendo que é de responsabilidade do fornecedor, manter 
durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições exigidas na licitação (regularidade fiscal). 

CLÁUSULA QUINTA — DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

5.1. A presente Ata terá validade por 06 (seis) meses, a partir de sua assinatura. 

5.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de pregos, inclusive 
o acréscimo de que trata o § 1° do  art.  65 da Lei n° 8.666, de 1993. 

CLAUSULA SEXTA — RECURSOS: 
6.1. As despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão dos recursos próprios do 
tesouro Municipal de acordo com a seguinte Dotação Orçamentária: 

0 Recursos Ordinirios (Livres) — Exercício Corrente 
0300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
0412200032.003 Manutenção das Atividades e Serviços Administrativos 
3.3.90.30.39.01 Pneus 
Desdobre: 3979 
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O Recursos Ordinários (Livres) — Exercício Corrente ,  
0500 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 
05.01 DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA 
2060800152.013 Manutenção das Atividades de Agropecuária 
3.3.90.30.39.01 Pneus 
Desdobre: 3990 

103 Educação 5% s/ Transi. Constitucionais FUNDEB 
0600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 
06.01 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
1212200142.018 Manutenção do Ensino — Apoio Administrativo 
3.3.90.30.39.01 Pneus 
Desdobre: 4004 

0 Recursos Ordinários (Livres) — Exercício Corrente 
0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO 
07.01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO 
2678200282.028 Manutenção da Malha Viária 
3.3.90.30.39.01 Pneus 
Desdobre: 4017 

303 Saúde — Receitas Vinculadas  (EC  29/00) 
0800 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAODE 
08.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
1030100352.034 Manutenção das atividades da Saúde—apoio Administrativo 
3.3.90.30.39.01 Pneus 
Desdobre: 4033 

0 Recursos Ordinários (Livres) — Exercido Corrente 
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
10.03 ASSISTÊNCIA SOCIAL —  (*GAO  GESTOR 
0824400422.041 Atividades de Assistência Social — Orgão Gestor 
3.3.90.30.39.01 Pneus 
Desdobre: 4079 

934 Bloco de Financiamento da Proteção Social 
1000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
10.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
0824400412.054  PAW—  Serv. De Proteção e Atend. Integral a Família 
3.3.90.30.39.01 Pneus 
Desdobre: 4065 

CLAUSULA SÉTIMA — MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
7.1. De conformidade com o  art.  86, da Lei n°. 8.666/93 e suas alterações, o atraso injustificado na 
realização do fornecimento objeto deste certame sujeitará a empresa, a juizo da Administração, A 
multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento); 
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7.1.1. A multa prevista no item 7.1, será descontada dos créditos que a contratada possuir 
com o município de Renascença - PR, e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas. 

7.2. Caso a licitante não substitua o objeto considerado irregular no prazo previsto neste Edital e 
Anexo I, serio aplicadas as penalidades do item 7.1., sem prejuízo da aplicação daquelas contidas 
no item 7.3. 

7.3. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93 e suas alterações, pela inexecução total ou parcial 
do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário 
Oficial do Ente Federado, as seguintes penalidades: 

a) advertência por escrito; 
b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10% (dez por cento) 

sobre a parcela inadimplida do contrato; 
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 

Município de Renascença, por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso 
de inexecução total, sem justificativa  aceita pela Administração do Município, semi 
aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 02 (dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o 
inciso IV do  art.  87 da Lei 8.666/93 e suas alterações. 

7.4. Se a contratada não proceder ao recolhimento da multa no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que 
a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será 
encaminhado para inscrição em Divida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do 
Município de Renascença/PR. 

7.5. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor 
da multa não recolhida  sera  encaminhado para inscrição em Divida Ativa e posterior execução pela 
Procuradoria Geral do Município de Renascença. 

7.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias fiteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo 
encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo 
prazo. 

7.7. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia 
do interessado e recurso nos prazos definidos em lei. 

CLAUSULA OITAVA — SUSPENSÃO DE PAGAMENTO: 
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8.1. 0 MUNICÍPIO suspenderá o pagamento de qualquer quantia devida à CONTRATADA, 
sempre que ocorrer circunstância que coloque em risco a realização dos objetivos do presente 
contrato e bem assim no caso da CONTRATADA se recusar ou dificultar à PREFEITURA a livre 
fiscalização dos serviços, na forma prevista na Cláusula Décima, ou ainda no caso de paralisação 
dos mesmos. 

CLAUSULA NONA — DO CANCELAMENTO DA ATA 

9.1. A Ata poderá ser cancelada de pleno direito total ou parcialmente, independentemente de 
notificação judicial ou extrajudicial, sem que a DETENTORA DA ATA assista o direito a qualquer 
indenização, se esta: 

9.1.1. Falir, entrar em concordata ou ocorrer dissolução da sociedade. 
9.1.2. Sem justa causa, e prévia comunicação à Prefeitura, suspender a execução dos 
serviços. 
9.1.3. Infringir qualquer cláusula desta Ata e/ou da Lei Federal n° 8.666/93. 
9.1.4. Não cumprir ou cumprir irregularmente as clausulas desta Ata, especificações 
ou prazos. 
9.1.5. Recusar a redução do prego ao nível dos praticados no mercado. 

9.2. 0 cancelamento do Registro de Preços poderá ainda ocorrer quando houver: 
9.2.1. Alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do objeto contratado. 
9.2.2. Caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditivo da execução 
do Contrato. 
8.2.3. Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela 
Prefeitura. 
9.2.4. Pelo atraso superior a 90 (noventa) dias do pagamento devido pela Prefeitura, 
salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a DETENTORA DA ATA o direito de optar pela suspensão do 
cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação, caso em que sua 
decisão deverá ser comunicada por escrito à Administração Municipal. 

9.3. A solicitação da DETENTORA DA ATA, para cancelamento dos preços registrados deverá 
ser formulada com antecedência  minima  de 30 (trinta) dias, facultado à Prefeitura a aplicação das 
penalidades previstas nesta Ata, caso não aceitas as razões do pedido. 

9.4. A comunicação do cancelamento do prego registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será 
feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante 
ao respectivo processo administrativo. 

9.5. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da DETENTORA DA ATA, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União e pela  Internet,  considerando-
se, assim, para todos os efeitos, cancelado o prego registrado. 
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CLAUSULA DÉCIMA — AÇÃO JUDICIAL 
10.1. Qualquer ação judicial contra a contratante oriunda de produtos ou serviços fornecidos pela 
contratada, ou mesmo que venha a contratante compor a lide, será de exclusiva responsabilidade a 
contratada, a qual arcará com todas as despesas de qualquer natureza que no ato resultar, ressarcindo 

contratante todo e qualquer valor que for obrigada a desembolsar em razão dessas ações judiciais, 
extrajudiciais ou reclamações administrativas. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO 

11.1. Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e 
subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de 
licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

11.1.1. Qualquer atitude tomada pelo licitante, fornecedor, empreiteiro ou subempreiteiro 
com o objetivo de influenciar o processo de aquisição ou a execução do contrato para 
obter vantagens indevidas. 

11.2. Fica definido, para os fins desta disposição, os termos indicados a seguir: 

a) "prática corrupta" significa oferecer, dar, receber, ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer coisa de valor com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de 
licitação ou na execução de contrato; 
b) "prática fraudulenta" significa a falsificação ou omissão dos fatos a fim de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
c) "prática colusiva" significa esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
concorrentes, com ou sem o conhecimento do Mutuário ou de seus Prepostos, visando estabelecer 
pregos em níveis artificiais e não-competitivos; 
d) "prática coercitiva" significa causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, As 
pessoas ou sua propriedade visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou 
afetar a execução do contrato; 
e) "prática obstrutiva" significa: (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou 
fazer declarações falsas a investigadores com o objetivo de impedir materialmente uma inspeção 
do Banco ou alegações de prática corrupta, fraudulenta, coercitiva ou colusiva ou ameaçar, 
perseguir ou intimidar qualquer parte interessada, para impedi-la de mostrar seu conhecimento 
sobre assuntos relevantes à investigação ou ao seu prosseguimento; ou  (ii)  atos cuja intenção seja 
impedir materialmente o exercício dos direitos do Banco de promover inspeção ou auditoria. 
I) "terceiros" refere-se a um funcionário público que atua em um processo de aquisição ou na 
execução de um contrato, incluindo os membros da equipe do Banco Mundial e os funcionários de 
outras organizações que tomam decisões relacionadas a aquisições ou as revisam; 
g) "parte" refere-se aos participantes do processo de aquisição ou execução do contrato, incluindo 
funcionários públicos, que tentam estabelecer os preços das propostas em níveis artificiais e não-
competitivos; 
h) "beneficio" e "obrigação" estão relacionados ao processo de aquisição ou à execução do 
contrato; 
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i) "ato ou omissão" todo aquele cuja finalidade seja influenciar o processo de aquisição ou a 
execução do contrato. 

11.3. Havendo comprovação de que o licitante praticou alguma conduta descrita no item anterior, 
o Município: 

a — rejeitará proposta de adjudicação se concluir que o Concorrente indicado para adjudicação ou 
seus agentes, ou seus subconsultores, subcontratados, prestadores de serviços, fornecedores ou 

e
4 seus empregados, tenham, direta ou indiretamente, se envo vido em práticas corruptas, 

fraudulentas, colusivas ou coercitivas ao competir pelo contrato questão; 

b — declarará Processo de Aquisição Viciado e cancelará a parcela do pagamento relativa ao 
contrato se, a qualquer momento, comprovar a prática corrupta, fraudulenta, colusiva ou coercitiva; 

c — garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes e previstas na 
legislação brasileira, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa fisica 
contratada em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas ou coercitivas, no decorrer da licitação 
ou na execução do contrato, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e civeis. 

11.4. As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação 
brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidadc Administrativa (Lei Federal n.° 8.429/1992), a Lei 
Federal n.° 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato 
nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar 
ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio 
de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou beneficios 
indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, 
bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja 
de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus 
prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS GESTOR, FISCAL E CONTROLADOR 
12.1. Será responsável pelo contrato: Valmor de  Bona  
Controlador: Mania Joice Migliorini 
Fiscal: Claudinei Antunes de Oliveira 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA TRANSFERÊNCIA 
13.1. 0 presente contrato é intransferível, não podendo a contratada se valer deste para vincular 
terceiros à presente contratação, sob pena  dc  imediata rescisão e aplicação das penalidades previstas 
na cláusula oitava. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Marmeleiro, estado do Paraná para dirimir dúvidas ou 
questões oriundas do presente Contrato. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 
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Testemunhas: 

Veridiana Salvadego 
7taffC 

Francieli Gas  

presente instrumento contratual, por si e seus sucessores, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas 
para todos os fins de direito. 

Renascença, 03 de agosto de 2022. 

IDALIR IÓXANELLA 
to Municipal 

M..> de bro. Op. pug 

VENORUSCOLO-86 
. name 'paws 277,69915 or 

 

CV TYRES EIRELI  
Contratada  

CLEO 
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