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EDITAL DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE Pregão Presencial Nº. 013/2013 

 

  A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MANFRINÓPOLIS, ESTADO DO PARANÁ, 
através de sua pregoeira, designada pela Portaria nº. 1747/2013, com a devida autorização 
expedida pelo Prefeito Municipal, regida pela Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e 
suas alterações, torna pública a realização de Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 
013/2013, objetivando a contratação de empresa para execução dos serviços de coleta, transporte, 
acondicionamento e destinação final do lixo domiciliar urbano (o chamado lixo orgânico), coleta, 
transporte, acondicionamento e destinação final do lixo hospitalar e coleta, transporte, 
acondicionamento e destinação final do lixo industrial produzido no Município de Manfrinópolis 

Paraná, conforme a seguir discriminado. 
 

1. DO ENCERRAMENTO E DA ABERTURA 

 

1.1- A Pregoeira receberá os documentos e propostas em sessão pública a ser realizada, conforme 

abaixo indicado: 

 

LOCAL: Prefeitura Municipal de Manfrinópolis – Paraná  

DATA DE ENCERRAMENTO: protocolo até às 09:00 horas do dia 13/06/2013.  

DATA DE ABERTURA: às 09:30 horas do dia 13/06/2013.  

 

1.2 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a 

realização deste evento na data acima mencionada, a Licitação ficará automaticamente prorrogada 

para o 1º (primeiro) dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 

 
2 – OBJETO 
 
2.1 - A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas, visando à contratação de empresa 
para execução dos serviços de coleta, transporte, acondicionamento e destinação final do lixo 
domiciliar urbano (o chamado lixo orgânico), coleta, transporte, acondicionamento e destinação final 
do lixo hospitalar e coleta, transporte, acondicionamento e destinação final do lixo industrial 

produzido no Município de Manfrinópolis Paraná, conforme a seguir discriminado: 
 

Lote 01 
 

Especificação 
 

Qtdade Unidade 

Valor 
unitário 
máximo 

estimado 
R$ 

Valor total 
máximo 

estimado 
R$ 

01 

Coleta, transporte, acondicionamento 
e destinação final do lixo domiciliar 
urbano (o chamado lixo orgânico) 
produzido no Município de 
Manfrinópolis Paraná, com coletas três 
vezes por semana (segundas, quartas 
e sábados) no perímetro urbano do 
município de Manfrinópolis e uma vez 
por semana no distrito de São 
Sebastião da Bela Vista. 

24 Meses 
R$ 

8.000,00 
R$ 

192.000,00 
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Lote 02 
 

Especificação 
 

Qtdade Unidade 

Valor 
unitário 
máximo 

estimado 
R$ 

Valor total 
máximo 

estimado 
R$ 

01 

Coleta, transporte, acondicionamento 
e destinação final do lixo hospitalar 
produzido no Município de 
Manfrinópolis Paraná, com coletas 
quinzenais em dia estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Saúde 

24 Meses 
R$: 

700,00 
R$: 

16.800,00 

 

Lote 03 
 

Especificação 
 

Qtdade Unidade 

Valor 
unitário 
máximo 

estimado 
R$ 

Valor total 
máximo 

estimado 
R$ 

01 

Coleta, transporte, acondicionamento 
e destinação final do lixo industrial 
produzido no Município de 
Manfrinópolis Paraná, com coletas de 
uma vez por mês. 

24 Meses 
R$: 

1.000,00 
R$: 

24.000,00 

 
2.2 – CONDIÇÕES DA COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES URBANO 
2.2.1 - COLETA DE RESÍDUOS DOMICILIARES URBANOS 
- A Coleta do lixo domiciliar urbano, o chamado lixo orgânico, A Coleta de Lixo Urbano, o chamado 
lixo orgânico, deverá ser realizada 03 (três) vezes por semana nas terças, quintas-feiras e sábados, 
com roteiros e horários pré-determinados pela licitante, e sempre na mesma ordem, passando em 
todas as residências, comércios, indústrias e prédios públicos do perímetro urbano da cidade de 
Manfrinópolis Estado do Paraná, conforme lei 0423/2013 que institui o perímetro urbano expressa 
no anexo VIII; E plano de gerenciamento de resíduos sólidos deste Município que poderá ser 
consultado junta a Prefeitura Municipal de Manfrinópolis. 
 
2.2.2 COLETA DO LIXO HOSPITALAR. 
 A coleta e destinação final do lixo hospitalar deverá ser realizada a cada 15 (quinze dias) no Centro 
Municipal de Saúde Clodomir Chorna, com dias estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Manfrinópolis. 
 
2.2.3 COLETA DO LIXO INDUSTRIAL. 
A coleta e destinação final do lixo industrial deverá ser realizada uma vez por mês, passando nas 
sedes das industrias. 
 
3 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO: 
 
3.1 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as 
sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 8.666/93. 
 
3.2 - Não poderão participar desta licitação empresas em consórcio. 
 
3.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a comprovação da 
regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter preferência no critério de 
desempate quando do julgamento das propostas, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14 
de dezembro de 2006, deverão apresentar no credenciamento a certidão simplificada da Junta 
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Comercial do Estado, emitida em até 30 dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação 
do seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
3.4 – Não poderão ser sublocados qualquer dos serviços objeto do presente edital  
 
4 - FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES A e B, e DA CARTA DE 
CREDENCIAMENTO. 
 
4.1 - Os envelopes A e B, contendo respectivamente a documentação para habilitação e proposta 
de preços, deverão ser entregues na data, horário e local indicados no preâmbulo deste Edital, 
devidamente fechados, constando na face os seguintes dizeres: 
 
A)  PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS 

PREGÃO PRESENCIAL N. º 013/2013. 

ENVELOPE N.º 01- PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 
B)  PREFEITURA MUNICIPAL DE MANFRINOPOLIS 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2013. 

ENVELOPE Nº.  02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 

4.2. Para fins de credenciamento junto a Pregoeira e equipe de apoio, o representante da licitante 
deverá estar munido de: 
 

a) Fotocópia autenticada da carteira de identidade, ou outro documento equivalente, de 
preferência com foto, fora dos envelopes; 

b) Instrumento público de procuração ou instrumento particular com firma reconhecida em 
cartório, para praticar todos os atos pertinentes ao certame em nome da empresa 
representada, ou Credenciamento, conforme modelo Anexo I;  
b.1.) No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração, com firma 
reconhecida de dirigente, sócio ou proprietário da empresa proponente, deverá ser 
apresentada cópia autenticada do respectivo estatuto ou contrato social em vigor, no 
qual sejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura 
b.2.) no caso de sócio da empresa, proprietário, dirigente ou assemelhado, deverá 
apresentar cópia autenticada do Estatuto Social ou Contrato Social em vigor, no qual 
estejam expressos os poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

c) As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem postergar a 
comprovação da regularidade fiscal para o momento da assinatura do contrato e ter 
preferência no critério de desempate quando do julgamento das propostas, nos termos 
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão apresentar no 
credenciamento a certidão simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida em até 
30 dias da data da entrega dos envelopes, para comprovação do seu enquadramento 
como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 
5 - DOCUMENTOS REFERENTE À HABILITAÇÃO: 
 
5.1- Os envelopes contendo a documentação para habilitação das empresas interessadas, deverá 
conter os documentos abaixo relacionados, em uma única via, sem rasuras ou borrões. 
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a) ; Apresentar no mínimo 2 (dois) Atestados de Capacidade Técnica e/ou declaração que 
comprove a execução de serviço de semelhante complexidade tecnológica, operacional e 
logística, equivalente ou superior ao objeto desta licitação, emitido por pessoa jurídica de 
direito público, em nome da proponente ou Responsável Técnico; 

b) Apresentar registro de inscrição do profissional responsável na entidade competente (ex: 
CREA, CRM, OAB, etc.), incluindo copia da documentação de mesmo. 

c) Alvará Municipal do domicílio ou sede da licitante; Alvará sanitário. 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual; 

f) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; 

g) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por 
meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

h) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social – INSS mediante a 
apresentação da CND - Certidão Negativa de Débito ou CPD-EN - Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa; 

i) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor da sede 
da pessoa jurídica. 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943. 

k) Balanço Patrimonial (último); 

l) Demonstração de resultados do exercício (DRE) ultimo; 

m) Prova de inscrição no Cadastro ICMS se for incidente; 

n) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

o) Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial ou no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, 
se for o caso, pelo que ficará desobrigada da apresentação dos documentos constantes da 
alínea “p”; 

p) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento expedido 
pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no país, quando a atividade assim o exigir, se for o caso; 
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q) Em se tratando de empresário individual, o registro de empresário individual, que poderá 
ser comprovado pelo requerimento de empresário e suas alterações, se existentes, se for o 
caso, pelo que ficara desobrigado da apresentação dos documentos constantes da alínea “n” 

r) Certidão Simplificada ou Declaração da Junta Comercial atestando se é Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte, se for o caso. 

s) Declaração de que o proponente possui junto à empresa pessoal treinado e com registro de 
acordo com a legislação trabalhista vigente; 

t) Declaração de que o proponente dispõe de no mínimo 2 (dois) veículos em condições 
apropriadas para a coleta dos resíduos, com apresentação de documento que comprove a 
propriedade do veiculo com no máximo 10 (dez) anos de uso. 

u) Matrícula atualizada da área de destinação final dos resíduos em nome da proponente; (Para 
o lote 01 e 03) 

v) Licença Ambiental de Operação (L.O.) do Aterro Sanitário e licença para compostagem, 
expedidas pelos Órgãos competentes do Estado onde a proponente tiver sua sede instalada; 
(para o lote 01 e 03) 

w) Autorização Ambiental de Transporte expedida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP); 

x) Licença ambiental de operação expedida pelo (IAP); 

y) Certificado de regularidade junto ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente); 

z) Licença ou autorização expressa do Município outorgando-lhe o direito de explorar a 
atividade de recebimento e destinação final de resíduos, em aterro contratado 

aa) Comprovação de que a empresa proponente dispõe dos seguintes programas e laudo 
técnico, a saber: - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA;- Laudo 
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT;- Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO; 

bb)  Quando os resíduos forem transportados para fora do Estado do Paraná, a proponente 
deverá apresentar declaração expressa do órgão ambiental competente do Estado receptor, 
na qual conste sobre a aceitação do recebimento dos resíduos do licitante, conforme artigo 
3º inciso II, da Lei do Estado do Paraná nº. 12.493/1999, de 22/01/99. 

cc) No caso dos resíduos serem transportados para o Estado de Santa Catarina, a proponente 
deverá apresentar a cada coleta dos resíduos o comprovante de pagamento da destinação 
final, conforme item “9” do Anexo único da Lei Estadual (Santa Catarina) nº. 14.262/2007, de 
21 de dezembro de 2007. 

dd) Atestado de visita dos locais onde deverão ser executados os serviços de coleta de lixo, 
expedido pelo licitador, com data anterior a dada de abertura dos envelopes; (para o lote 01 
e 03). 

  
5.2 – Disposições Gerais referentes aos documentos: 
 
5.2.1 - Quando os documentos forem apresentados por processo de cópias reprográficas, deverão 
ser autenticados, por Tabelião de Notas, ou na Prefeitura Municipal de Manfrinópolis , por algum 
integrante da Comissão de apoio, antes da hora marcada para abertura dos envelopes 
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5.2.2 – Todos os documentos necessários à habilitação do proponente deverão estar dentro dos 
respectivos prazos de validade e poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo 
de cópia autenticada por cartório competente, desde que legíveis. 
 
5.2.3 - Caso a proponente apresente certidões emitidas via Internet a aceitação das mesmas ficará 
condicionada a consulta pelo mesmo sistema. 

 
5.2.4 – A falta de qualquer documento exigido no presente Edital, implicará na inabilitação do 
Licitante;Salvo no caso de habilitação fiscal; Em se tratando de micro empresa (ME) que lhe será 
concedido um prazo de dois dias para a apresentação dos documentos faltantes, direito qual é 
garantido pela lei 123/2006 de 14/12/2006 e lei complementar 128/2007. 

 
6 - PROPOSTA DE PREÇOS 
 
6.1 - A proposta de preços - envelope B - devidamente assinada pelo proponente ou seu 
representante legal, redigida em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas 
nos campos que envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos e conter: 
 
a) – Nome ou Razão Social do proponente; 
b) – Número do CNPJ e endereço completo; 
c) – Número do edital de licitação; 
d) – Data de apresentação da proposta; 
e) – Descrição do objeto da presente licitação; 
f) – Preço mensal, preço global da proposta, devendo o preço incluir todas as despesas 

necessárias para a execução do objeto da presente licitação; 
g) – Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos que 

será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia 
de início e incluir-se-á o dia do vencimento; 

h) – Assinatura do responsável legal da proponente, nome legível, número de identidade; 
 
7 - PROCEDIMENTOS: 
 
7.1 - Após o encerramento do credenciamento e identificação dos representantes das empresas 

proponentes, o Pregoeiro declarará aberta à sessão do PREGÃO, oportunidade em que não mais 

aceitará novos proponentes, dando início ao recebimento dos envelopes contendo a Proposta 

Comercial e os Documentos de Habilitação, exclusivamente dos participantes devidamente 

credenciados. 

 
7.2 - O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes que contêm as propostas comerciais 
avaliando o cumprimento das condições exigidas no edital; 
 
7.3 - O Pregoeiro classificará o autor da proposta de menor preço por item e aqueles que tenham 
apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) à proposta 
de menor preço, para participarem dos lances verbais; 
 
7.3 - Se não houver, no mínimo 3 (três) propostas de preços nas condições definidas na cláusula 
anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 3 (três), 
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos 
nas propostas apresentadas; 
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7.4 - Caso duas ou mais propostas comerciais em igualdade de condições ficarem empatadas, será 
realizado sorteio em ato público, para definir a ordem de apresentação dos lances; 
 
7.5 - A Licitante que desistir de sua proposta escrita está sujeita às sanções administrativas 

previstas nestas Instruções. 

 

8 - DOS LANCES VERBAIS: 
 
8.1 - As licitantes classificadas terão a oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais, 
que deverão ser formulados de forma sucessiva, com valores distintos e decrescentes, a partir da 
proposta comercial classificada de maior valor e os demais lances, em ordem decrescente de valor, 
podendo o pregoeiro, definir no momento, lances mínimos; 
 
8.2 - Para a formulação de lances, poderá ser concedido tempo para o atendimento a eventuais 
necessidades de avaliação e de consulta à empresa pelo seu representante, por meio de telefone 
ou outros meios disponíveis; 
 
8.3 - Na hipótese em que houver mais de uma proposta igual de menor valor global, sem que tenha 
havido oferta de lances verbais, a ordem de classificação dar-se-á mediante novo sorteio a ser 
realizado, na mesma sessão pública, pelo Pregoeiro; 
 
8.4 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às 
penalidades legais e às sanções administrativas previstas nestas Instruções; 
 
8.5 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de posterior ordenação das propostas; 
 
8.6 - Casos não se realizem lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita e 
o valor estimado para a contratação. 
 
9 - CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS: 
 
9.1 - Serão desclassificadas as propostas, por ser considerado excessivo o preço mensal superior 
a: 

- R$ 9.700.00 (nove mil e setecentos) mensais, perfazendo um valor total de R$ 
232.800,00 (duzentos e trinta e dois mil e oitocentos reais). 

9.2 - DO JULGAMENTO 
 
9.2.1 - O critério de julgamento será exclusivamente o de Menor Preço do lote, ofertado; 
 
9.2.2 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a 
respeito; 
 

9.2.3 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu 
preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita; 

 
9.2.4 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação 
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias; 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANFRINÓPOLIS 
 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        –             MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 

Telefax: (0xx46)3562-1001 e 3562-10.86       –         e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

9.2.5 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta; 
 
9.2.6 - Se a oferta não for aceitável ou se a Licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a 
verificação da habilitação da Licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma proposta que atenda as Instruções, sendo a respectiva licitante declarada 
vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame; 
 
9.2.7 - Apurada a melhor proposta que atenda ao edital, o Pregoeiro poderá negociar para que seja 
obtido um melhor preço; 
 
9.2.8 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de 
Apoio, e pelos licitantes; 
 
10 - PRAZOS E CONDIÇÕES DO OBJETO: 
 
10.1 – O período para a execução dos serviços, objeto desta licitação, será de 24 (vinte e quatro) 
meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por igual 
período desde que haja acordo entre as partes e sejam mantidas as mesmas condições, na forma 
do inciso II do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.   

 

10.2 – A empresa vencedora se compromete em executar os trabalhos com no mínimo 02 (dois) 
veículos adequados, caçamba própria, pessoal treinado e uniformizados, calçado adequado, com 
registro de acordo com a legislação trabalhista vigente, isentando a licitante de qualquer 
responsabilidade.  

 

10.3 – De todas as parcelas que serão pagas à empresa vencedora desta licitação, no que couber, 
será feita retenção de 11% (onze por cento) para a Seguridade Social, conforme Lei nº. 9.711/98 de 
20 de fevereiro de 1998, além de outras retenções previstas na legislação, como o ISSQN. 

 

10.4 – A empresa vencedora contratará preferencialmente funcionários com residência no 
município de Manfrinópolis, Paraná, afim de estimular a geração de emprego e renda. 

 

10.5 – Todas as ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, serão de 
responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

 

10.6 – Nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou transferido à terceiros, sem 
prévia autorização do Município. No caso de sub-empreitadas, a empresa vencedora deverá 
solicitar formalmente autorização do Poder Executivo para efetivá-las. 

 
10.7 - Adjudicado o objeto da presente licitação a Prefeitura Municipal convocará o(s) proponente(s) 
vencedor(es) para assinar(em) o termo de contrato em até 02 (dois) dias corridos, sob pena de 
decair o direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº. 8.666/93. 
 
10.8 - A Prefeitura Municipal poderá, quando o(s) convocado(s) não assinar(em) no prazo  

estabelecido neste Edital, convocar os proponentes remanescentes, na ordem de classificação, 
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para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive 

quanto aos preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no artigo da 

Lei 8.666/93. 

 

10.9 - O prazo de que trata o item 10.1, poderá ser revisto nas hipóteses e forma que alude o artigo 
57, parágrafo II da Lei 8.666/93. 
 
11 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO: 
 
À Contratada serão aplicadas as seguintes penalidades: 
 
11.1 - Pela inexecução parcial ou total do contrato, a Prefeitura Municipal poderá, garantida a prévia 
defesa, aplicar a contratada as sanções previstas no artigo 87 da Lei 8.666/93, sendo que em caso 
de penalidade moratória esta corresponderá a 10% sobre o valor total do presente contrato. 
 
11.2 – Na hipótese da CONTRATADA retardar e/ou paralisar, injustificadamente, a execução de 
quaisquer serviços referente ao contrato, ficará sujeita a retenção adicional de 0,3% (três décimo 
por cento) do valor total do contrato para cada dia em que o serviço for retardado ou paralisado. 
 
11.3 – Será aplicada multa de 10,0% (dez por cento) do valor total do contrato, no caso da 
CONTRATADA não cumprir com o que estabelece o presente edital.   
 
11.4 – Quando da aplicação de multas a PREFEITURA notificará a CONTRATADA que terá prazo 
de 10 (dez) dias para recolher à tesouraria da Prefeitura, a importância correspondente sob pena 
de dedução de seu valor das parcelas a receber. 
 
11.5 – Da aplicação de multa caberá recurso a CONTRATADA no prazo de 03 (três) dias, a contar 

da data do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da multa, sem 

efeito suspensivo, até que seja devidamente efetuada justificativa exposta; o MUNICÍPIO julgará, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, procedente ou improcedente a penalidade a ser imposta, 

devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela CONTRATADA será 

devolvida pelo MUNICÍPIO, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento.  

 
12 – FISCALIZAÇÃO 
 
12.1 – À Prefeitura através de seus técnicos ou prepostos, é assegurado o direito de inspecionar, a 
qualquer tempo, a execução dos serviços, sendo-lhes garantido o livre acesso aos mesmos, 
devendo a contratada prestar todos os informes e esclarecimentos solicitados pela fiscalização. 
 
12.2 – A ação fiscalizadora da Prefeitura, será exercida de modo sistemático e permanente, de 
maneira a fazer cumprir fielmente os prazos, condições e qualificações previstas neste Edital. 
 
13 - CRITÉRIO DE REAJUSTE: 
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13.1 – O valor da proposta vencedora poderá ser reajustado após o 12º (décimo segundo) mês da 
vigência do contrato, utilizando-se como limite máximo para o reajuste a variação do INPC – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor (Fundação Getúlio Vargas) ocorrida no período.  
 
14 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 
14.1 – Os pagamentos serão efetuados no dia 12 (doze) do mês subseqüente aos serviços 
prestados, mediante apresentação de nota fiscal. 
 
14.2 - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o presente Edital, são oriundos 
da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Paraná e correrão por conta das seguintes dotações 
orçamentárias: 

  
11    Secretaria Municipal de Urbanismo. 
11002    Divisão de Urbanismo  
15.452.1501.2117  Manutenção da Coleta de Lixo 
33.90.39.00.00  Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
04600 - 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
 
04    Fundo Municipal De Saúde. 
04002    Departamento Municipal De Saúde  
10.301.1001.2017  Manutenção do Departamento Municipal De Saúde 
33.90.39.00.00  Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
00900-00303   Saúde – Receitas Vinculadas  
 
14.3 - Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposições contratual, os pagamentos 
poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras disposições 
contratuais. 
 
15 - RECURSOS: 
 
15.1 - Aos proponentes é assegurado o direito de interposição de recurso, nos termos do artigo 109 
da lei 8.666/93, o qual será recebido e processado nos termos ali estabelecidos. 
 
16 - DISPOSIÇÕES GERAIS: 
  
16.1 – Os proponentes deverão visitar previamente os locais onde os serviços serão executados, 
tomando conhecimento de todas as particularidades, não podendo, assim, alegar 
desconhecimento de eventuais dificuldades. 
 
16.2 – A empresa vencedora deverá atender no decorrer do contrato, todas as normas e 
exigências, do IAP, IBAMA, Vigilância Sanitária, alem das demais estabelecidas pela Legislação 
Federal, Estadual e Municipal, aplicáveis à espécie, sem co-responsabilidade da Prefeitura 
Municipal de Manfrinópolis. 
 
16.3 – É facultado à Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, solicitar a 
atualização de qualquer documento relativo a presente licitação. 
 
16.4 – Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a presente 
licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, através do e-mail manfri@manfrinopolis.pr.gov.br fone/fax 
(46) 3562-1001, informando o número da licitação, em horário comercial. 

 
16.5 - Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelos proponentes 
presentes pelo pregoeiro e equipe de apoio. 

mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
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17 - ANEXOS DO EDITAL: 
17.1 – Fazem parte integrante do presente Edital: 
 

- Anexo I – Carta de Credenciamento;  
- Anexo II – Declaração de Inidoneidade;  
- Anexo III – Termo de Renúncia;  
- Anexo IV – Declaração da Lei Complementar nº. 123/2009;   
- Anexo V – Proposta de Preços 
- Anexo VI – Declaração do art. 7º, inciso XXXIII, da CF/88;  
- Anexo VII – Atestado de visita aos locais de coleta. 
- Anexo VIII – Minuta do Contrato. 
- Anexo IX – Lei 0423/2013 perímetro urbano. 

 
 
 

Manfrinópolis – PR em 23 de maio de 2013.  
 

 
 

----------------------------- 
Claudio Gubertt 
Prefeito Municipal  

 
 

--------------------------- 
Adriana Inês Merlini Orzechosk 

PREGOEIRO 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013 

 
(ANEXO I) 

 
 
 

Ao Pregoeiro da Prefeitura de Manfrinópolis 
 
 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

 Pela presente, credenciamos o (a) Sr. (a) ------------------------------ ----------------, portador (a) 
da cédula de identidade sob o nº  --------------------------------------, e CPF nº ---------------------------, a 
participar do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2013, 
instaurado pôr esta Prefeitura. 
 
 
 Na qualidade de representante legal da empresa --------------------------------------- outorga-se 
ao acima credenciado, dentre outros poderes o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 
 
 
 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2013. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa



PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANFRINÓPOLIS 
 

ESTADO DO PARANÁ              –              CNPJ: 01.614.343/0001-09 

Rua Encantilado, 11 – Centro – CEP: 85.628-000        –             MANFRINÓPOLIS – PARANÁ 

Telefax: (0xx46)3562-1001 e 3562-10.86       –         e-mail: manfri@manfrinopolis.pr.gov.br 

EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013 
 

(ANEXO II) 
 
 
 

Ao Pregoeiro da Prefeitura de Manfrinópolis 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 Declaração para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a Modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2013, instaurada pôr esta Prefeitura 
Municipal, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas. 
 
 

Pôr  ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
 
 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2013. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013 
 

(ANEXO III) 
 
 
 

Ao Pregoeiro da Prefeitura de Manfrinópolis 
 
 

TERMO DE RENÚNCIA 
 
 

 A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
nº. 013/2013, pôr seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas na Lei 
nº8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende 
recorrer da decisão da comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação preliminar, 
renunciando, assim,expressamente, ao direito de recurso  e ao prazo respectivo, e concordando, 
em conseqüência, com o curso de procedimento licitatório, passando-se á abertura dos envelopes 
de propostas de preços dos proponentes habilitados. 
 
 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2013. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013 
 

(ANEXO IV) 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA D EPEQUENO PORTE 
Ao Pregoeiro da Prefeitura de Manfrinópolis 

 
  
 
 
 
 Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, 
que a empresa -------------------(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº ----------
-----------------------------------, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 
enquadramento previsto na Lei complementar nº.123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujos 
termos declaramos conhecer na integra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência 
como critério de desempate no PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2013, realizada pelo Município de 
MANFRINÓPOLIS - PR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2013. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013 
 

(ANEXO V) 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 
 

Á 
PREFEITURA DE MANFRINÓPOLIS - PR 
 
REF: PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2013 
Objeto:.................................... 
Proponente:___________________________ 
C.N.P.J/C.P.F:______________________________________ 
Endereço:_______________________________________________ 
Cidade:_____________________________Estado:___________________ 
 
 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 A nossa Proposta de Preços referente ao Objeto da PREGÃO PRESENCIAL acima 
epigrafado é a seguinte: 

Lote 
01 
 

Especificação 
 

Qtdade Unidade 

Valor 
unitário 
máximo 
estimado 

R$ 

Valor 
unitário 

proposto 
R$ 

Valor total 
proposto 

R$ 

01 

Coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos domiciliares 
urbanos (o chamado lixo 
orgânico) produzido no Município 
de Manfrinópolis Paraná, com 
coletas três vezes por semana 
(segundas, quartas e sábados) no 
perímetro urbano do município de 
Manfrinópolis e uma vez por 
semana no distrito de São 
Sebastião da Bela Vista. 

24 Meses 
R$ 

8.000,00 
R$  R$ 

 

Lote 
02 
 

Especificação 
 

Qtdade Unidade 

Valor 
unitário 
máximo 
estimado 

R$ 

Valor 
unitário 

proposto 
R$ 

Valor total 
proposto 

R$ 

01 

Coleta, transporte, 
acondicionamento e destinação 
final do lixo hospitalar produzido 
no Município de Manfrinópolis 
Paraná, com coletas quinzenais 
em dia estabelecido pela 

24 Meses R$: 700,00 R$:  R$: 
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Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Lote 
03 
 

Especificação 
 

Qtdade Unidade 

Valor 
unitário 
máximo 

estimado 
R$ 

Valor 
unitário 

proposto 
R$ 

Valor total 
proposto 

R$ 

01 

Coleta, transporte, 
acondicionamento e destinação 
final do lixo industrial produzido 
no Município de Manfrinópolis 
Paraná, com coletas de uma vez 
por mês. 

24 Meses 
R$: 

1.000,00 
R$:  R$: 

 

VALOR TOTAL LOTE 01 R$: 

VALOR TOTAL LOTE 02 R$: 

VALOR TOTAL LOTE 03 R$: 

VALOR TOTAL PROPOSTA R$: 

 Declaro que os preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos 
sociais, e quaisquer outros ônus que por ventura possam recair sobre o objeto da presente 
licitação. 

 

 O prazo de validade da proposta é de (60) dias contados a partir da data de abertura do 
pregão 013/2013. 

 
 
 
 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2013. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2013 
 

(ANEXO VI) 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO (ART.7º, INCISO XXXIII, DA CF/88) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A empresa___________________, CNPJ nº____________________, estabelecida no 
(a)________________, vem através de seu representante legal abaixo assinado, em atenção á Lei 
nº.9.854, de 27 de outubro de 1999, declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre 
integralmente a norma contida na Constituição da República Federativa do Brasil de  1988, art.7º, 
inciso XXXIIi, a saber: “(...) proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 
dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz a 
partir de quatorze anos”. 
 
 
 

Local, ............................................. , ........... de .................................de 2013. 
 
 

_______________________________ 
Nome e carimbo do representante 

legal da empresa 
 
Nome da empresa proponente 
Número do CNPJ/MF  
Endereço completo 
Deverá ser impresso com o timbre da empresa 
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Anexo VII 
 
 

ATESTADO DE VISITA AOS LOCAIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 

Referente ao pregão nº 013/2013 que tem por objetivo: 
 
 
 

contratação de empresa para execução dos serviços de coleta, transporte, acondicionamento e 
destinação final do lixo domiciliar urbano (o chamado lixo orgânico), coleta, transporte, 
acondicionamento e destinação final do lixo hospitalar e coleta, transporte, acondicionamento e 
destinação final do lixo industrial produzido no Município de Manfrinópolis Paraná, conforme a seguir 

discriminado. 
 
 
 
Declaramos que o engenheiro químico ________________CREA nº _______ da proponente, 
_____________ devidamente credenciado visitou todos os locais onde serão executados os 
serviços de coleta de lixo no Município de Manfrinópolis-PR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 _____________________     _____________________ 
      Nelci Della Betta       nome engenheiro 
 Secretario Municipal de Urbanismo     CREA nº 
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ANEXO VIII 
MINUTA DO TERMO DO CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO Nº____/2013 QUE 
ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS e a 
empresa ___________________________ 

 
 A Prefeitura Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede à Rua Encantilado, 11, Centro, inscrita sob o CNPJ/MF nº 
01.614.343/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Claudio Gubertt, a seguir 
denominado CONTRATANTE e, de outro lado à empresa ______________________, Pessoa 
jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o nº ______________________, Com sede à 
________________, nº _____, Bairro ________ Na cidade de ________________, Estado do 
__________, Neste ato representado pelo Sr _________________, Portador da Cédula de 
Identidade nº __________ e do CPF nº __________________, Residente e domiciliado na cidade 
de ____________________, A seguir denominada CONTRATADA, têm entre si justo e contratada 
o constante nas cláusulas a seguir enumeradas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa para 
execução dos serviços de coleta, transporte, acondicionamento e destinação final do lixo domiciliar 
urbano (o chamado lixo orgânico), coleta, transporte, acondicionamento e destinação final do lixo 
hospitalar e coleta, transporte, acondicionamento e destinação final do lixo industrial produzido no 

Município de Manfrinópolis Paraná, conforme a seguir discriminado: 

Lote 
01 
 

Especificação 
 

Qtd Unidade 

Valor 
unitário 

contratado 
R$ 

Valor total 
máximo 

contratado 
R$ 

01 

Coleta e destinação final dos 
resíduos sólidos domiciliares 
urbanos (o chamado lixo orgânico) 
produzido no Município de 
Manfrinópolis Paraná, com coletas 
três vezes por semana (segundas, 
quartas e sábados) no perímetro 
urbano do município de 
Manfrinópolis e uma vez por 
semana no distrito de São 
Sebastião da Bela Vista. 

24 Meses R$  R$  

 

Lote 
02 
 

Especificação 
 

Qtd Unidade 

Valor 
unitário 

contratado 
R$ 

Valor total 
máximo 

contratado 
R$ 

01 

Coleta, transporte, 
acondicionamento e destinação 
final do lixo hospitalar produzido 
no Município de Manfrinópolis 
Paraná, com coleta uma vez por 
semana em dia estabelecido pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 

24 Meses R$  R$  

 

Lote 
03 

Especificação 
 

Qtd Unidade 
Valor 

unitário 
Valor total 
máximo 
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 contratado 
R$ 

contratado 
R$ 

01 

Coleta, transporte, 
acondicionamento e destinação 
final do lixo industrial produzido 
no Município de Manfrinópolis 
Paraná, com coletas de uma vez 
por mês. 

24 Meses R$  R$  

 
CLÁUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo destino correto dos resíduos 
sólidos domiciliares urbano (chamado lixo orgânico), industrial e hospitalar. 
 
CLAUSULA TERCEIRA: A CONTRATADA responsabiliza-se por quaisquer multas e encargos 
decorrentes do transporte dos resíduos urbano, industrial, hospitalar. 
 
CLAUSULA QUARTA: Todas as despesas com contratação e demissão de empregados, 
encargos, eventuais ações promovidas junto a vara do trabalho, serão de inteira responsabilidade 
da CONTRATADA. 
 
CLAUSULA QUINTA: Todas as despesas decorrentes com veículos, bem como a manutenção 
dos mesmos, correrão as expensas da CONTRATADA. 
 
CLAUSULA SEXTA: Pelos serviços prestados o CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA á 
importância de R$ ________________(_________________) mensais, através de depósito 
bancário, pagável até o 12º (décimo segundo) dia do mês subseqüente, mediante a apresentação 
da Nota Fiscal, com a entrega obrigatória da Certidão Negativa de débitos expedida pelo Instituto 
Nacional de seguridade Social- INSS, acrescido da Certidão do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: De todas as parcelas que serão pagas à empresa vencedora desta 
licitação, no que couber, será feita retenção de 11% (onze por cento) para a Seguridade Social, 
conforme Lei nº. 9.711/98 de 20 de fevereiro de 1998, além de outras retenções previstas na 
legislação, como o ISSQN. De todas as parcelas que serão pagas á empresa CONTRATADA, 
obrigatoriamente, será feita retenção  de 1,5 (um virgula cinco por cento) do ISSQN (imposto sobre 
Serviço de Qualquer Natureza), exceto para as Microempresas e empresas de Pequena Porte ( Lei 
Complementar nº 123/2006). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o 
presente Edital, são oriundos da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis e correrão por conta das 
seguintes dotações orçamentárias: 
 
11    Secretaria Municipal de Urbanismo. 
11002    Divisão de Urbanismo  
15.452.1501.2117  Manutenção da Coleta de Lixo 
33.90.39.00.00  Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
04600 - 00000  Recursos Ordinários (Livres) 
 
04    Fundo Municipal De Saúde. 
04002    Departamento Municipal De Saúde  
10.301.1001.2017  Manutenção do Departamento Municipal De Saúde 
33.90.39.00.00  Outros serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. 
00900-00303   Saúde – Receitas Vinculadas  
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PARAGRAFO TERCEIRO: Em caso de não cumprimento pela CONTRATADA de disposição 
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer 
outras disposições contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: O período para a execução dos serviços, objeto deste contrato, será de 24 
(vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser 
prorrogado por igual período desde que haja acordo entre as partes e sejam mantidas as mesmas 
condições, conforme disposto no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
 
CLAUSULA OITAVA: A empresa CONTRATADA se compromete em executar os trabalhos com 
no mínimo 02 (dois) veículos adequados, caçamba própria, pessoal treinado e uniformizados, 
calçado adequado, com registro de acordo com a legislação trabalhista vigente, isentando o 
CONTRATANTE de qualquer responsabilidade solidária. 
 
CLAUSULA NONA: A empresa CONTRATADA  deverá comprometer-se pelo transporte e destino 
do lixo urbano, industrial e hospitalar transportando até terreno adequado de sua  propriedade, 
devendo apresentar as devidas licenças expedidas pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: nenhum serviço fora do contratado poderá ser realizado ou transferido á 
terceiros, sem prévia autorização do Município. No caso de sub-empreitadas, a empresa 
CONTRATADA deverá solicitar formalmente autorização do Poder Executivo para efetivá-las. 
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Pela inexecução parcial ou total do contrato, a Prefeitura 
Municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar  a CONTRATADA  as sanções previstas no 
artigo 87 da Lei 8.666/93, sendo que em caso de penalidade moratória esta corresponderá a 10% 
sobre o valor total do presente contrato. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Na hipótese da CONTRATADA retardar e/ou paralisar, 
injustificadamente, a execução de quaisquer serviços referente ao contrato, ficará sujeita a 
retenção adicional de 0,3%(três décimo por cento) do valor total do contrato para cada dia em que 
o serviço for retardado ou paralisado. 
 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: Será aplicada multa de 10,0% (dez por cento) do valor total do 
contrato, no caso da CONTRATADA não cumprir com o q eu estabelece o Edital Modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº. 013/2013, parte integrante deste contrato, independentemente de 
transcrição. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando da aplicação de multas o CONTRATANTE notificará a 
CONTRATADA  que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher á tesouraria da Prefeitura, a 
importância correspondente sob pena de dedução de seu valor das parcelas a receber. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Da aplicação de multa caberá recurso a CONTRATADA no prazo de 03 
(três) dias, a contar da data do  recebimento da respectiva notificação, mediante prévio 
recolhimento da multa, sem efeito suspensivo, até que seja devidamente efetuada justificativa 
exposta; o MUNICIPIO julgará, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, procedente  ou improcedente a 
penalidade a ser imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela 
CONTRATADA será devolvida pelo MUNICIPIO, no prazo de 03 (três) dias, contados da data do 
julgamento. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: O CONTRATANTE através de seus técnicos  ou prepostos, é 
assegurado o direito de inspecionar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, sendo-lhes 
garantido o livre acesso aos mesmos, devendo a CONTRATADA prestar todos os informes e 
esclarecimentos solicitados pela fiscalização. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A ação fiscalizadora do CONTRATANTE, será exercida de modo 
sistemático e permanente, de maneira a fazer cumprir fielmente os prazos, condições e 
qualificações previstos no presente contrato. 
 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: O valor do presente contrato poderá ser reajustado após o 
12º(décimo segundo) mês da vigência do contrato, utilizando-se como limite máximo para o 
reajuste a variação do INPC- Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IBGE- Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) ocorrida no período. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: SUCESSÃO E FORO 
 
E, por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento em 03(três) vias 
(impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) 
testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou 
ajustado, elegendo para foro do mesmo a Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, não 
obstante qualquer mudança de domicilio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a 
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em 
direito permitidas neste referido  foro. 

Manfrinópolis,.......de.........de 2013. 
 

Prefeito Municipal de Manfrinópolis  

contratada 

Testemunha 
 

 Testemunha 
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Anexo IX 

LEI Nº 0423/2010 

10.12.2010 
Institui o Perímetro Urbano do Município 

de Manfrinópolis e dá outras providências.  

 

  A Câmara Municipal de Manfrinópolis, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei:  

   Art. 1.º. O território municipal é dividido em Zona Urbana e Zona Rural, para fins 

urbanísticos e tributários. 

§ 1.º. Considera-se como zona urbana, para efeitos desta Lei: 

I –  A Sede de Manfrinópolis; 

II – O Distrito de São Sebastião da Bela Vista; 

§ 2º. A Zona Rural é constituída pelo restante do território do Município. 

   Art. 2.º A representação cartográfica e o memorial descritivo do Perímetro Urbano do 

Município constam nos anexos, parte integrante da presente Lei: 

I - Anexo I: Mapa e memorial descritivo do Perímetro Urbano da sede do Município de Manfrinópolis; 

   Art. 3.º. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação 

oficial. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Manfrinopolis 10 de dezembro de 2010 

 
 

 
 

Vilberto Guzzi 
 Secretario Administração Finanças 

 

 
Silomar Elias de Oliveira 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

Mapa e Memorial Descritivo do Perímetro Urbano da Sede de Manfrinópolis 

 

 

 

 


