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ADENDO 01 

Processo 230/2022 – Pregão 70/2022 

Considerando a necessidade de readequação nos dias de coletas de lixo orgânico no 

Munícipio de Manfrinópolis objeto da licitação pregão 70/2022 as descrições passam a vigorar 

com a seguinte disposição: 

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de coleta, transporte e 

destinação final do lixo domiciliar urbano (o chamado lixo orgânico) produzido no Município 

de Manfrinópolis. 

Primeira alteração: No termo de Referência nos itens 3.3 e 04, bem como na clausula Sétima da 

minuta do contrato consta: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código 
do 
serviço 

Nome do produto/serviço Qtd Unid Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 

1 6450 Coleta, transporte e destinação final do lixo  
domiciliar urbano classe II-A (o chamado lixo 
orgânico) e rejeitos do lixo reciclável produzidos no 
Município de Manfrinópolis Paraná, com 03 coletas 
semanais (terças-feiras, quintas-feiras e sábados) no 
perímetro urbano do município de Manfrinópolis e 01 
coleta semanal (terça-feira) no Distrito de São 
Sebastião da Bela Vista (Barra Grande).   

12,00 MÊS 30.500,00 366.000,00 

TOTAL 366.000,00 

 

Localidade  Periodicidade e dias da semana 

Coleta do lixo domiciliar urbano classe II-A (o chamado 
lixo orgânico) na sede do Município percorrendo todo o 
perímetro urbano conforme rotas constantes no mapa em 
anexo 

Três coletas semanais sendo todas as 
terças-feiras, quintas-feiras e sábados 
do mês independente de feriados e 
outros. 

Coleta do lixo domiciliar urbano classe II-A (o chamado 
lixo orgânico) e rejeitos do lixo reciclável, na Linha Bela 
Vista do Encantilado, conforme localidade marcada no 
mapa em anexo. 

Uma coleta semanal toda Terça-feira do 
mês independente de feriados e outros. 

Coleta do lixo domiciliar urbano classe II-A (o chamado 
lixo orgânico) na Linha Freire e no Distrito de São 
Sebastião da Bela Vista (Barra Grande) conforme 
localidade marcada no mapa em anexo. 

Uma coleta semanal toda terça-feira do 
mês independente de feriados e outros. 

Das Alterações: 

No termo de Referência nos itens 3.3 e 04, bem como na clausula Sétima da minuta do contrato 

passam a ter as seguintes redações: 

Lote: 1 - Lote 001 

Item Código 
do 
serviço 

Nome do produto/serviço Qtd Unid Preço 
máximo 

Preço 
máximo 
total 
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1 6450 Coleta, transporte e destinação final do lixo  
domiciliar urbano classe II-A (o chamado lixo 
orgânico) e rejeitos do lixo reciclável produzidos no 
Município de Manfrinópolis Paraná, com 03 coletas 
semanais (Segundas-feiras, Qquartas-feiras e 
Sextas-feiras) no perímetro urbano do município de 
Manfrinópolis e 01 coleta semanal (terça-feira) no 
Distrito de São Sebastião da Bela Vista (Barra 
Grande).   

12,00 MÊS 30.500,00 366.000,00 

TOTAL 366.000,00 

 

Localidade  Periodicidade e dias da semana 

Coleta do lixo domiciliar urbano classe II-A (o chamado 
lixo orgânico) na sede do Município percorrendo todo o 
perímetro urbano conforme rotas constantes no mapa em 
anexo 

Três coletas semanais sendo todas as 
Segundas-feiras, Quartas-feiras e 
Sextas-feiras do mês independente de 
feriados e outros. 

Coleta do lixo domiciliar urbano classe II-A (o chamado 
lixo orgânico) e rejeitos do lixo reciclável, na Linha Bela 
Vista do Encantilado, conforme localidade marcada no 
mapa em anexo. 

Uma coleta semanal toda Segundas-
feiras do mês independente de feriados 
e outros. 

Coleta do lixo domiciliar urbano classe II-A (o chamado 
lixo orgânico) na Linha Freire e no Distrito de São 
Sebastião da Bela Vista (Barra Grande) conforme 
localidade marcada no mapa em anexo. 

Uma coleta semanal toda Segundas-
feiras do mês independente de feriados 
e outros. 

 

O presente Adendo vai publicado junto ao DIOEMS e Jornal Tribuna Regional nos prazos 

legais e inclusão do presente bem como demais documentos componentes ao processo no 

“portal” do Município, como de praxe ( https://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/ ) 

Permanecem inalteradas as demais condições do edital de licitação nº 70/2022. 

Município de Manfrinópolis, em 04/10/2022. 

 

Ilena De Fatima Pegoraro Oliveira 
Prefeita Municipal 

 

JOZINEI DOS SANTOS 
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Manfrinópolis 

 
 
 

 

 

 

 

PUBLICADO NO 
Jornal Tribuna Regional 

Edição nº _______________ Pág.: ___________ 

Data: ____________ / ______________ / 2021. 

________________________________________ 

PUBLICADO NO 
DIOM/PR 

Edição nº _______________ Pág.: ___________ 

Data: ____________ / ______________ / 2021. 

________________________________________ 

mailto:manfri@manfrinopolis.pr.gov.br
https://manfrinopolis.pr.gov.br/licitacoes/

