
DISPENSA DE LICITAQAO
DISPENSA DE LICITAQAO N- 47/2022 08/09/2022

CONTRATO:247/2022

CNPJ:31.379.931/0001-76

I VALOR:R$2.626,00(Dois mil seiscentos e vinte e cinco reais)
i

OBJETO:AQUISIQAO DE CAIXA SEPERADORA DE AGUA E OLEO , PARA 
ATENDIMENTO E INSTALAQAO DO LAVADOR DE VEICULO MUNICIPAL, VAZAO DE 
3.000 LITROS FABRICADO COFORME ABNT-NBR 14.605 E ROSOLUCAO CONAMA

PREFEITURA DE

PALMITAL
GESTAO 2021 A 2024

■'3

PROCEDIMENTO LICITATORIO NP139/2022

CONTRATADO:KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI -FABRICA^AO 
,COMERCIO E IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PE£AS



Solicitapao de Compra/ContrataQao Publica

DATA: 11/04/2022MEM ORAN DO n° 18/2022

Visao Geral

Responsavel:

Secretario ou funcionario responsavel: Jurandi Visentin

0^ /.Em.......

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP: 85270-000 - Palmital/PR - Pone: (42) 3657-1222

/

Gestor:
Valdenei de Souza

000001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

CNPJ 75.680.025/0001-82
Rua MoisesLupion, 1.001 - Centro - CEP 85.270-000 

Fone-(42) 3657-1222

OBJETO: Solicitamos abertura de processo licitatbrio para aquisipao de urn conjunto caixa 
separadora de agua e 6leo.

Responsavel:
Noemi de Lima Moreira 
Antonio Ferraz de Lima Neto 
Jessica Fernanda Monteiro

Consideragoes Finals

JUSTIFICATIVA:
Solicitamos abertura de processo licitatdrio para aquisipao de um conjunto caixa separadora 
de agua e oleo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL 

Protocolo N° ..235



Hydro Z 000002

Sao Bernardo do Campo, 08 de abril de 2022

Prezado Sr. Alex,

Conforme solicitagao, segue nossa proposta comercial para as soluQoes ZEPPINI - Divisao de negocios HYDRO Z.

CONJUNTO CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO - OIL LESS

■■ ■ . >'

GRUFO ZEPPTt ,

I M&lulo
| S6ado» (OracMadof 1

www.HYDROZ.com.br 
+ 55 11 4393.3606 
hydroz@hydiroz.com.br

Hydro Z Industrial e Comercial Ltda.
Estrada Particular Sadae Takagi, 605 CEP: 09852-070 
Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo - Brasil

Cliente: Prefeitura Municipal de Palmital 
Contato: Alex Cleyton Almeida Mohanna 
Tel.: 42 3657-1222 / 42- 99917-8454
E-mail: matzanbackerengenheirocivil@gmail.com 
Local: Palmital PR

O Conjunto Caixa Separadora de Agua e Oleo OIL LESS da HYDRO Z segue as defini^oes construtivas da norma 
NBR 14.605-2, que e a norma vigente para a defini^ao dos parametros de fabricagao, dimensionamento e operagao 
deste equipamento, e tern o conceito de conjunto modular, o que garante urn melhor desempenho no processo de 
separa;ao do oleo da agua no efluente oleoso e o atendimento a legislate ambiental vigente - CONAMA 430/2011 - 
parametros oleos e graxas.

Seu funcionamento consiste na capta^ao por gravidade do efluente oleoso, sendo inicialmente filtrado no 
Modulo de Coleta de Sdlidos (MCS) ou Gradeador, utilizado na remo^ao de solidos e detritos present.es no efluente, o 
que facilita as demals operates do sistema e aumenta sua eficiencia.
Na sequencia, o efluente passa pela Caixa Separadora de Agua e Oleo OIL LESS e atraves de seus elementos coalescentes 
fabricados em polietileno, fazem a redu^ao da velocidade do oleo e a separapao das fases por meio de coalescencia. 
Quandc a densidade do oleo presente no efluente oleoso for menor que a da agua, o oleo flutuara naturalmente 
proporcionando sua separate fi'sica, e a agua residual sera removida do reservatorio atraves da gravidade pela 
tubula^ao coletora, com no maximo de 20 mg/L de oleo (20 ppm), em total atendimento a legislate ambiental vigente 
- CONAMA 430/2011 - parametros oleos e g'axas.

A agua residual segue por gravidade para o Modulo Medidor de Vazao e Coleta de Amostra de Agua (MVCA) 
que conta com urn vertedouro "Thompson", o ponto ideal para a coleta de amostra de agua residual livre de 
contaminagao. Nesse mesmo Modulo existe uma escala que indica ao operador do sistema de maneira simples e objetiva 
a vazao dentro da Caixa Separadora, auxiliando no controle da eficiencia do sistema.

A agua residual segue para a descarte ou para outro destine a ser definido pelo usuario, desde que as normas 
ambientais vigentes sejam respeitadas.

O oleo residual seguira, atraves do acionamento dos "Skimmers", para o Modulo de Coleta de Oleo (MCO), 
sendo de la removido de maneira manual por bombeamento para tamboresou conteineres, com sua disposi^ao final 
adequada seguindo as normas vigentes.

I Modulo o» vjxSd ■ [
I Co*»M ti* Arno«tr»» | I 

-k. £^^4^

’ Lxxa da Agua *

ZP-2000 a ZP. MOO

http://www.HYDROZ.com.br
mailto:hydroz@hydiroz.com.br
mailto:matzanbackerengenheirocivil@gmail.com
present.es


Hydro Z >000003

SubtotalConj. Caixa Separadora de Agua e Oleo - OIL LESS Valor Unit.IPICodigoItem Qt.

R$ 2.703,98R$ 2.703,985%910004028920101

R$ 10.757,82R$ 10.757,820%910004029130102

R$ 1.563,38R$ 1.563,385%9100040291503 01

R$ 2.042,93R$ 2.042,935%910004028910104

R$ 17.068,08

ITEMS ADICIONAIS

CAMARA DE CALZADA PARA O SISTEMA SEPARADOR DE AGUA E 6LE0

•3

n.

____

Camara de Canada
f

Hydro Z Industrial e Comercial Ltda.
Estrada Particular Sadae Takagi, 605 CEP: 09852-070
Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo - Brasil

A camara de Canada e o equipamento instalado ao nivel da pista de trafego de forma a permitir acesso para opera^ao e manuten?ao 
dos equipamentos do sistema separador de agua e oleo. As camaras de cal^ada foram desenvolvidas especificamente para cada 
equipamento do sistema de drenagem oleosa, nos modelos trafegaveis, que permitem a circulapao de veiculos pesados e nao 
trafegaveis, que permitem a circulagao de pedestres. O modulo Pre-Filtro e o modulo de Coieta de Oleo possuem a mesma Camara 
de Calzada. Abaixo segue ilustragao das camaras de calgada e cota?ao para os modelos "trafegavel" e "nao trafegavel".

Modulo para Coleta de Oleo - Multiplas Entradas
Modelo Coletor de Oleo

Modulo Gradeador para Separagao de Sdiidos
Modelo Pre-Filtro

Medidor de Vazao/Coleta de Amostra de Agua
Modelo MVCA

www.HYDROZ.coni.br 
+ 55 11 4393.3606 
hydroz@hydroz.com.br

Caixa Separadora de agua e oleo - vazao de 5.000 
L/h

Modelo ZP-5000

GflUPO XEPPn-

Valor Tota(

NOTA: A utilizagao de um modulo especifico para remopao do oleo residual garante maior seguranga ao processo e praticidade 
durante sua manuten<;ao.

http://www.HYDROZ.coni.br
mailto:hydroz@hydroz.com.br


di Hydro Z • 000004

CAMARAS DE CALZADA - TRAFEGAVEL PARA ZP-5000 (OP^AO 1)

Para local onde ha circulagao de vefculos e pedestres.

SubtotalValor Unit.IPIDescrigaoCodigoItem Qt.

R$ 8.061,26R$ 8.061,260%910004000960101

R$ 4.051,00R$ 4.051,000%01 9100040042102

R$ 4.051,00R$ 4.051,000%9100040042103 01

R$ 1.709,80R$ 1.709,8010%Camara de Calzada - Medidor de Vazao9100070009904 01

R$ 17.873,06Valor Total____________

OBSERVANCES:

Hydro Z Industrial e Comercial Ltda.
Estrada Particular Sadae Takagi, 605 CEP: 09852-070 
Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo - Brasil

-> Estes equipamentos foram projetados para instala^ao enterrada, sem a necessidade do uso de sarcofagos, no entanto 
requer o uso de camaras de cal?ada - trafegaveis ou nao-trafegaveis - conforme local da instalagao;

-> E imprescindivel que se tenha facil acesso ao equipamento para efetuar manuten^ao e limpeza periodica;

-> O efluente, imprescindivelmente, deve ser direcionado ao Sistema Separador de Agua e 6leo apenas por meio de 
gravidade, sem intermedio de bombas/purgas, pois o uso destes equipamentos emulsiona o oleo, ocasionando a 
quebra das suas particulas em outras muito pequenas, e que nao oermitem nesta condigao sua separa^ao das moieculas 
da agua.

Camara de Calzada para Caixa Separadora - 
TRAF

Camara de Canada para Modulo Coleta de 
Oleo 28" TRAF

www.HYDROZ.com.br 
+ 55 11 4393.3606 
hydroz@hydroz.com.br

Camara de Calgada para Gradeador (Pre-filtro) 
28" TRAF

http://www.HYDROZ.com.br
mailto:hydroz@hydroz.com.br
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6leo: Clique Aqui

Gnu=o tzppn-

Hydro Z Industrial e Comercial Ltda.
Estrada Particular Sadae Takagi, 605 CEP: 09852-070
Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo - Brasil

vuww.HYDROZ.com.br 
+ 55 11 4393.3606 
hydroz@hydroz.ccm.br

Video de Funcionamento:

a) Funcionamento da Caixa Separadora de Agua e Oleo: Clique Aqui

Videos de Manutengao

a) Manutengao do Sistema Separador de Agua e Oleo: Clique Aqui

b) Manutengac do Modulo para Separate de Solidos: Clique Aqui

c) Manuten^ao do Reservatdrio de Coleta de Oleo: Clique Aqui

d) Manuten^ao das Camaras de Calzada: Clique Aqui

Guias e Manuals

a) Guia Sistema Separador de Agua e Oleo: Clique Aqui

Videos de Instalapao

a) Instalaqao da Caixa Separadora de Agua e

b) Instalapao do Modulo para Separaqao de Solidos: Clique Aqui

c) Instalaqao do Reservatdrio para Coleta de Oleo: Clique Aqui

d) Instalaqao das Camaras de Canada: Clique Aqui

vuww.HYDROZ.com.br
mailto:hydroz@hydroz.ccm.br


•oooooeHydro Z
CONDICOES GERAIS DA PROPOSTA:

Permanecemos a disposifao para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

GRUrOZESWTI'

Hydro Z Industrial e Comercial Ltda.
Estrada Particular Sadae Takagi, 605 CEP: 09852-070
Sao Bernardo do Campo - Sao Paulo - Brasil

www.HYDROZ.com.br 
+ 55 11 4393.3606 
hydroz@hydroz.com.br

• VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias contados da data de sua emissao;
• IMPOSTOS: Inclusos, diferen^as de aliquotas serao repassadas ao cliente final;
• FRETE: nao incluso;
• TRANSPORTADORA: A ser definida pelo cliente;
• PRAZO DE UBERA^AO DO MATERIAL: ate 15 dias apos a confirmagao do recebimento do pedido de compra e 

aprovasao do cadastre pelo setor financeiro, e salvo venda previa;
• CONDI^OES DE PAGAMENTO: Apos confirmafao do Pedido de Compra a negociar (30 ddl) apos analise e 

aprova^ao do credito;
• TREINAMENTO PARA OPERADORES: Nao ha;
• SERVINGS ADICIONAIS: Nao previstos;
• INSTALACAO: Nao prevista;
• GARANTIA: 12 meses da data de instala^ao ou 18 meses da data de entrega dos produtos, prevalecendo o evento 

que primeiro ocorrer.

Diego Cassimiro 
Vendas - HYDRO Z 
Tel: (11) 99292-6487 
dieqo. cesar@hydroz. com.br

http://www.HYDROZ.com.br
mailto:hydroz@hydroz.com.br
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Q Informe seu CEP

Compartilhar VendeVoltar a lista Industria e Comercio > Enibalagem e Logfstica > Outros

s
Ultimo dispom'vel!

’2’ Mercado Pontos. Voce acumula 872 ponto'

Anunc - : > qu oden ijiteressar j
Informa^oes sobre o vendedor

Ml
I5 677

Ver mats dados deste vendedor

Garantia

Compra Garantida com o Mercado Pago

Anuncios do vendedor

Garantia do vendedor
iiSUmaH

Garantia do vendedor: 30 dias

Saiba mais sobre garantia

Meios de pagamento

Boleto parcelado em ate 12x

https://produto.ri .«< nm.br/MLB-1423639740-caixa-sep3radora-aguaoleo-spr-iava 3p-posto-gasolina-ofic-_JM#position=1&search_layo... 1/5

F3 Pague em ate 12X sem juros!

Frete gratis

Embalagern Cai Para Churros 
1500 Unidades Menor Preqo

Caixa Separadora Agua/dleo-spr-lava Rap Posto Gasolina Ofic | Parcelamento sem juros

• 000007 =

Receba o produto que esta esperando ou 
devolvemos o seu dinheiro

0 Compra Garantida. receba o produto que e 
esperando ou devolvemos o dinheiro.

C*) Entrega a combinar com o vendedor

S§o Paulo. S3o Paulo

Ver custos de envio

(5 MercadoLi'der Gold

E urn dos rrielhores do site!

Q Localizapao
Sao Paulo. S§o Paulo

Vendas nos 
ultimos 60 dias

mercado 
credilo

R$V .
6x R$ ;em jure

Frete g. •

R$140" 6% OFF 

6x R$ 2350 sem |uros 

Frete gratis

Entrega 
produtos der 

do prazo

Novo

Caixa Separadora Agua/oleo- 
spr-lava Rap Posto Gasolina 
Ofic

R$2.290
12x R$ 190*J sem juros

Frete gratis

Seladora Robusta 1 Metro Com
Controle De Potencia De...

Ci
Presta Dorn 

atendimento

R$ 20045
12X R$ 19"

R$7438
6x 12-' sem jui.

Vdlvula Solenoide 22’ «- 
automapao Eletrica Ague - Ota

Frete gratis 5 ■

Datador De E . jgi m 110v
Ou 220v

R$499ic
1Ox R$ 49’- s I ■ m

R$ 3.490"
em 12x R$ 29092 sem juros
Ver os meios de pagamento

Comprafaao,a

¥ H

I

f / 8 I 
*•

https://produto.ri
nm.br/MLB-1423639740-caixa-sep3radora-aguaoleo-spr-iava


Ver mais anuncios do vendedor

Caractensticas principals

OFAMarca

Conheca outros meios de pagarnento
SPR 800Modelo

Descripao

OFERECEMOS DESCONTO DIRETO NA LOJA (OFA AMBIENTAL)

R$ 3.000,00. Na compra direta.

ESTAMOS LOCALIZADOS NA ZONA LESTE DE SP

Descripao

Vazao max - 8001/h.

Acompanha manual com instruqoes para instalapao e operapao.

Perguntas e respostas

Qual informapao voce precisa?

2/5

- 01 Caixa Separadora de agua e oleo - SPR OFA800
- Instrupao de instalacao e operapao.
- Consultoria via e-mail, telefone e whatsaap.

Comprimento - 1140mm.
Largura - 750mm
Altura - 559mm 
peso - 30kg

14/04/2022 15:02
Interruptor Pressao Da Bomba

Pix

Cartdes de debito

CAIXA

Boleto bancario

IIIMI1
Botelo

O separador foi projetado para que derivados residuais de petroleo, misturados a 
agua, nao cheguem ao solo, permeando este e fixando-se por acumulo e assim 
trazendo poluigao permanente ao lenpol freatico.

Aplicagao: Lava rapidos, postos de gasolina, oficina mecanica e outras aplicagoes 
em geral para separagao de residues oleosos da agua antes do langamento ou 

reuse do efluente.

Meios de pagarnento Garantia

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1423639740-caixa-separadora-aguaoleo-spr-lava-rap-posto-gasolina-ofic-_JM#position=1&search_layo..

Tradicionalmente esta localizado em uma caixa de alvenaria ou concrete, 
impermeabilizada e enterrada, estanque a agua de chuva que, como seguranqa 
adicional. permite a retencao de vazamentos ocasionais despercebidos nos 
corpos dos separadores ou suas conexoes.

Esta com duvk|as? X
Estes atalbosajudarSovoce

I a encontrar o que busca.

Caixa Separadora Agua/6leo-spr-lava Rap Posto Gasolina Ofic | Parcelamento sem juro^ Q Q Q Q g 
Interrupter Automatico De Cartoes de credito

r s 0B V/SA

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1423639740-caixa-separadora-aguaoleo-spr-lava-rap-posto-gasolina-ofic-_JM%2523position=1&search_layo
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Pergunte ao vendedor

‘000009

Tempo aproxlmado de resposta: 17 minutes

Ultimas perguntas feitas

Vcs tern menor ?

Bom dial No momento nao. Att. OFA AMBIENTAL 18.'02/2022

 
Anuncio #1423639740

Produtos patrocinados Anuncleaqui

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1423639740-caixa-separadora-aguaoleo-spNava-rap-posto-gasolina-ofic-_JM#position=1&search_layo... 3/5

Perguntari Escrevs sua pergunte...

Boa tarde! a agua que utilizei na lavagem de veiculo. depois de passar pelo sistema posso uitiliza-la 

de novo

L Ola boa tare. Apos passar pelas caixas que fazer separaqao de agua e dleo, deve passar tambem, 
pelo sistema de tratamento e agua para reuso. conform© link abalxo.

Ola, estamos precisando de urn sistema para urn lavador de vefculos

Bom dia. Segue o link do sistema. Ouando puder fale direto com a OFA AMBIENTAL e tire suas 
duvidas.https://produto.mercadolivre.com. br/MLB-1347496366-filtros-de- 
agua-para-reuso-kit-lava-rapido-ofa-_.JM 17/03/2021

Boa tarde meu amigo qual o valor do frete. cp 28 613.290

Boa tarde ! Nao entregamos, somente para retlrada na loja. att. OFA
AMBIENTAL 01/09/2020

Saberia me dizer maios ou menos o valor que sairia a caixa?

Preciso consultar amanha. Nos localize procurando por OFA AMBIENTAL. E fale conosco amanha. 
OFA AMBIENTAL OFA AMBIENTAL equipamentos Para Reuso de agua e energia 
solar 05/04/2022

Boa nolle vcs teriam algo mais barato para urn Mini lava rapido de moto?

i Boa nolle! Nos procure em OFA AMBIENTAL. Att. OFA AMBIENTAL 02/12/2021

E a do anuncio qual valor do frete 74.990.720

Somente para retirada. Att. OFA AMBIENTAL 08/04/2022

https:z/lista. mercadolivre.com. br/_DisplayType„G._Orderld„PRICE'DESC_eshop_OFACONSULTOR
IAAMBIENTAI Att OFA AMBIENTAL-----OFA
AMBIENTAL — REUSO DE AGUA. 21/04/2020

No momento nao.. Sobre encomenda posso pedir para a fabrica. No tamanho 20001/h OFA 
AMBIENTAL 05/04/2022

Caixa Separadora Agua/dleo-spr-lava Rap Posto Gasolina Ofic | Parcelamento sem juros

BOM DIA PRECISO DE UMA CAIXA ACIMA DE 1,30 DE COMPRIMENTO 0,60 DE LARGURA, TEM PRA 
VENDA, OBRIGADO

A que temos e essa. O.SOLarg x 1.10 Comp. Att OFA AMBIENTAL....OFA
AMBIENTAL. 31/08/2020

Boa tarde! Amigo, voce teria essa caixa ou outro modelo em tamanho maior, por exemplo de 1.0001/h 
ou 1.1001/h ?

Tern para 2 mil litres ? se sim qual o pre<;o e as medidas. Preqo da entrega do produto de 1 mil litres e 
de 2 mil litres para 74.990.720 ?

Bom dia! Nao temos. Att. OFA AMBIENTAL 08/04/2022

https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1423639740-caixa-separadora-aguaoleo-spNava-rap-posto-gasolina-ofic-_JM%2523position=1&search_layo
duvidas.https://produto.mercadolivre.com
mercadolivre.com
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ORQAMENTO

Data: 14/04/2022A/C: FERRAZ

R$3.610,00R$3.610,001

FRETE FOB

IS

R$TOTALDESCRIQAOPRODUTO

Rod. Celso Garcia Cid, 1719 - 86057-250 • Londrina. PR, Brasil
Tel. 43 3031-2400 • www.tecnopuro.com.br

• 3 em 1 - Economia na aquisifao e 
instala^ao do equipamento.
• Evita que detritos atinjam as placas 
coalescentes aumentando a vida util das 
niesmas, facilitando ainda mais o 
processo de manuten$ao.
• Agilidade e rapidez na manutenfao.
• Nao necessita acoplar deposito de oleo 
externo, gradeamento e caixa de areia.
• Permite sua instala^ao em locals 
reduzidos.

Dados tecnicos:
Vazao: ate 2.000 litres por hora
Entrada/Saida: 60mm

Medida da caixa: comprimento 1,46/ 
largura 89 cm / altura 90 cm

SUA PARCEIRA
PARA NEGOCIOS.

Q R$ UNIT 
T 
D 
E

A UNICA 3 EM 1 DO MERCADO
Gradeamento + Caixa de areia + Caixa 

separadora
> Mais Vantagens:

UoUiVOCE PODE 
COMPRAR COMO 

Cartao BNDES.

POR CONTA DESTINO A COTAR (necessito do CNPJ para cota^ao)

Prazo pagamento:28 DIAS BOLETO MEDIANTE APROVAQAO FINANCEIRA OU 3X CARTAO CREDITO

A vista (deposito) com desconto R$3.510,00 Unidade

Prazo entrega: media ate 10 dias uteis p/ Fabricagao apos pedido confirmado no sistema.

http://www.tecnopuro.com.br
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ORQAMENTO n° 399®SUPRIPOSTOS

A/C Sr. Ferraz

Descri(?aoQtd

R$ 2.511,00R$ 2.790,0001

Qualquer diivida estamos a disposi?ao.

Atenciosamente;

Fabio Savioli

43-9-9830-0087

43-3142-2282

supripostos.com.br

Valor Unitario 
Parcelado

Valor Unitario a 
Vista

- Frete FOB (por conta do cliente) - Incluso na NF para o CEP: 85270-000 - R$ 106,00

- Pagamento parcelado: No cartao de credito em ate 12 vezes sem juros.

- Pagamento a vista: No boleto ou pix.

- Prazo de entrega: Imediato

- Valida da proposta: 10 dias

Caixa Separadora de Agua e Oleo - Modelo 3.000 
litros por hora _________ __

Conforme solicitado segue abaixo or^amento.

Modelo vazao ate 3.000 l/h

. Atende Vazao de ate 3.000 Litros por hora;

. Entrada e Saida - Luva de PVC Esgoto de 100mm;
• Altura 110cm X Largura 70cm X Comprimento 97cm;
• Peso 35 Kg;
• Capacidade de armazenamento de oleo: Total 37 litros (17 litros 

no reservatorio, 20 litros na caixa);
• Fabricada em polietileno de alta densidade e protepao contra 

raios UV;
• Placas coalescentes integradas;
• 2 anos de garantia;
• Fabricado e testado segundo a NBR 14.605
• Documentos que acompanham a caixa: Memorial de calculo 

teorico de eficiencia, memorial descritivo, A.R.T., laudo de 
teste feito seguindo NBR 14.605, manual de instalagao.

supripostos.com.br
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01. Dados Contrata^ao: 

Solicitante:

02. Dados da Amostragem: 

Resultados

Incerteza L.Q./Faixa Im'cio EnsaioUnVMPParametros

20.000000 02/08/2021ate 20.000000Oleos e graxas <9,000000

Referencia metodologica

Antonio Marcos P Ferreira - 542.191.599-91

Matriz e Origem Amostra:
Caracten'stica da Amostra:

Data de Amostragem: 
Responsavel Plano de Estudo

Parametros
Oleos e graxas

Rua Senador Nereu Ramos n 77, Tetefone: {43) 33425323 CEP 86062010 Campo Beto Loud rina - PR

Versao:V1.0 - Amostra: 2064.2021 11 Data Emissao:2/08/2021 - PaQina.:l/2

Resultados 
Analiticos

Antonio Marcos Patricio Ferreira
Quimico Ambiental CRQ 094039-01
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Vista superior

Parede de alvenaria

Camada de brita

Tubulapdo de saida

Clients:

Alocaqao para Lavagem de vei'culos

config.: padrao

ASSINATURA DATANOME

10/05/2022
Mod. 3D

EQUIPAMENTO10/05/2022DESEN.
29/12/1799VERIF.
29/12/1799

APROV.
29/12/1799MANUF.

DES. N° 000049MATERIAL: A4
FOLHA I DE 6PESO TOTAL: kg

DEPARTAMENTO

PROJETO

Valeta de decantapao - 
antes da Caixa Separadora\

SE NAO ESPECIFICADO:
DIMENSOES EM MILIMETROS
ACABAMENTO:
REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS

Caixa Separadora 
Ague e Oleo

TubulaQdo de alimentaQao 
caixa separadora

@SUPRIPOSTOS
“TITULO:

REVISAO
- 15/05/2022

ESCALA: 1:50 NAO MUDAR ESCALA DO DESENHO

DESCRICAO:

Area para alocapao de caixa de separpdo 
dgua/dleo aplicado para manutenpao, limpeza 
de veiculos automotores.
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Clients: @SUPRIPOSTQS

TITULO: AlocaQao para Lavagem de veiculos

config.: Padrao
ASSINATURA DEPARTAMENTONOME DATA

PROJETO10/05/2022Mod. 3D
EQUIPAMENTO10/05/2022DESEN.

29/12/1799VERIF.
29/12/1799APROV.
29/12/1799MANUF.

DES. N°MATERIAL: 000049 A4
FOLHA2DE6PESO TOTAL: kg

SE NAO ESPECIFICADO:
DIMENSOES EM MIUMETROS
ACABAMENTO:
REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS
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DESCRICAO:
Area para alocapao de caixa de separgao 
dgua/oleo aplicado para manutenpao, limpeza 
de veiculos automotores.
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CAIXA SEPARADORA DE
AGUA E 6LEO

■

-»

CARACTERISTICAS:
A caixa separadora de agua e oleo possui 
facil instalagao, excelente capacidade de 
f iltragem e atende todas as especificagoes 
e padroes de qualidade exigidos pelo 
CONAMA.

MANUALDE INSTRUQOES
CSAO 1500 / 3000 L/H
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PREFACIO

MUITO IMPORTANTE / PERIGO

3

Este manual tem como objetivo instruir os instaladores da Caixa Separadora de Agua e Oleo dos 
modelos de 1500 L/H e 3000 L/H, a respeito da melhor forma de instalagao e operagao do equipamento.

Este simbolo esta relacionado a informa^bes de extrema importancia para a 
seguran^a dos envolvidos na instalagao e instalagao correta do produto

E importante lembrar, que o nao cumprimento de qualquer uma das instru$6es presentes neste 
manual tem por consequencia a anulagao da garantia.

ABREVIATURAS UTILIZADAS

CSAO - Caixa Separadora de Agua e Oleo
CONAMA - Conselho National do Meio Ambiente

! ATENQAO

Este simbolo tem o intuito de chamar a aten^ao para pontos imprescindiveis relacionados a 
instala^ao do produto.

SIMBOLOS UTILIZADOS
A seguir se encontram o significado dos simbolos utilizados para melhor compreensao do material.

E necessario o cumprimento rigoroso das instru<;6es aqui contidas para garantir maior seguranga e 
confiabilidade no funcionamento do seu produto.
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APRESENTAGAO

4

Prezado cliente, agradecemos e o parabenizamos pela aquisi^ao de um de nossos produtos. Ao es- 
colher e utilizar os materials e produtos tenha a certeza de estar adquirindo um produto que atende 
todas as especifica^oes e padroes de qualidade exigidos pelo CONAMA.

Compromisso ambiental e o fundamento e prioridade que norteiam nossa escolha de so utilizarmos 
materias-primas de primeira linha na confec^ao e composi^ao de todos os nossos produtos.

Todos os fornecedores sao criteriosamente selecionados de modo a lhe oferecer um produto de 
excelente qualidade.

I ! ATENCAO
0 manual de instru^oes e o guia que vai lhe permitir conhecer o seu produto para obter dele 
o melhor desempenho, orientamos que guarde este manual e tenha-o sempre a mao.

Duvidas e forma correta de instalagao sao requisites essenciais para o bom funcionamento 
B do equipamento. Como proceder a manutengao do equipamento garante sua eficacia no 

queeproposto.
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COMPONENTES DA CSAO - 1500 / 3000 L/H

5

iRg.
IPg.
IPg.
IPg.
IPg.
IPg.
1P$.
2 Pgs.

i..
K •

1. Tampa _
2. Entrada _
3. Caixa de residues solidos ______________
4. Coletor de oleo (Skimmer) 
5. Caixa de armazenagem de oleo 
6. Coleta de amostragem de agua para analise (TEE)
7. Saida de rede __________________
8. Placa coalescente __________________

I 
r;
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IN ST AL AO

DICAS QUE ANTECEDEM A INSTALAQAO

2%

L
<

IK
'U-

6

Exemplo:
Caixa 1500 L/h - Volume caixa de decantagao: 300 Litros
Caixa 3000 L/h - Volume caixa de decanta^ao: 600 Litros

IMAGEM 1
Para o ajuste da profundidade da cava deve ser considerado urn caimento entre as canaletas das 
aguas servidas e a entrada da caixa de no minimo 2%' em relagao a distancia das mesmas (L). 
Conforme a figura acima. Em situagoes onde esta dimensao nao possa ser respeitada, favor contatar 
ofabricante.

±
.

I- H

. I !fc
1!
J

I

II

II

Em locals de sujeira muito intensa no interior da caixa separadora, ou tambem, o uso de detergentes 
em grandes quantidades, e indicado a instalagao de uma caixa de decantagao, para evitar a obstrugao 

ineficiencia da caixa separadora de agua e oleo. Os volumes das caixas de decantagao sao de 
Ocordo com o modelo de caixa separadora de agua e oleo.

Seguimos rigorosamente as normas estipuladas pela Associagao Brasileiras de Normas Tecnicas 
(ABNT). Sendo assim, as instrugoes a seguir foram ilustradas de acordo com as normas determina- 
das.



CAVA PARA CAIXA S.A.O 1500 L/H
10CM

Imagem 2

ALVENARIA

122 CM

PREENCHIMENTO DA CAVA

Areia ate 40cm de baixo para cima, e completar com brita ate a tubulagao de saida.

CAVA PARA CAIXA S.A.O 3000 L/H
10CM

Imagem 3

ALVENARIA

140 CM
7

PREENCHIMENTO DA CAVA

PROFUNDIDADE DA CAVA: 
110 CM

COMPLETAR COM 
AREIA E BRITA

COMPLETAR COM 
AREIA E BRITA

Z o 
o co

E
CJ
(N

E recomendado a instalagao da Caixa Separadora em local de facil acesso para operapao e manutenpSd; 
e proximo a saida para a rede de esgoto ou local de coleta.

Tambem recomendamos que o alojamento da CSAO seja feira em alvenaria. Caso haja vazamento, o 
concrete pode impedir o contato do oleo com o solo.

Durante a preparaqao da cava e enquanto ela permanecer aberta, isole-a com cones e fita zebrada 
para evitar a queda de pessoas e veiculos.

J
r
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8

PROFUNDIDADE DA CAVA: 140 CM
Areia ate 70cm de baixo para cima, e completar com brita ate a tubulagao de saida.
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Compacte bem as camadas de areia e a camada de pedra, pois, caso haja vazamento, a compactagao 
pode evitar que o afluente penetre ao solo.

Camada 
de Brita

2° camada 
de areia

1° camada 
de areia

-7
I
1II

I

-

‘00002s
Ao colocar a 1° camada de areia, coIocar agua limpa na mesma propor^ao de areia. Fa^a isso na 2° e 
3° camada de areia. Esta agao e necessaria para equilibrar as pressoes internas e externas.

Acrescentar dgua limpa na 2° e 3° 
camada de areia na mesma proporcdo

r

-, Ew/.-

:............. ..................... “

7

___ Im
i

3° camada 
de areia

—/

....

■W■I
_ ___

~ 'Z- ~
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Nao pise sob a Caixa Separadora, seu material nao foi desenvolvido para esta situa$ao.

Para coloca-la em funcionamento fa$a de acordo com a imagem abaixo:

10

A CSAO deve ser instalada sob uma camara de Canada, uma vez que este equipamento nao e 
projetado para suportar nenhum tipo de trafego

CON EXAO DATUBULAQAO:
CAIXA E REGISTRO DE AMOSTRAGEM DE EFLUENTES.

1° - Lixe e limpe ambos os lados dos tubos de PVC.
2° - Aplique e espalhe bem a cola para tubos plasticos em ambos os lados do tubo.

Apos a instalagao completa da CSAO, faga uma limpeza geral de todo o sistema, retirando qualquer 
detrito ao redor da CSAO.

Nao e recomendado o uso de compactadores mecanicos, devido ao risco de causar danos a CSAO. 
Apos o termino da fase de instalagao, faga uma limpeza geral de todo o sistema retirando qualquer 
detrito pos-obra.

Com o fluxo de efluente fechado, jogue agua limpa na CSAO ate a agua comegar a cair na Caixa de 
Amostragem de Efluente. A partir deste ponto, sua CSAO esta pronta para operar normalmente. 
Aproveite este momento para verificar as vedagoes e conexoes se nao ha nenhum vazamento e veri- 
fique tambem se o fluxo esta seguindo na diregao correta.
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*CSAO Vazio.SAO cheia com agua.

11

A CSAO nao pode operar sem ter agua em seu interior, pois caso opere sem agua, o Eliminador de 
Gotas e as Placas Coalescentes, sao comprometidos, deste forma a coalescencia nao ocorrera.

Ainda a falta de agua limpa acarretara na passagem direto de oleo para a rede de esgoto, contami- 
nando a rede publica.

Defeitos causados ao equipamento por erros de instala^ao nao serao cobertos pela 
garantia do produto.

• ADVERTENCIAS



•000028

3

r

■

12

^lANUTENQAO SEMANAL

Retire a tampa, regule o coletor 
de oleo abaixo da lamina de dleo 
e deixe retirar todo oieo contido 
na CSAO.

____________

Descarte o dleo e os solidos em 
urn local determinado pelos 
drgaos ambientais ou por uma 
empresa credenciada pela ANP 
(Agencia National do Petrdleo).

Com urn pano faga a limpeza do 
cesto retentor de solidos e do 
cesto retentor de dleo. Entao, 
recoloque os componentes.

Como a necessidade de gerenciamento ambiental, e essential que o operador mantenha uma rotina de 
retirada de dleo.

MANUTEN^AO
Depois de instalada, a CSAO demandara de manutenQao periodica, o que inclui a coleta do oleo retido 
em seu interior.

Apos retirar todo dleo, retirea 
caixa de dleo, utilizando uma 
chave de fenda forgando-a para 
tras e com as maos puxe a caixa 
de dleo.

2
Coletor abaixo 
da lamina de dleo.

\

i A
I I

Durante a manutengao nao fume 
e nao utilize nenhum aparelho ou 
objeto que produza faisca. 0 
afluente e inflamavel devido ao 
dleo contido.

• n

A periodicidade desta coleta varia de acordo com a forma de operagao de cada ambiente ou captagao, 
mas devemos lembrar que sempre que houver um derramamento, o afluente oleoso devera ser imedia 
tamente coletado.

Antes de iniciar a manutengao certifique-se que as tubulagoes que tenham como destino a Caixa 
Separadora, estejam provisoriamente bloqueadas de modo que nao seja descarregado afluente duran 
te a operagao de limpeza e manutengao.

Retire tambem o cesto coletor 
de solidos
1° - Puxe para f rente
2° - Puxe para cima
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MANUTENGAO completa

A5

!
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i

Requenas particulas de oleo permaneceram 

na agua, desta forma, utilize urn material 

absorvente de oleo para retirar os mesmos.

Aconselhamos tambem que periodicamente seja realizada 
uma limpeza completa na Caixa Separadora, onde tambem 
acontecera a MANUTENQAO BASICA, e em seguida iniciara 
as operacoes de manutengao completa.

Retire toda a agua contida no 
interior da Caixa Separadora ate 
aparecer as placas coalescentes, 
utilize um balde ou uma bomba de 
sucgao.

Em um recipiente fechado (bacia), 
limpe com agua e detergente as 
placas coalescentes. OBS: Nao deixe 
resquicio de detergente.

Nao jogue esta agua (passo 4) em tubulagoes 
que nao estejam conectadas a CSAO, pois o 
mesmo possui oleo e contaminara o solo.

Sem alguns componentes, limpe 
bem o interior da CSAO, utilizando 
agua e detergente. Lembre-se, nao 
deixe resquicio de detergente.

Recoloque os componentes 
1° - Placas coalescente 
2° - Caixa de solidos e a Caixa de 
armazenagem de oleo.

J.

PASSO 1:
Realize a manutengao basica sem coIocar os componentes em 
seus lugares, para que as placas coalescente e o eliminador de 
gotas possam sair.

I
I””

Retire as placas coalescentes, com 
auxilio de um esguicho de agua, e 
puxando-as levemente para cima, 
mantendo o cuidado para nao danifi- 
car. Cuidado para naodesmonta-los.

r'
C':

I

Memorize a posigao inicial que foram
* retiradas as placas coalescentes, para depois 

de lavadas, serem colocados corretamente).

▲
|3 I

Despeje a agua retirada da Caixa 

Separadora em um tambor.

4
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MUITO IMPORTANTE!

!

Os dispositivos de Entrada e Saida da CSAO, devem ser periodicamente verificados e limpos.

Preenche de agua limpa. Com os componentes em seus lugares, complete o 
nivel da CSAO com agua limpa, feche a tampa da CSAO e agora esta pronta para 
utilizagao.

A manutengao completa precisa ser realizada a cada 2 dois meses (bimestral), de 
acordocom a ABNT NBR15594-3

Para o acompanhamento da eficiencia do sistema, deverao ser feitas analises Laboratoriais de Oleos 
e Graxas, conforme Resolugao CONAMA 430.
a) 6leos minerals: ate 20 mg/L:
b) Oleos vegetais e gorduras animais: ate 50 mg/L

14

ATEN$AO

UJ

MJ
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MELHORANDO O DESEMPENHO

As seguintes praticas abaixo podem ajudar a melhorar o desempenho de sua CSAO.

a) Evitar limpeza a vapor ou operates com uso excessive de produtos desengraxantes.

b) Eliminar o uso de oleo hidro soluvel se possfvel;

c) Eliminar escoamentos turbulentos;
d) Evitar o uso excessive de saboes tenso ativos - quando associados com a descarga do separador;

e) Se o separador utiliza tratamento biologico, garanta que o pH da descarga esteja proximo ao neu- 

tro para eliminagao dos causticos solventes ou saboes com alto ou baixo pH;

f) Verificar a placa coalescente posicionada dentro da CSAO, para que nao haja obstru^oes,

^)Mantenha o local limpo;
h) Mantenha limpo o separador e inspecione-o regularmente, identificando problemas a tempo de 

resolve-los mais facilmente;
i) Para evitar a emulsao dos oleo e das graxas, deve-se evitar a utilizagao em grandes quantidades de 

produtos tenso ativos;

TERMO DE GARANTIA

Assegura-se a este produto, garantia contra qualquer defeito de material ou fabricagao que nele se 
apresente no periodo de 1 (urn) ano, contados a partir da data de sua aquisigao pelo usuano

Os servigos em garantia a serem prestados estarao restritos a pegas e mao de obra para o reparo ou 
substituigao de pegas que por ventura venham a apresentar problemas em sua produgao, durante 
a vigencia desta garantia, desde que, a criterio de urn tecnico credenciado, nao se constate falha e 
condigoes anormais de uso.

A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por aciden- 
tes, agentes da natureza, desgaste natural das pegas e componentes, uso abusivo em desacordo 
no seu manuseio, transporte, quando apresentar qualquer sinal de violagao, ajuste e conserto por 
pessoas nao autorizadas

Para que as condigoes de GARANTIA previstas tenham validade, e indispensavel, no entanto, a 
apresentagao da Nota Fiscal. A validade esta tambem vinculada ao cumprimento de todas as reco- 
mendagoes expressas nos informativos de uso e conservagao do produto fornecido, cuja leitura, 
anteriormente a realizagao da instalagao e utilizagao dos produtos, e expressamente recomendavel.
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*Projeto Caixa separadora de agua e oleo 1500 Litres hora.

16

Dimensoes da caixa separadora sem tampa.
Altura: 650mm.
Largura: 505mm.

Comprimento: 770mm
Obs: com tampa acrescentar 75 mm na altura.

Objetivo do produto: Objetivo principal e a separagao da agua do oleo, o objetivo secunddrio e a 
separagao fisica de produtos da mistura de vdrios materials devido a ague das chuvas ou de lavagem no 
posto de combustiveis como por exemplo: afluentes oleosos, residuos solidos flutuantes.

Vazao: 1500 litros hora.
Diametrodeentrada: 2"-(50mm).
Diametro de saida: 2'-(50mm).
Material: pead (polietileno de alta densidade) cor: Amarela.

Processodefabrica^ao: rotomoldagem.

MEMORIAL DESCRITIVO C S A O 1500 L/H 000034
Produto: caixa separadora de agua e oleo | Modelo: SAO 1500 | Formato: retangular vertical.

TABELA

770
510
650
505
100
125
820

1500 Vh
530



ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM A CAIXA SEPARADORA C S A 0

PROCESSO DE FUNCIONAMENTO:

17

CAPTADOR DE OLEO: Fabricado em PVC, e utilizado para coletar o oleo separado da caixa 
®eparadora para caixa de oleo e transfen'-lo para a caixa de oleo.

CESTO COLETOR DE SOLIDOS: Fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) perfurado, 
tem como objetivo a pre-separa$ao de solidos.
Ex: folhas, bitucas.

PLACA COALESCENTE: Fabricado em PVC, tem como objetivo acelerar o processo de separate 
da agua do oleo, sendo urn item fundamental na rapidez do processo da caixa separadora.

CAIXA DE OLEO: Fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade) tem como objetivo reter 
o oleo coletado da caixa separadora removivel e possibilitando a remogao do oleo para o recipiente 
adequado.

1- Entrada do efluente para retirada de solidos.

2- Separate da agua e do oleo.

3- Saida de agua limpa na parte inferior da caixa separadora, apos passagem pela placa coalescente.

4- Captagao do oleo separado para caixa de oleo.

5- Retirada da caixa de oleo para urn recipiente adequado.

6- Boca de visita para retirada de agua para analise.

1.^0035
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Documentacjao obrigatoria

tinyurl.com/caixasupripostosl500

18

Caixa Separadora 1500 Litres/hora
Os documentos exigidos pelos orgaos ambientais: Memorial de descritivo/calculo, ART e analise do efluente 

Voce encontra no link ou no QR Code abaixo:

tinyurl.com/caixasupripostosl500
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‘Projeto Caixa separadora de agua e oleo 3000 Litres hora.

19

Objetivo do produto: Objetivoprincipal e a separagao da d$ua do oleo, o objetivo secunddrio e a 
separagdo fisica de produtos da mistura de vdrios materiais devido a aqua das chuvas ou de lavagem no 
posto de combustiveis como por exemplo: afluentes oleosos, residuos solidos flutuontes.

Dimensdes da caixa separadora sem tampa.
Altura: 980mm.
Largura: 670mm.

Comprimento: 930mm
Obs: com tampa acrescentar 100 mm na altura.

Vazao: 3000 litros hora.
Diametrodeentrada: 4"-(100mm).
Diametro de saida: 4'-(100mm).
Material: Pead (polietileno de alta densidade) cor: Amarela.

Processodefabricagao: Rotomoldagem.

MEMORIAL DESCRITIVO C S A O 3000 L/H
Produto: caixa separadora de agua e oleo | Modelo: SAO 3000 | Formato: retangular vertical.

TABELA

3000 L/h

820
930
780
980
670
115
160
1020

01/08/2014



ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM A CAIXA SEPARADORA C S A 0 WOO 3 8

PROCESSO DE FUNCIONAMENTO:

20

1- Entrada do efluente para retirada de solidos.

2- Separagao da agua e do oleo.

3- Saida de agua limpa na parte inferior da caixa separadora, apos passagem pela placa coalescente.

4- Captagao do oleo separado para caixa de oleo.

5- Retirada da caixa de oleo para urn recipiente adequado.

6- Boca de visits para retirada de agua para analise.

CAPTADOR DE OLEO: Fabricado em PVC, e utilizado para coletar o oleo separado da caixa 
Oeparadora para caixa de oleo e transferi-lo para a caixa de oleo.

CESTO COLETOR DE SOLIDOS: Fabricado em PEAD (polietileno de alta densidade) perfurado, 
tern como objetivo a pre-separagao de solidos.
Ex: folhas, bitucas.

PLACA COALESCENTE: Fabricado em PVC, tem como objetivo acelerar o processo de separagao 
da agua do oleo, sendo urn item fundamental na rapidez do processo da caixa separadora.

CAIXA DE OLEO: Fabricado em PEAD (Polietileno de alta densidade) tem como objetivo reter 
o oleo coletado da caixa separadora removivel e possibilitando a remogao do oleo para o recipiente 
adequado.
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Documentagao obrigatoria

tinyurl.com/caixasupripostos3000

21

Caixa Separadora 3000 Litres/hora
Os documentos exigidos pelos orgaos ambientais: Memorial de descritivo/calculo, ART e analise do efluente 

Voce encontra no link ou no QR Code abaixo:

B SAO 3.000

tinyurl.com/caixasupripostos3000
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INTRODUQAO1.

1

O presente consiste no Projeto/Memorial Descritivo Atestando o Comportamento 
Dinamico de Eficiencia Teorica da Caixa Separadora de Agua e Oleo, com respectiva Anota^ao 
de Responsabilidade Tecnica, para o modelo especifico de Caixa SAG 3000, conforme figura a 

seguir.
Neste memorial contem o dimensionamento dos elementos constituintes do sistema 

SAG (Gradeamento e Placas Coalescentes) com rela^ao a remo^ao do parametro de oleos e 
graxas em sua concentra^ao maxima de projeto, e tambem em considera^ao a vazao maxima de 

projeto.
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000044

GRADEAMENTO2.

2

w

Alt. (mm)
1100

A separa^ao de solidos grosseiros em suspensao, presentes em efluentes liquidos pode 

ser feita, atraves das operates de gradeamento.
O sistema de gradeamento e constituido por barras paralelas e igualmente espa^adas 

que se destinam a reter solidos grosseiros em suspensao e corpos flutuantes, neste caso nao 
temos barras, mas sim uma caixa com furos em formato circular fazendo a mesma fun^ao. O 

gradeamento e a primeira unidade do sistema.

Comp, (mm)

970

Larg. (mm)

700

Dados tecnicos:
Fabricado em polietiteno de alta densidade
Vazao: ate litres por horn
Entrada/Saida: ' 00 mm

Figura 1: Caixa separadora de dgua e oleo modelo 3000 (SupriPostos, 2021).
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Considera^oes do gradeamento2.1.

2- 4

I - 2

Parametros de Projeto2.2.

3

Caixa gradeadora

Figura 2: Caixa gradeadora do sistema separador de Agua e 6Ieo (SupriPostos, 2021)

As grades podem 
conforme quadro abaixo.

Quadro 1: Classifica^ao das grades (Jordao e Pessoa,1995).

espa^amento (cm)

4- 10

tipo

grade grosseira

grade media

grade Ona

A caixa gradeadora foi construida com aberturas em forma circular, sendo que o 

espa^amento entre as aberturas e de 18 mm, e cada abertura possui diametro de 8 mm.
Dessa forma a grade e considerada como sendo fina, e pode ser observada nas figuras 

a seguir.

ser classificadas de acordo com o espa^amento entre as barras,
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3.

Considera^oes do separador3.1.

4

Figura 3: Caixa gradeadora do sistema separador de agua e oleo (SupriPostos, 2021).
SEPARADOR DE AGUA E OLEO (SAO)

As caixas separadoras de oleos e graxas sao designadas especialmente para remover 
oleo que esta flutuante, gasolina, compostos de petroleo leves e graxas. Alem disto, a maioria 

dos separadores removem sedimentos e materials flutuantes.
O oleo pode-se apresentar da seguinte maneira:

• Oleo livre: que esta presente nas aguas pluviais em globulos maiores que 20pm. 
Eles sao separados devido a sua baixa gravidade especifica e eles flutuam;

• Oleos emulsionados mecanicamente: estao dispersos na agua de uma maneira 
estavel. O oleo e misturado a agua atraves de uma emulsao mecanica, como urn 
bombeamento, a existencia de uma valvula globo ou uma outra restri^ao do 
escoamento. Em geral os globulos sao da ordem de 5pm a 20pm;
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e

5

Liquido______
Alcool etilico________
Benzeno___________
Tetracloreto de carbono 
Querosene__________
Mercurio___________
Oleo cm ___________
Oleo lubiificante_____
Agua 

Quadro 2: Densidade de vdrios Hquidos (Streeter e Wylie, 1980).

Densidade a 20° C
0.79
0.88
1.59
0.81
13.37

0.S5 a 0.93
0.85 a 0.88

1.00

A velocidade de ascensao dos globulos de oleo depende da viscosidade dinamica que 
varia com o tipo de liquido e com a temperatura. Neste trabalho consideramos hidrocarboneto 

com densidade gravimetrica de 0,85.

• Oleo emulsionado quimicamente: as emulsoes deste tipo sao geralmente feitas 

intencionalmente e formam detergentes, fluidos alcalinos e outros reagentes. 

Usualmente possuem globulos menores que 5 pm;
• Oleo dissolvido: e o oleo solubilizado em um liquido que e urn solvente e pode 

ser detectado usando analises quimicas, por exemplo. O separador oleo/agua nao 

remove oleo dissolvido;
• Oleo aderente a solidos: e aquele oleo que adere as superficies de materials 

particulados.
O objetivo e remover somente o chamado oleo livre, pois o oleo contido nas emulsoes 

quando estao dissolvidos necessitam tratamento adicional.
A caixa separadora de oleos, graxas e solidos grosseiros com placas coalescentes sao 

para globos maiores ou iguais a 60 pm e reduzem o efiuente para lOmg/1 (Eckenfelder, 1989).

Os liquidos imisciveis ou nao soluveis (agua e oleo) um com o outro formam uma 

emulsao ou suspensao coloidal com globulos menores que 1 pm.
Uma maneira de separa-los por gravidade e a utiliza^ao da Lei de Stokes, pois sendo 

menor a densidade do oleo o globulo tende a subir ate a superficie.
Na caixa de reten^ao de oleos que denominaremos resumidamente de separador, fica 

retido o oleo. O separador de oleo remove hidrocarbonetos de densidade gravimetricas entre 

0,68 a 0,95.
No quadro a seguir ha a densidade de alguns hidrocarbonetos.
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Lei de Stokes3.2.

K =
Onde:

6

Sendo: v= |i/p = 1,007.10-6 m2/s v = viscosidade cinematica das aguas pluviais 
em Stokes.
1 Stoke = 1 cm2/s

0,002.(1-So)

0,002. (Sw-So)

Para D = 60 pm = 0,006 cm e g = 981 cm/s2

g-(p« 
18.p

18.p

Vt = velocidade ascensional (cm/s); p — viscosidade dinamica das aguas pluviais em 

poise. IP = 1
g/cm.s; pw = densidade da agua

(g/cm3); po = densidade do oleo na temperatura (g/cm3) = Ikg/L; Sw = 

gravidade especifica das aguas pluviais (sem dimensao);
So = gravidade especifica do oleo presente nas as aguas pluviais

(sem dimensao);
D = diametro do globulo do oleo presente (cm); g = 981 cm/s2.

K =

K =

K =

981. (pa. -po).(0,006)2
IS.ji

E valida a aplica^ao da Lei de Stokes para separa?ao de agua e oleo, conforme 

apresentado no estudo de Eckenfelder, 1989.

981.(pu.-po).g2
18. p
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l,08m/h

Dimensionamento Placas Coalescentes3.3.

7

As equa^oes para a caixa de reten^ao coalescente com placas paralelas sao varias e 
todas provem da aplica^ao da Lei de Stokes. Para efeito de aplica^ao dos principios de Hazen 

sao usadas somente as proje^oes das placas.
Geralmente este tipo de caixa e para globulos acima de 40 ou 60pm.

Para lan^amento em cursos de agua o ideal e que as placas consigam que o efluente 
tenha no maximo 20mg/L (CONAMA 357 e 430) de oleo e para isto necessitamos de globulos 
maiores ou iguais a 60pm. Usando globulos ate 20 pm poderemos ter efluente com maximo de 

lOmg/L.
Os globulos de oleo se movem entre as placas de plasticos 

aumentando em tamanho e vao indo para a superficie.

0,002. (SU.-5O)

ou polipropileno e vao

0,002.(0,998 — 0,85)
0,01

K =

Calcula-se a velocidade ascensional sendo a gravidade especifica da agua Sw = 0,998 
e do oleo So = 0,85 e viscosidade dinamica de 0,01 poise (20° C) para globulos com diametro 

de 60 pm.



Flow

Utilizando placas coalescentes, temos:

8

Vc o = volume do compartimento de oleo;
Be o = base do compartimento de oleo;
Lc o = largura do compartimento de oleo; He o = altura 
do compartimento de oleo.

= B.

cos(0)

Aa = area da placa (m2);
Ah = area minima horizontal das placas (m2); 0 = angulo de inclina^ao da 
placa com a horizontal;

= CO.Q

Heo

S J J -  Oleophilic materialZ S'* S surface

Figura 4: Esquema de separa^ao de oleo em placas coalescentes.

‘000050

^■ho

co^co

■suraiPOSTOs

<?d
K

Ah = area minima horizontal das placas (m2);
Vt = velocidade ascensional (m/h); Qd = vazao de 
dimensionamento.
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=

Parametros de Projeto3.4.

9

Antes do efluente passar pelas placas coalescentes ele passa pelas grandes 
coalescentes, conforme pode ser observado nas figuras a seguir, sua fun^ao e proporcionar um 
fluxo ascendente uniforme e igualmente distribuido, e com isso, tendo a finalidade de aumentar 
a eficiencia de separa^ao de oleo das placas coalescentes.

As placas coalescentes sao inclinadas em 45° com altura de 15 cm e largura de 44 cm, 
sendo 14 placas no total com espa^amento de 4 cm.

Xh o = carga horaria maxima de oleos minerals;
Co = concentra^ao maxima de oleos minerais;
Q = vazao maxima do afluente;

Xd o = carga diaria de oleos minerais; Xh o = carga horaria 
maxima de oleos minerais; T = tempo de funcionamento em 

horas por dia.

Vo d = volume diario de oleos mineral gerado; Xd = carga 
diaria de oleos minerais; po = densidade do oleo na 
temperatura.

T1 = tempo de limpeza do compartimento de oleo;

Vc o = volume do compartimento de oleo;

Vo d = volume diario de oleos mineral gerado;

• • so

r _ Veo

‘ V * od
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Figura 6: Grades coalescentes e placas coalescentes do sistema separador de £gua e 61eo (SupriPostos, 2021).

10

|

Placas coalescentes

Grades coalescentes

Figura 5: Grades coalescentes e placas coalescentes do sistema separador de dgua e 61eo (SupriPostos, 2021).

Ili
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I

Figura 7: Local para armazenamento do 61eo do sistema separador de agua e 61eo (SupriPostos, 2021).

11

Local de actimulo de dleo

Reservatdrio para drenar e retirar oleo

O compartimento para armazenamento do oleo separado corresponde ao espa^o 
superior da segunda e terceira camara com dimensoes de altura H = 10 cm, base B = 49 cm e 

largura L = 42 cm.

i

I
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Figura 8: Local para armazenamento do 61eo do sistema separador de agua e 61eo (SupriPostos, 2021).

Dimensionamento3.5.

Considerando a placa com dimensoes de 44 cm x 15 cm, temos/;

12

Ah
3,0 m3/h

1,08 m/h

Ah = 2,77 nr

A = — Ah
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=

,2Aa = 3,92 m

= 0,59.0,56.0,15

13

Segundo dimensionamento, o separador de agua e oleo necessita de 41 placas para 
funcionar com 100% de eficiencia coalescente, como temos 14 placas a eficiencia coalescente 

de remoQao de oleos e graxas e na faixa de 35%.
Autores que estudam placas coalescentes, diz que, se o sistema possuir tempo de 

deten^ao hidraulica e area de placas suficientes para satisfazer a velocidade ascensional dos 
globulos de oleo, a concentra^ao final de oleos minerals no efluente de saida do sistema varia 

entre 5 mg/L e 15 mg/L.
Dessa forma, o sistema pode satisfazer as condi^oes mencionadas acima, desde que 

nao possua altas concentrates de oleos e graxas, e dessa forma, respeitara a concentrate 
maxima de lan^amento de 20 mg/L permitida pelo CONAMA 357 e CONAMA 430, segundo 

os calculos de eficiencia tedrica.

2,77 
cos(45)

= 49,6 L

= 41 placas

Ko

vco

‘ 000055

Vco

co^co—

2,77 m2
0,45 m.0,15 m

2,77
~ 0,7071
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= 24 kg/dia

T1

14

Po

24 kg/dia
0.85 kg/L

49,6 L
28,2 L/dia

Xho

T ^C0
T, = v~Z vo d

= 3,0kg/h .8 h/dia

= 28,2 L/dia

= 1,75 dias

= 3,0 kg/h

Xdo

= 1000 nig/L .3000 L/h

= 3.000.000 mg/h

Xao

Xdo

Voa

Xho

Vod

V„d

= Xh0.T

Xh0 = C0.Q
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15

Conforme as dimensoes e quantidades de placas coalescentes descritas acima, o 
sistema separador de agua e oleo comporta uma lamina de 15 cm de oleo em seu reservatorio, 
totalizando um volume de oleo de 49,6 L. Considerando a vazao maxima de 3000 L/h e a 
concentra^ao maxima de oleos e graxas de 1000 mg/L da literatura, resultou em um tempo de 
limpeza do compartimento de 1,75 dias. Devido a probabilidade de ocorrencia de valores 
maximos das duas variaveis e minimo ao longo do tempo, para fins de opera^ao do sistema, 
considerase limpeza com frequencia de uma vez a cada cinco dias, entretanto o responsavel pela 

opera<?ao do sistema deve verificar o compartimento com frequencia dia sim dia nao.
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CONSIDERAQOES FINAIS4.

16

O sistema separador de agua e oleo apresentado e composto por gradeamento e 

separador de agua e oleo.
A caixa de gradeamento e considerada fina devido ao seu pequeno espa^amento com 

diametro de 8 mm.
Tambem ha grades coalescentes com fun^ao de proporcionar um fluxo ascendente 

uniforme e igualmente distribuido, antes de chegar as placas coalescentes, propiciando tambem 
aumento da eficiencia de remo^ao de oleos e graxas nas placas coalescentes.

O compartimento das placas coalescentes possui area e tempo de deten^ao hidraulico 
(5,1 minutos) minimamente necessario para atender parte da velocidade ascensional dos 

globulos de oleo acima de 60 pm de diametro.
O compartimento de armazenamento de oleo segundo concentra^ao maxima e vazao 

maxima, suporta no minimo 1,75 dias sem retirar o oleo sobrenadante. Entretanto, pode se 
considerar limpeza a cada cinco dias, pois o sistema nao opera 100% do tempo com vazao 

maxima e concentra^ao maxima.
Conclui-se, que o sistema pode atender o CONAMA 357 e 430, com rela^ao a 

remo^ao de oleos, por meio de calculos teoricos de dimensionamento.
Para valida^ao dos calculos teoricos, recomenda-se a SUPRIPOSTOS a realiza^ao dos 

testes de desempenho real, seguindo a norma ABNT NBR 14605-3:2020 "Annazenamento de 
liquidos inflamaveis e combustiveis — Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de 
combustiveis automotivos Parte 3: Ensaio-padrao, equipamentos e tecnica de amostragem para 
determina^ao do desempenho de caixas separadoras de agua e oleo provenientes da drenagem 

superficial”.
Para garantir o correto funcionamento da Caixa Separadora de Agua e Oleo (Caixa 

SAO) da SUPRIPOSTOS adquirida, e imprescindivel a contrata^ao, por parte do 
EMPREENDEDOR, de um Engenheiro para realizar o projeto, o dimensionamento da vazao, a 
constru?ao, a montagem, o piano de manuten^ao e opera^ao do seu Sistema de Conten^ao e 
Separa^ao de Efluentes, especifico para seu estabelecimento, contendo a sua Anota^ao de 
Responsabilidade Tecnica (ART do Crea), seguindo as normas:

• ABNT NBR 14605-1:2020 “Armazenamento de liquidos inflamaveis e 
combustiveis — Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de 
combustiveis automotivos Parte 1: Conceitua^ao e projeto da drenagem oleosa”;
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS5.
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. NBR 14605-3: Armazenamento de h'quidos inflamaveis e combustfveis — Sistema 
de drenagem oleosa em posto revendedor de combustiveis automotivos Parte 3: Ensaio-padrao, 
equipamentos e tecnica de amostragem para determina^ao do desempenho de caixas 
separadoras de agua e oleo provenientes da drenagem superficial. Rio de Janeiro, 2020.

ASSOCIAQAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14605-1: Armazenamento de 
h'quidos inflamaveis e combustiveis — Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de 
combustiveis automotivos Parte 1: Conceituaqao e projeto da drenagem oleosa. Rio de Janeiro, 

2020.

• ABNT NBR 14605-4:2020
combustiveis
combustiveis automotivos Parte 4: Projeto, construqao e montagem de sistema 

de conten^ao e separa^ao de efluentes”;

• ABNT NBR 14605-5:2020 “Armazenamento de liquidos inflamaveis e 
combustiveis — Sistema de drenagem oleosa em posto revendedor de 
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ANEXO

ANOTAQAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA (ART)ANEXO 01 -



Vista superiorVista isometrica
000063Agua

Grelha

Cotovelo

Vista lateral

Nivel da dgua no topo do cotovelo

Cotovelo removivelAgua

Clients:

DEPARTAMENTOASSINATURA DATANOME DESCRICAO:
PROJETO10/05/2022Mod. 3D Caixa de decantagdoEQUIPAMENTO10/05/2022DESEN.

29/12/1799VERIF.
29/12/1799

APROV.
29/12/1799MANUF.

DES. N° 000049MATERIAL: A4
FOLHA 7DE 10ESCALA: 1:50 NAO MUDAR ESCALA DO DESENHOPESO TOTAL: kg

SE NAO ESPECIFICADO:
DIMENSOES EM MIUMETROS
ACABAMENTO:
REBARBAR E QUEBRAR ARESTAS AGUDAS

E 
o 
o 
CO

REVISA O
- 24/05/2022

Ligar o cotovelo na 
tubulagao de entrada 
da caixa. 

Cotovelo 90°

CONFIG.:
01

t'tulo: Cajxa de decantaq:ao



Palmital (PR), 12 de Setembro de 2022.Memorando n° 134/2022’GAB

Protocok/295/2022

a.

objeto e valor, bem

Atenciosament/,

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

GESTAO 2017/2024 
CNPJ-75.680.025/0001-82

l) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orsamentarios 

disponiveis para a realizagao do aditivoJ

Interessado: Secretaria de Municipal de Transportes

Assunto: Autoriza^ao de Licita^ao

MUNICIPIO DE

P A L M I T At064

VALDENEI DE SOU* 
^Erefeito Municipal

Nos termos do Memorando, encaminhado pela Secretaria de Municipal de 
Agricultura, acima descrita no Memorando sob n°18/2022, requisitando seja autorizado para 

licitacao, ” DEFIRO o pedido.

Outrossim, determino o encaminhamento do presente feito ao Setor de 

LicitaQoes de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os segumtes 

setores*

b) Procuradoria Juridica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de 

procedimento licitatorio, indicando a modalidade compativel com o 
como as demais providencias a serem adotadas para o certameJ

Por fim, retornem os autos ao Setor de Licitacjoes de Contratos, para a 

elaboragao os procedimentos do processtrhcitatorio.
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Gabinete do Secreterio de Meio Ambiente e Turismo

06160 2.625,001,00

2.625,00TOTAL

TOTAL GERAL 2.625,00881

13/09/2022 13.11:27
Emilidopcr ANTONIO FERRAZDEUMANETO, na^rsao: 5530i

Municipio de Palmital
SolicitaQao 204/2022

Prazo 

60 Dias

Note

ROSILCA GOMES DA SILVA

Tipo
Aquisigao de Material

Tipo

Depbsito bancdrio

Quantidadedeitens

1
Nosdidtante

1

Erritido em

12/09/2022
_  Processo Gerado

Nurrero

113/2022

Eguipi ano

Solicitagao 
Nurrero 

204 
Sollcitante 
Cdcfgo 

2980-7 
Local -------

38
Orgao------
12

Valor

2.625,00

IK

SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

Forma de pagamento-------------------------------------------------
DescrigSo

MEDIANTENOTA FISCAL
En tr eg a-----------------------------------------------------
Local
PALMRAL-PARANA

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

12.002.18.542.1801.2111
Cod 06160 Fonte 00000 G.Fonte E

tote
001 Lote 001

Codigo Nome
034985 CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO VAZAO 3.000 LITROS

12 SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO 

002 Departamento de Meio Ambiente e Turismo 
18.542.1801-2111 Atividades do Departamento de Meio Ambiente 

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
00000 Recursos Ordinaries (Livres)

Do Exercicio

2.625,00
2.625,00

MUiXao DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E‘ OLEO, PARA ATENDLMENTO E INSTALACAO “ EVADOR DE VEfCULOS 
MUNICIPAL, VAZAO DE 3.000 LITROS FABRICADO CONFORMS ABNT-NBR 14.60S^^^RESOLUgAO^CONAMA

Unidade Quantidade UniUrio

UN 1.00 2.625,00 I
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N° solid (ante

1

Gabinete do Secretorio de Meio Ambiente e Turismo

2.625,00TOTAL

13/09/202213:11 16
Emitidopcr ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO, na ^sSo 55301

Descrigao:
AQUISIQAO de caixa 
MUNICIPAL,

Unit&rio
2.625,00

Municipio de Palmital
Soiicitagao 204/2022

Quantidade

1,00

None
ROSILCA GOMES DA SILVA

Tipo

Aquisi^ao de Material

Tipo
Depbsito banc£rio

Prazo
60 Dias

Quantidade de itens

1
Erritidoem

12/09/2022
_ Processo Gerado

Niirrero
113/2022

Eg jipaoo

SolicitaQao 
Niineeo 

204 
Solicitante 
Cddgo 

2980-7 
Local 

38 
Orgao 

12

WL-
Unidade

UN

SECRETARY ESPECIAL DO MEIO AMBIBMTE ETURISMO
Forma de pagamento-----------------------------------------------------------------------------
DescnpSo

MH)ANTE NOTA FISCAL
Entrega-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Local
PALMITAL-PARANA

Lots

001 Lote 001'
Codigo Nome
034985 CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO VAZAO 3.000 LITROS

SEPARADORA DE AGUA E OLEO, PARA ATENDIMENTO E INSTALACAO DO LAVADOR DE VEICULOS 
VAZAO DE 3.000 LITROS FABRICADO CONFORME ABNT-NBR 14.605 E RESOLUCAO CONAMA

Valor

2.625,00

ROSLDA GOMES DA SILVA 
Secretaria Muricipai de Meio Amberite



PARECER N° 478/2022 - LIC

DE: PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE PALMITAL - PR

DISPENSA DE LICITACAO 47/2022

PARA: EXECUTIVO MUNICIPAL

E o relatorio.

Ato continuo, o Departamento de Contabilidade verificou a 

existencia de previsdo de recursos orpamentdrios para as despesas a serem 

realizadas com a objeto a ser adquirido.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que a licitapdo nos contratos 

e a regra, porem a Lei 8.666/93 apresenta situapoes especiais em que 

poderd haver a dispense da licitapdo nas contratapbes feitas pela 

Administrapdo Publica.

Como toda regra tern sua excepdo, o Estatuto de Licitapdes 

permite como ressalva d obrigapdo de licitar, a contratapdo direta atraves 

de processos de dispense e inexigibilidade de licitapdo, desde que 

preenchidos os requisitos previstos na lei.

Nesse sentido, pode-se dizer que a dispense de licitapdo nada 

mais e que a possibilidade de celebrapdo direta de contrato entre a

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

EMENTA: AQUISIQAO DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO, PARA 
ATENDIMENTO E INSTALAQAO DO LAVADOR DE VEICULOS MUNICIPAL, VAZAO DE 
3.000 LITROS FABRICADO CONFORME ABNT-NBR 14.605 E RESOLUQAO CONAMA.

A Secretaria de Municipal de Transposes, encaminhou a 
solicitapdo atraves de Memorando, com as devidas cotapdes para o Exmo. 
Sr. Prefeito Municipal.

O pedido foi deferido pelo Excelentissimo Senhor Prefeito 
Municipal atraves do Memorando n°l 34/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR 000067
CNPJ 75€60025/0001-Bi

GESTAO 2017-2020



Nessa seara, as li^oes do renomado Jesse Torres Pereira Junior:

em

Observa-se que a lei enumerou expressamente as hipoteses de 

dispensa de licitaqao, sendo este rol taxativo.

Por isso, muitas vezes deve o administrador optar pela dispensa, 

uma vez que, como afirma Marqal Justen Filho, "os custos necessdrios a 

licitaqdo ultrapassardo beneficios que dela poderdo advir".

O mestre Marqal Justen Filho versa precisamente sobre os 

motives que levam a dispensa da licitaqdo:

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 — Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

Administraqdo e o particular, nos casos estabelecidos no art. 24, II da Lei 

8.666/93.

"As hipoteses de dispensabilidade do art. 24 

constituem rol taxativo, isto e, a Administraqdo 

somente poderd dispensar-se de realizar a 

competipdo se ocorrente uma das situaqdes 

previstas na lei federal. Lei estadual, municipal 

ou distrital, bem assim regulamento interno da 

entidade vinculada ndo poderd criar hipdtese 

de dispensabilidade". FEREIRA JUNIOR, Jesse 

Tores. Comentdrios d lei das licitapdes e 

contrataqdes da administraqdo publica, 6. ed.. 

Renovar, Rio de Janeiro, 2003, P. 102.

"a dispensa de licitapdo verifica-se em situapdes 

que, embora vidvel competiqdo entre 

particulares, a licitaqdo afigura-se 

inconveniente ao interesse publico. (...). Muitas 

vezes, sabe-se de antemdo que a relaqdo 

custo-beneficio sera desequilibrada. Os custos

^1: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PRqoOOGS
X- CNPJ 75SM02ST0001 -82

GESTAO 2017-2020



Para a professora Vera Lucia Machado:

“Art. 24. E dispensavel a licitapao:

necessdrios a licitapdo ultrapassardo beneficios 

que dela poderdo advir."

"a dispense e figura que isenta a Administraqdo 

do regular procedimento licitatorio, apesar de 

no campo fdtico ser vidvel a competiqdo, pela 

exigencia de varies particulares que poderiam 

oferta o bem ou servipo." MACHADO DAVILA. 

Vera Lucia. Temas Polemicos sobre Licitapdes e 

Contratos. 2a ed. Rev. e Ampl. Sdo Paulo: 

Malheiros, 1995, P. 76.

Ademais, como se pode observer, o valor total da despesa com 

a prestapdo dos servipos citados e r$ R$ 2.625,oo(dois mil seiscentos e vinte e 

cinco reais), em razdo de ndo acudirem interessados d licitapdo anterior e 

estd, justificadamente e de baixo valor previsto no artigo 24, inciso II, da Lei 

8666/93, que dispde:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
> GESTAO 2017-2020

V - quando ndo acudirem interessados d 

licitapdo anterior e estd, justificadamente, ndo 

puder ser repetida sem prejuizo para a

a dispense de

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR; y 

Fone Fax: (42) 3657-1222

E de se inferir das transcripdes acima que 

licitapdo, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, sb deve ocorrer por razbes de 

interesse publico, como no caso em andlise. Obviamente, nesses casos, a 

realizapdo da licitapdo viria tdo-somente a sacrificar o interesse publico, 

motive pelo qual o legislador concedeu ao administrador a faculdade de 

dispenser o certame nos casos expressamente previstos.



a

Rua Moises Lupion, 1001 — Centro — CEP 85270-000 — Palmital — PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

AdministraQao, mantidas, neste caso, todas as 

condiQdes preestabelecidas;

II - para outros servipos e compras de valor ate 

10% (dez par cento) do limite previsto na alfnea 

"a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde

V - quando ndo acudirem interessados a 

licitapdo anterior e estd, justificadamente, nao 

puder ser repetida sem prejuizo para 

Administrapdo, mantidas, neste caso, todas as 

condipoes preestabelecidas; (Redapdo dada 

pela Lei n° 9.648, de 1998)

“Art. 23. As modalidades de licitapdo a que se 

referem os incisos II a V do artigo anterior serdo 

determinadas em funpdo dos seguintes limites, 

tendo em vista o valor estimado da 

contratapdo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
GESTAoTo^o »»W«O78

II - para outros servipos e compras de valor ate 

10% (dez por cento) do limite previsto na alinea 

"a", do inciso II do artigo anterior e para 

alienapdes, nos casos previstos nesta Lei, desde 

que ndo se refiram a parcelas de um mesmo 

servipo, compra ou alienapdo de maior vulto 

que possa ser realizada de uma so vez; 

(Redapdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)”.

Por sua vez, o artigo 23, inciso V e II, alinea ‘a’, do mesmo 

diploma legal estabelece que:



Como o valor gasto sera de 2.625,00(Dois Mil, Seiscentos e Vinte 

e Cinco Reais), perfeitamente possfvel d dispense de licitapao pelo baixo 

valor da contratapdo ao teor dos dispositivos legais mencionados.

Assim, o limite para a contratapdo de servipos pela 

Administrapdo, como ocorre in casu, e de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que 

corresponde ao percentual de 10% do previsto na alinea ‘a’, inciso II, do 

artigo 23 (Lei n. 8.666/93).

que ndo se refiram a parcelas de um mesmo 

servipo, compra ou alienapdo de maior vulto 

que possa ser realizada de uma so vez;

a) convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

(Redapdo dada pela Lei n° 9.648, de 1998)”

Ademais, em atendimento ao que prescreve o artigo 26 da Lei 

de Licitapdes, cabe ressaltar que a razdo da escolha da empresa em tela e 

pela reconhecida qualidade dos servipos oferecem e, especialmente, pelos 

prepos que pratica, que sdo ndo apenas condizentes com aqueles 

verificados no mercado, como muito abaixo dos concorrentes, e, portanto, 

vantajosos para a Administrapdo.

Diante disso, e pela imprescindibilidade, esta Procuradoria opina 

favoravelmente pela dispense de licitapdo no caso concreto em andlise, 

tendo em vista o valor da contratapdo, em face ao custo da real'^apdo de

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

Ademais, de suma relevdncia destacar que se trata de 

contratapdo para de aquisipdo de material em uma unica parcela, 

conforme de infere das informapdes repassadas pela Comissdo de 

Licitapdes, ou seja, ndo se refere a parcela de um mesmo objeto de maior 

vulto, pois se assim o fosse haveria necessidade de um regular procedimento 

de licitapdo, como determine a premissa legal.

O 000071
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ756MO25W0B1-82

GESTAO 2017-2020



Palmital-PR, 12 de setembro de 2022.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
CNPJ 756&0O25WOD 1-02 H A A A *7 O

GESTAO 2017-2020 U U U V f Z

tendo em vista o valor da contrataQdo, em face ao custo da realizaQdo de 

um certame licitatorio, com fundamento no artigo 24, V e II, da Lei n. 8666/93 

e demais dispositivos legais atinentes a especie.

DANILOAMORIM SCHREINER
Procurador do Municipio

OAB/PR 46.945
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KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E
IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS 

PRIMEIRA ALTERAQAO DO INSTRUMENTO DE 
INSCRIQAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL 

CNPJ - 31.379.931/0001-76 NIRE - 41108478789
KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI, brasileira, empresaria, nascida em 

14/12/1989, natural de Fortaleza - Ceara, casada pelo regime de separagao de 
bens, inscrita no CPF sob n° 070.274.319-47 e do documento de Identidade Civil RG 

n° 10495392-1, expedido pelo Institute de Identificagao do Estado do Parana, 

residente e domiciliada a Rua Moacir Nabor Leonel, n° 105, bairro Olimpico, Cep. 

86.056-060 na cidade de Londrina - Parana.
Empresario individual sob o nome empresarial de KAMILA AYSHA DE 

SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E IMPORTAQAO DE 

EQUIPAMENTOS E PEQAS, com sede na Rua Moacir Nabor Leonel, n° 105, bairro 

Olimpico, Cep: 86.056-060 na cidade de Londrina - Parana, registrada na Junta 

Comercial do Estado do Parana sob o NIRE n° 41108478789 em sessao de 

30/08/2018, inscrita no CNPJ sob n° 31.379.931/0001-76, resolve alterar o 

instrumento de inscrigao:

Clausula 1a. DO OBJETO SOCIAL: O objeto social da sociedade passa a 

ser: 2829-1/99 - Fabrica^ao de outras maquinas e equipamentos de use geral nao 

especificados anteriormente, pepas e acessdrios; 3314-7/10 - Manutenpao e 

reparaqao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados 

anteriormente; 4612-5/00 - Representantes comerciais e agentes do comercio de 

combustiveis, minerals, produtos siderurgicos e quimicos; 4614-1/00 - 

Representantes comerciais e agentes do comercio de maquinas, equipamentos, 

embarcagbes e aeronaves; 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos nao 

especificados anteriormente; 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de 

programas de computador customizaveis; 6319-4/00 - Portais, provedores de 

conteudo e outros servigos de informagao na internet; 7490-1/04 - Atividades de 

intermediagao e agenciamento de servigos e negocios em geral, exceto imobiliarios.
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KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E 
IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS

PRIMEIRA ALTERAQAO DO INSTRUMENTO DE U U U U I
INSCRIQAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

CNPJ - 31.379.931/0001-76 NIRE - 41108478789
Clausula 2a. DA CONSOLIDACAO DO INSTRUMENTO: Tendo em vista as 

modificaQdes ora ajustadas, consolida-se o instrumento de inscrigao que passa a ter 

a seguinte redagao:

KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E 
IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS 

CNPJ - 31.379.931/0001-76 NIRE - 41108478789 
INSTRUMENTO DE INSCRIQAO CONSOLIDADO

Clausula 1a. DO NOME EMPRESARIAL: Empresario individual gira sob o 

nome empresarial KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, 

COMERCIO E IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS.

KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI, brasileira, empresaria, nascida em 

14/12/1989, natural de Fortaleza - Ceara, casada pelo regime de separagao de 

bens, inscrita no CPF sob n° 070.274.319-47 e do documento de Identidade Civil RG 

n° 10495392-1, expedido pelo Institute de Identificagao do Estado do Parana, 

residente e domiciliada a Rua Moacir Nabor Leonel, n° 105, bairro Olimpico, Cep. 

86.056-060 na cidade de Londrina - Parana.
Empresario individual sob o nome empresarial de KAMILA AYSHA DE 

SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E IMPORTAQAO DE 

EQUIPAMENTOS E PEQAS, com sede na Rua Moacir Nabor Leonel, n° 105, bairro 

Olimpico, Cep: 86.056-060 na cidade de Londrina - Parana, registrada na Junta 

Comercial do Estado do Parana sob o NIRE n° 41108478789 em sessao de 

30/08/2018, inscrita no CNPJ sob n° 31.379.931/0001-76, resolve por este 

instrumento particular de alteragao e na melhor forma de direito, consolidar o seu 

instrumento de inscrigao e posteriores alteragbes de acordo com a clausula e 

condigdes seguintes:



geral nao especificados 

e agentes do comercio de 

quimicos;

Clausula 2a. DA SEDE: O empresario individual tem sua sede no seguinte 

enderego: Rua Moacir Nabor Leonel, n° 105, bairro Olimpico, Cep: 86.056-060 na 

cidade de Londrina - Parana; (art. 997,II, CC/2.002).

Clausula 3a. DO OBJETO SOCIAL: O empresario individual tem por objeto: 

2829-1/99 - Fabricagao de outras maquinas e equipamentos de uso geral nao 

especificados anteriormente, pegas e acessorios; 3314-7/10 - Manutengao e 

reparagao de maquinas e equipamentos para uso 

anteriormente; 4612-5/00 - Representantes comerciais 

combustiveis, minerals, produtos siderurgicos e quimicos; 4614-1/00 

Representantes comerciais e agentes do comercio de maquinas, equipamentos, 

embarcagoes e aeronaves; 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos nao 

especificados anteriormente; 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de 

programas de computador customizaveis; 6319-4/00 - Portais, provedores de 

conteudo e outros servigos de informagao na internet; 7490-1/04 - Atividades de 

intermediagao e agenciamento de servigos e negocios em geral, exceto imobiliarios.
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KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E 
IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS 000073

PRIMEIRA ALTERAQAO DO INSTRUMENTO DE 
INSCRIQAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL 

CNPJ - 31.379.931/0001-76 NIRE - 41108478789

Clausula 5a. ADMINISTRAQAO: A administragao e o uso do nome 

empresarial cabera a KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI, aos quais compete 

INDIVIDUALMENTE, nos termos do Art. 1.064 da Lei 10.406 de Janeiro de 2002, o 

uso da firma, e a representagao ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade 

sendo-lhe entretanto vedado o emprego do nome empresarial, sobre qualquer

Clausula 4a. CAPITAL SOCIAL: O Capital social e de R$ 25.000,00 (vinte e 

cinco mil reais) e encontra-se totalmente subscrito e integralizado, em moeda 

corrente do Pais.



Clausula 9a. FORO: Fica eleito o foro da cidade de Londrina, Parana, para o 

exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigagdes resultantes deste contrato.

Clausula 6a. DA DECLARAQAO DE DESIIMPEDIMENTO: O empresario 

declara, sob as penas da lei, inclusive que sao veridicas todas as informa^bes 

prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 Codigo Penal, nao 

esta impedido de exercer a atividade empresaria e nao possuir outro registro como 

Empresario Individual no Pais.

Clausula 7a. DAS FILIAIS: Podera abrir ou fechar qualquer filial ou 

dependencia, mediante altera^ao desse instrumento, na forma da lei, devidamente 

assinado pelo empresario individual.

Clausula 8a. DO ENQUADRAMENTO: O empresario declara que a 

atividade se enquadra em MICROEMPRESA-ME, nos termos da Lei Complementar 

n° 123 de 14/12/2006, e que nao se enquadra em qualquer hipotese de exclusao 

relacionadas no §4° do artigo 3° da mencionada lei.
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KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E 
IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS 000076

PRIMEIRA ALTERAQAO DO INSTRUMENTO DE 
INSCRIQAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

CNPJ - 31.379.931/0001-76 NIRE - 41108478789  

pretexto ou modalidade e operagdes ou negdcios estranhos ao objeto social, 

especialmente na prestagao de avais, endossos ou caugdes de favor. (Art. 997, vi, 1.013; 
1.015 e 1.064, CC/ 2.002)

Paragrafo Unico. E expressamente proibido ao socio usar a denominagao 

social em negdcios estranhos a sociedade tais como: AVAIS, ENDOSSOS DE 

FAVOR, FINANQAS E OUTRAS OBRIGAQOES EM FAVOR POPRIO OU DE 

TERCEIROS, sendo nulos tais atos em relagao a Sociedade, sendo que socio que 

infringir tais disposigdes, ficara isoladamente responsavel pelo ato contraido.



Londrina/PR, 24 de maio de 2021.

KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI
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KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E 
IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS

PRIMEIRA ALTERAQAO DO INSTRUMENTO DE 000077
INSCRIQAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL

CNPJ - 31.379.931/0001-76 NIRE - 41108478789

E assim por estar constituido, assinam o presente instrumento.
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ASSINATURA ELETRONICA

CPF

KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI07027431947

20211787256.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprova^So de

IDENTIFICAQAO DO(S) ASSINANTE(S) 
Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratizapao, Gestao e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e IntegrapSo

JUCEPAR
tOMNt.Ut BO MUMU

Certificamos que o ato da empresa KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E 

IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS consta assinado digitalmente por:

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO-GERAL

WWW . empresafacil.pr.gov.br

sua autenticidade nos respecCivos portals, 
informando seus respectivos cddigos de verificaqao.

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2021 11:25 SOB N 
PROTOCOLO: 211787256 DE 25/05/2021.
CODIGO DE VERIFICAQAO: 12103661792. CNPJ DA SEDE: 31379931000176.
HIRE: 41108478789. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/05/2021.
KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICA<?AO, COMERCIO E IMPORTAQAO 

DE EQUIPAMENTOS E PEQAS

empresafacil.pr.gov.br


*1vAlIDA EM TODO 0 TERRlfSRIO NACIONAL
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANQA PUBLICA

NOME:

DATA DE NASCIMENTO: 14/12/1989NATURALIDADE: FORTALEZA/CE

CURTflBA/PR
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INSTITUTO DE IDENTIFICAQAO DO PARANA

RG: 10.495.392-1
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DOC. ORK3EM: COMARCA=LONDRINAff’R. 10FICIO

C.CAS=47388, LIVRO=162B, FOLHA=391

. •'W

REGISTRO GERAL: 10.495.392-1 DATA DE EXPEDKjAO: 07/01/2013
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Valida ate 10/01/2023 - Fornecimento Gratuito

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Publics (12/09/2022 15:37:10)

Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Parana

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br

Certidao Negative
de Debitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual

N° 027825973-19

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a debitos de 
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigapoes tnbutanas acessonas.

000080

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 31.379.931/0001-76 c iwiPORTArAO DE
Nome: KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE 

EQUIPAMENTOS E PECAS

Ressalvado o direito da Fazenda Piiblica Estadual inscrever e cobrar debitos amda nao 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos nao existir pendencias em nome do contribumte acima identificado, 

nesta data.

F.

http://www.fazenda.pr.gov.br


12/09/2022 15:35

CERTIDAO NEGATIVA UNIFICADA

Londrina, 12 de setembro de 2022

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

i/ihttps://portal.londrina.pr.gov.br/certidoes-servicos-online/certidao-negativa-unificada-e-certidao-positiva-de-debitos-com-efeito-de-negativa

Finalidade da certidao: DIREITO (Licitapao, Cadastre, Incentive a Cultura e/ou Esporte, 
Financiamento, Inventario, Baixa, Transferencia).

Codigo Validador
7TE#bw0Mn0XG

Secretaria Municipal de Fazenda 
Diretoria de Arrecada^ao - Gerencia de Pronto Atendimento

N° 3073103/2022
Valida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedipao

Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Municipio de Londrina :.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRlfl^0081
ESTADO DO PARANA

A aceitapao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, 
no enderepo <http://www.londrina.pr.gov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N° 640/2015.

Certificamos que nao existe debito vencido correspondente a Impostos, Taxas, 
Contribuigao de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliario, Contribuinte e Imobiliano, 
bem como inexiste Divida Ativa, com relapao ao abaixo referido:

KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E IMPORTAQAO DE 
EQUIPAMENTO

CPF/CNPJ: 31.379.931/0001-76

Fica reservado ao Municipio o direito de cobrar debitos que porventura venham a ser 
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lanqamentos sobre fatos 
geradores ja ocorridos.

https://portal.londrina.pr.gov.br/certidoes-servicos-online/certidao-negativa-unificada-e-certidao-positiva-de-debitos-com-efeito-de-negativa
http://www.londrina.pr.gov.br


CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Duvidas e sugestoes: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIARIO 
JUSTIQA DO TRABALHO

00008#
Pagina 1 de 1

- FABRICACAO, COMERCIO E 
(MATRIZ E FILIAIS)

Nome: KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI 
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E PECAS 
CNPJ: 31.379.931/0001-76 
Certidaon0: 30056655/2022 
Expediqao: 12/09/2022, as 15:52:12 
Validade: 11/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expediqao.

Certifica-se que KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICACAO, COMERCIO E 
IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E PECAS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
CNPJ sob o n° 31.379.931/0001-76, NAO CONSTA como inadimplente no 
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidaqao 
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de Janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relaqao 
a todos os sens estabelecimentos, agendas ou filiais.
A aceitaqao desta certidao condiciona-se a verificaqao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificaqao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiqa do Trabalho quanto as obrigaqoes 
estabelecidas em sentenqa condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execuqao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho, Comissao de Conciliaqao Previa ou demais titulos que, por 
disposiqao legal, contiver forqa executive.

mailto:cndt@tst.jus.br
http://www.tst.jus.br
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ImprimirVoltar

Validade:09/09/2022 a 08/10/2022

Certifica^ao Numero: 2022090902362363521220

Informagao obtida em 12/09/2022 15:48:24

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

CAIJCA
CAIXA ECONC>MICA FEDERAL

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verifica(;ao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situa<;ao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

Inscrigao: 3i.379.93i/oooi-76
Razao SociakKAMiiA aysha de souza savioli fabricacao
Endere^o: Rua moacir nabor leonel / olimpico / londrina / pr / 86056-060

http://www.caixa.gov.br


000084

Nome: KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICACAO, COMERCIO E IMPORTACAO DE 
EQUIPAMENTOS E PECAS 
CNPJ: 31.379.931/0001-76

A aceita^ao desta certidao esta condicionada a verificapao de sua autenticidade na Internet, nos 
endereQos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 15:31:25 do dia 12/09/2022 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 11/03/2023.
Codigo de controle da certidao: 52C8.CD46.2529.4EE3
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
ATIVA DA UNIAO

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federative, para 
todos os drgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no Smbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que 
nao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributaries administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br


Bling - Proposta Comercial12/09/2022 16:24

©SUPRIPOSTOS

Proposta N° 1.399

Para

1.399Numero da Proposta

12/09/2022Data

Bom dia,

Segue abaixo orgamento conforme solicitado,

Vendedor(a): Sandra Machiavernni Duran

Qtd.UnCodigoDescrigao do produto/servigoImagem

2.790,002.790,000,002.790,001,0030 un

Outros itens ou servigos

Condigoes de Pagamento:

- Frete pela transportadora Aliex (Entrega em 5 dias uteis) R$ 114,00

Valor total a vista R$ 2.625,00

FreteTotal dos itensN° de Itens

114,002.790,001,00

Transportador
ALLIEXPRESS LOGISTICA LTDANome

Contratagao do Frete por conta do Remetente (OF)Frete Por Conta

37,000Peso Bruto (Kg)

0Qtd Volumes

1/2https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php

PREFEITURA DE PALMITAL 
CNPJ: ,

- Parcelado em ate 6x sem juros no cartao

-A Vista + 10% de desconto no equipamento, que fica R$ 2.511,00 + frete no pix ou boleto

Caixa Separadora de Agua e 6leo Suprip 
ostos Vazao:3.000 l/h

Prego 
lista.

Prego 
total

Aos cuidados de: Ferraz 

^^tens da proposta comercial

Desconto
%

Prego
un.

Desconto total 
dos itens 

0,00

Total outros
______ itens

0,00

Total da 
proposta 
2.904,00

Soma das 
Qtdes

1

Produto nao se enquadra no segmento de materias eletricos, eletronicos, eletroeletronicos e eletrodomesticos
Empresa optante pelo Simples Nacional, cobranga do ICMS Difal suspense conforme ADI 5464/STF. 

000085
KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICACAO COMERCIO E

Rua Moacir Nabor Leonel, N° 105 
86056060 - Londrina, PR 
Telefone: (43) 3142-2284

CNPJ: 31.379.931/0001-76

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php


12/09/2022 16:24 Bling - Proposta Comercial

000086Observagoes

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php 2/2

Atenciosamente,
Sandra

- Frete sera acrescentado na NF
- Prazo de entrega: Imediato
- Garantia de 2 anos
-Valida da proposta: 10 dias

https://www.bling.com.br/relatorios/orcamento.impressao.php
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO

DEPARTAMENTO DE LICITAQAQ

PROCEDIMENTO DE LICITAQAO N° 139/2022

DISPENSA DE LICITAQAQ N° 47/2022

VALOR: R$ R$ 2.625,00(DOIS MIL SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS).

PRAZO DE VIGENCIA: 10/12/2022

PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado mediante apresentagao das respectivas Notas Fiscals.

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

Grupo da fonts
despesa

Do Exercicio449052000000012.002.18.542.1801.21116160

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

EN
EIT

OBJETO: AQUISIQAO DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO, PARA ATENDIMENTO E 
INSTALAQAO DO LAVADOR DE VEICULOS MUNICIPAL, VAZAO DE 3.000 LITROS 
FABRICADO CONFORME ABNT-NBR 14.605 E RESOLUQAO CONAMA.

CONTRATADO: CONTRATADO: KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, 

COMERCIO E IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTOS E PEQAS-CNPJ: 31.379.931/0001-76

VAI
PRE

DE SOUZA
MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR
GESTAO 2021-2024

Potatoes__________ ________________
ExercIciolConta dalFuncional programStica 
da 
despesa 
2022

JUSTIFICATIVA: O presente procedimento de dispensa tem fundamento no artigo 24, inciso II, da 

Lei n. 8666/93, nos termos do Oficio da Secret^rierfesponsavel, bem como parecer juridico, que 

embasam esse processo. /S /

FontedelNatureza da

PalrWtal, 12/09/2022.



HOMOLOGAQAO

/2022Edificio da Prefeitura Municipal de P;

ENEI DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

Para a efetivapao da presente dispensa levou-se em conta a necessidade de 

publicidade e transparencia dos atos administrativos, visando o atendimento ao interesse 

publico.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

DISPENSA DE LICITAQAO N° 47/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°139/2022

OBJETO: AQUISIQAO DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO, PARA ATENDIMENTO E 
INSTALAQAO DO LAVADOR DE VEICULOS MUNICIPAL, VAZAO DE 3.000 LITROS 
FABRICADO CONFORME ABNT-NBR 14.605 E RESOLUQAO CONAMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PROO0088 
cnpj rs&wws.tKHjiaa 

GESTAO 2021-2024

Com fundamento nas informapoes constantes no Oflcio da Secretaria Municipal de 

Administrapao, ante as justificativas que se embasam no Art. 24, Inciso II, da Lei Federal n° 

8.666/93, o Prefeito Municipal resolve HOMOLOGAR a dispensa de licitapao para a 

contratapao supra supramencionada, tendo como contratada CONTRATADO: KAMILA 

AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E IMPORTAQAO DE 

EQUIPAMENTOS E PEQAS-CNPJ: 31.379.931/0001-76.



ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAQAO N°47/2022

Encaminhe-se para publicapao e demais providencias legais

Palmital-PR, 12/09/2022

AL
REI

ENEI/DE SOUZA
EITO MUNICIPAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 

Fone Fax: (42) 3657-1222

GABINETE DO PREFEITO 

RATIFICAQAO

A documentagao referente ao Procedimento Licitatorio n° 139/2022, Dispensa de 
Licitapao n° 47/2022, atende a todos os requisites do Artigo 24, Inciso II, da Lei 8.666/93.

Com efeito, RATIFICO todas as formalidades legais e autorizo a Dispensa de Licitapao n° 47/2022, 

para a contratapao dos servipos supramencionados, junto a empresa vencedora: CONTRATADO: 

KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E IMPORTAQAO DE 

EQUIPAMENTOS E PEQAS-CNPJ: 31.379.931/0001-76.

REF: AQUISIQAO DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO, PARA ATENDIMENTO E 
HNSTALAQAO DO LAVADOR DE VEICULOS MUNICIPAL, VAZAO DE 3.000 LITROS 
IFABRICADO CONFORME ABNT-NBR 14.605 E RESOLUQAO CONAMA, conforme art. 24, inciso
II da Lei 8.666/93.

: 000089
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL ■ PR

^4 ' z CNF J 7S68WSZOO01 -02

GE STAG 2021 -2024



https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProc...Mural de Licita<?oes Municipals

000090

Voltar

Ano* 2022

N° licitatjao/dispensa/inexigibilidade* 47

Modalidade* Processo Dispensa 

  JContrato de Emprestimo

Dotacjao Orcjamentaria* 1200218542180121114490520000

2.625,00

Data Publica^ao Termo ratificagao 12/09/2022

Data de Lantjamento do Edital

Data da Abertura das Propostas

Data Cancelamento

■nhh
cpf: 66980070991 (Logout)

14/09/2022, 8:141 de 1

PreQO maximo/Referencia de prego -
R$*

AQUISIQAO DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO, PARA ATENDIMENTO E 
INSTALAQAO DO LAV ADO R DE VEICULOS MUNICIPAL, VAZAO DE 3.000 LITROS
FABRICADO CONFORME ABNT-NBR 14.605 E RESOLUCAO CONAMA

TCEPR

Ha itens exclusivos para EPP/ME?

Ha cota de participa^ao para EPP/ME? v Percentual de partidpa<;ao: 0,00

Trata-se de obra com exigencia de subcontratagao de EPP/ME?

Ha prioridade para aquisigoes de microempresas regionais ou locals? 

Detalhes processo licitatorio
I nf or ma ?6es Ge ra Is------- 

Entidade Executora MUNICIPIO DE PALMITAL 

Niimero edital/processo*

Descrigao Resumida do Objeto*

139
Recursos provenientes de organismos internacionais/ multilaterais de cr6dito 

Instituigao Financeira

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/aml/DetalhesProc


CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Quant Pre^oUn

34985 UN 1,00 2.625,00

TOTAL 2.625,00

CLAUSULA SEGUNDA - FUNDAMENTO LEGAL

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

OBJETO: AQUISIQAO DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO, PARA ATENDIMENTO E 
INSTALAQAO DO LAVADOR DE VEICULOS MUNICIPAL, VAZAO DE 3.000 LITROS FABRICADO 
CONFORME ABNT-NBR 14.605 E RESOLUQAO CONAMA.

Marca
, '-L

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRApAO 

DEPARTAMENTO DE LICITAQAO 

DISPENSA DE LICITAQAO N° 47/2021 

PROCEDIMENTO LICITATORIO N°/2021 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°248 Z2021

Pre^o total 
___________
2.625,00

Codigo Descri^ao 
_____________  
CAIXA SEPARADORA 
DE AGUA E OLEO 
VAZAO 3.000 LITROS

O MUNICIPIO DE PALMITAL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede na Rua 

Moises Lupion, n° 1001, Centro, Palmital-PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 

VALDENEI DE SOUZA, brasileiro, casado, portador do RG 6.446.615-1 SSP-PR e inscrito no CPF/MF 

sob o n° 795.770.409-34, domiciliado na Rua XV de Novembro, 534, centre, Palmital-PR, doravante 

denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado a empresa KAMILA AYSHA DE SOUZA 

SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTO 

CNPJ:31.379.931/0001-76, pessoa jun'dica de direito privado, com enderego a Rua Moacir Nabor 

Leonel, 105 - CEP: 86056060 - BAIRRO: Olimipco, Londrina/PR,, neste ato representada por seu 

representante Legal, KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI CPF-070.274.319-47 e RG-104953921, 
denominado CONTRATADA, ,de acordo com as formalidades constantes do Procedimento de 

Licitagao n° 139/2022 e Dispensa de Licitagao n°47/2021, resolvem celebrar o presente contrato, com 

fundamento legal na Lei Federal n. 8.666/93 (com suas alteragoes), e demais normas aplicaveis a 

especie, a Proposta Apresentada, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes 

clausulas e condigdes:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PRn
CNPJ7Ma.0O25<'3Oai.82 000091

GESTAO 2017-2020

ITENS
Lote 
___________
LOTE: 001 -
Lote 001



00009?

CLAUSULA TERCEIRA - OBRIGAQOES DO CONTRATANTE

CLAUSULA QUARTA - VALOR

CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

CLAUSULA SEXTA - QUALIDADE DOS SERVIQOS:

CLAUSULA SETIMA - VIGENCIA

CLAUSULA OITAVA - DOTAQAO ORQAMENTARIA

DOTAQAO ORQAMENTARIA:

!sa

4.4.90.52.00.00

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

<2Fone Fax: (42) 3657-1222

As despesas decorrentes do fornecimento do objeto do presente contrato correrao a conta da seguinte 

dotapao orgamentaria:

O presente Contrato de Prestagao de Servigo se inicia na data da assinatura do presente e tem como 

validade ate 10/12/2022, podendo ser prorrogado em acordo com ambas as partes.

Ocorrendo qualquer problema quanto a qualidade dos servigos estes deverao ser alterados 

imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

O CONTRATANTE compromete-se a fornecer os produtos com a maior URGENCIA possivel, com o 

maior zelo e atengao, garantindo o produto oferecido esta em consonancia com a documentagao 

enviada, se responsabilizando por qualquer dano causado ao equipamento durante o transporte.

O pagamento sera efetuado, conforme cronograma e mediante a apresentagao das notas fiscais 

correspondentes, visadas pelas Secretarias Municipals responsaveis.

O presente contrato tem como valor total a importancia de Valor R$ 2.625,00 (Dois Mil, Seiscentos e 
Vinte e Cinco Reais), onde o CONTRATANTE se compromete a pagar ao CONTRATADO de acordo 
com as emissdes das notas fiscais referentes os servigos prestados.

12.002.18.542.1801.21
11

CLAUSULA nona - penalidades

recurso 
0

DOTAQOES 
Conta da 
despesa 
6160

Grupo da fonte

Do Exercicio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL • PR
C-MP J 7548002 S.'OOa 1.82

Wllil? GESTAO 2017-2020

O presente Contrato tem fundamento no artigo 24, da Lei n. 8666/93, em razao do baixo valor da 

aquisigao, alem da sua emergencia, ante a necessidade de publicagao de todos os atos 
administrativos.



r, Pelo prazo de ate 05 (cinco) anos, dependendo da gravidade da falta;

CLAUSULA DECIMA - RESCISAO

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - ALTERAQAO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

A multa aplicada apos regular processo administrative podera ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Este contrato podera ser alterado na forma prevista no art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 e alteragoes 

posteriores.

A multa a que alude a clausula anterior, nao impede que o contratante rescinda unilateralmente o 

contrato ou aplique, tambem, outra das penalidades previstas.

i - Advertencia, por escrito, sempre que verificadas pequenas irregularidades para as quais haja 

concorrido;

ii - Multa de 0,3% (tres decimos por cento), por dia de atraso, calculados sobre o valor do objeto 

contratado e nao entregue;

A CONTRATADA devera manter, durante a execugao do contrato, as mesmas condigoes exigidas na 
contratagao.

iii - Suspensao do direito de participar de licitagbes e impedimento de contratar com o municipio de

Palmital-P

v - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar com a administragao publica, nos casos de falta 

grave com comunicagao aos respectivos registros cadastrais, enquanto perdurarem os motives 

determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a autoridade que aplicou a 

penalidade, que sera concedida sempre que a contratada ressarcir o contratante pelos prejuizos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sangao aplicada com base no inciso iii.

iv - Rescisao do contrato pelos motivos previstos no art. 78 da lei federal n° 8.666/93 e alteragdes 

posteriores;

Nos termos do disposto no art. 87 e §§ da lei federal n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, pela 

inexecugao parcial ou total deste contrato, o contratante podera aplicar ao contratado as seguintes 

penalidades, sempre garantida a previa defesa em processo administrativo:

X PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR
CNPJ 75540025«001-82 f| H A H Q Q

GESTAO 2017-2020 ujuu^



CLAUSULA DECIMA QUARTA - FISCALIZAQAO

Palmital-PR, 12/09/2022.

/J- ^wiolt

Testemunhas:

SIMIANO

CORDEIRO

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato de Prestagao de 

Servigo em duas vias de igual teor, com 02 (duas) testemunhas instrumentarias, para que produza 

juridicos e legais efeitos, elegendo a Comarca de Palmital-PR para dirimir qualquer controversia 

oriunda do presente.

A fiscalizagao do presente contrato ficara a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, atraves 

dos servidores responsaveis.

NOME:LID
CPF: 067.017.659-12

NOME: JOSE DA LUZ DOS S.
CPF: 537.323.089.87

KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI
FABRICAQAO, COMERCIO E IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTO
KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI
Responsavel Legal
CONTRATADO

VALDBNEl DE SOUZA
PREF0TO MUNICIPAL 
CONTRATANTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - P^mg4
GESTAO 2017-2020
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAQAO

EXTRATO DE CONTRATO N° 248/2022

DATA DO CONTRATO: 13/09/2022

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Rua Moises Lupion, 1001 - Centro - CEP 85270-000 - Palmital - PR 
Fone Fax: (42) 3657-1222

Departamento de Compras e Licitagoes 

PROCESSO DISPENSA N° 47/2022

PROCEDIMENTO LICITATORIO N° 139/2022

VIGENCIA: 10/12/2022

VALOR TOTAL: R$ 2.625,00 (Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL •
CNPJ 7«l8003!W0001-»2

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurfdica de direito publico, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moises Lupion n° 
1001, Centro, Palmital - Estado do Parana, neste ato, representado pelo Prefeito

Municipal Sr. VALDENEI DE SOUZA.

CONTRATADO: KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI - FABRICAQAO, COMERCIO E 
IMPORTAQAO DE EQUIPAMENTO, pessoa juridica de direito privado com enderepo d Rua 
Moacir Nabor Leonel, 105 - CEP: 86056060 - BAIRRO: Olfmpico, Londrina/PR, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°31.379.931/0001-76, neste ato representado por seu (sua) representante 
Legal, Senhor (a) KAMILA AYSHA DE SOUZA SAVIOLI, portador do RG n° 104953921 SSP/PR 
e inscrito no CPF/MF sob o n° 070.274.319-47 denominada CONTRATADA.

OBJETO: AQUISIQAO DE CAIXA SEPARADORA DE AGUA E OLEO, PARA ATENDIMENTO E 
INSTALAQAO DO LAVADOR DE VEICULOS MUNICIPAL, VAZAO DE 3.000 LITROS FABRICADO 
CONFORME ABNT-NBR 14.605 E RESOLUQAO CONAMA.

«*- ■


