
CMTU Referente às negociações do SERVIÇO DE COLETA DE LIXO  

O Contrato de origem 035/2013 da CMTU era com a PAVISERVICE Engenharia e 

Serviços Ltda. para os Serviços de COLETA DE LIXO nos estabelecimentos de 

Londrina e Distritos. 

1. O Contrato teve vigência até 18.12.16 e o valor pago por tonelada era de 

R$ 126,07. Em 20.10.16 a empresa Paviservice protocolou sob nº 186126 

manifesto de interesse em continuar com condicionantes.  

2. Em 08.12.16 a Paviservice protocolou sob nº 188205/2016 informando que 

somente tinha interesse na prorrogação do contrato 035/2013-FUL por 

mais um ano se houvesse o reajuste para R$ 155,00/Ton após 19.12.16. 

3. Dia 16.12.16 foi feito uma tentativa de negociação, estavam presentes o 

então Presidente da CMTU José Carlos Bruno, o Diretor Adm Financeiro 

Marcio Takoshima, o Moacir Sgarioni membro de transição e como futuro 

presidente da CMTU e Marcelo Crivano Lopes representante da 

Paviservice, após longo diálogo não foi possível o acordo, daí deu origem o 

contrato emergencial por 90 dias, vigorando, portanto de 19.12.16 até 

23.03.17, onde a Paviservice pediu que para atender só o período 

emergência o valor seria de R$ 169,00 por tonelada. 

4. A Kurica Ambiental S/A ganhou o certame com o menor preço entre as 5 

empresas participantes, por R$ 134,97 a tonelada, representando nos 90 

dias, com as 32.912 ton. coletadas, uma economia de R$ 1.119.995,36 

se comparado com o preço da  Paviservice de R$ 169,00. As outras quatro 

empresas concorrentes apresentaram preços ainda maiores de R$ 173,55, 

178,00 e 187,39/ton. 

5. Em 10.03.17 foi realizada a nova licitação com sessão pública de Pregão 

Presencial de nº 013/2017-FUL ganhando a Kurica Ambiental S/A com 

adjudicação do objeto licitado com valor inicial de R$ 111,00/ton e após 

celebrarem o acordo coletivo de trabalho com o sindicato e trabalhadores 

da categoria, atualizou-se para os atuais R$ 126,99/ton. e considerando 

que a média anual é 130.340 toneladas representando uma economia para 

a CMTU de mais R$ 3.650.823,40 em 12 meses. 

6. Assim, a CMTU passa a economizar com o Serviço de Coleta de Lixo o 

montante de R$ 4.770.818,76 em 15 meses, representando R$ 318.054,58 

a menos por mês ou R$ 3.816.655,00 ao ano e sendo prestado por 

empresa de Londrina. 

                                                                                              Moacir/Marcio, 15/08/17 


