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4 - Compras MunicipaisEXPEDIENTE
Nova gestão, novo ânimo, novos objetivos e antigos desafios, 
são essas as principais nuances que a gestão municipal que 
está em seu primeiro ano se depara. Sempre quando se inicia 
um novo projeto de governo os desafios são grandes, assim 
como as oportunidades também são. 
A economia tem dado sinais de desenvolvimento com 
indicadores como o aumento de 5,1% na venda de máquinas 
e equipamentos no último apontamento, assim como outros 
indicadores como a alta nos empregos nos fazem crer que 
a economia se reergue  e nos motiva a buscar ampliar os 
negócios.
Nós da Compras Municipais estamos sempre atentos ao 
mercado, analisando os indicadores de desenvolvimento 
para levar aos gestores municipais, com nossos veículos on-line 
e impresso, as informações que vão impactar positivamente 
a gestão municipal.
Temos a convicção de que estamos no caminho certo e 
que brevemente alcançaremos indices de desenvolvimento 
crescentes. 
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CAPINADEIRA VARREDORA

LIMPEZA EFICIENTE 
SEM POEIRA

CV80

• Indicado para limpeza de rodovias, ruas pavimentadas e meio fios;

• Rotor com cerdas de aço;

• Cerdas em aço especial, assegurando durabilidade, resistência a 

impactos e desgaste equilibrado, reduzindo o custo com manutenção;

• Possui tampa de proteção para acesso a troca das cerdas;

• Acompanha jogo de cerdas sobressalentes para a primeira 

manutenção;

• Possui sistema de jato de água que forma uma cortina, evitando poeira 

na operação;

• Possui roda guia para direcionamento na operação.

AGRITECH LAVRALE INDÚSTRIA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.
Rua Oberdan Cavinatto, 290 - Guarujá / Caxias do Sul - RS
+55 (54) 3238.8500 • +55 (54) 32388530
www.lavrale.com.br • lavrale@lavrale.com.br
        /lavraleagricola



CAPINADEIRA VARREDORA

LIMPEZA EFICIENTE 
SEM POEIRA

CV80

• Indicado para limpeza de rodovias, ruas pavimentadas e meio fios;

• Rotor com cerdas de aço;

• Cerdas em aço especial, assegurando durabilidade, resistência a 

impactos e desgaste equilibrado, reduzindo o custo com manutenção;

• Possui tampa de proteção para acesso a troca das cerdas;

• Acompanha jogo de cerdas sobressalentes para a primeira 

manutenção;

• Possui sistema de jato de água que forma uma cortina, evitando poeira 

na operação;

• Possui roda guia para direcionamento na operação.

AGRITECH LAVRALE INDÚSTRIA DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA E COMPONENTES LTDA.
Rua Oberdan Cavinatto, 290 - Guarujá / Caxias do Sul - RS
+55 (54) 3238.8500 • +55 (54) 32388530
www.lavrale.com.br • lavrale@lavrale.com.br
        /lavraleagricola





Acesse nosso site ou SAC e saiba mais sobre 
treinamentos de operação e manutenção 
preventiva dos equipamentos Guarany. guaranyind.com.br

Soluções Integradas 
para Saúde Ambiental 

Garantia de

5 ANOS

Nebulizador 
Costal - 6L

Pulverizador Costal de 
Alavanca - 12L PRO

Pulverizadores de
Compressão Prévia
7,6L | 11,4L | 15,2L

Nebulizador 4L

Atomizador/
Granulador - 11L

Pulverizador 
de Compressão 
Prévia - 6L PRO

Pulverizador 
de Compressão 

Prévia 1,2L

Pulverizador 
de Compressão 

Prévia 4,7L

 LECO -1800E

Mini Gerador Aerossol UBV-BV

A mais completa linha de equipamentos para profissionais voltados ao controle 
de endemias e sanitização ambiental.

• Leve e portátil
• Ideal para pick-ups de pequeno porte
• Controle remoto para facilitar a operação
• Alto alcance de atomização
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A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

A Emenda Constitucional 19, de 1998, introduziu no artigo 39 da Constituição Federal, 
através do parágrafo segundo, texto em que era dito: “A União, os Estados e o Distrito Fe-
deral manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção 
na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes 
federados”.
Embora não fossem citados expressamente, foi detectado nas prestações de contas dos 
Municípios em 2019 que em 656 deles havia registro de despesa na subfunção “Formação 
de Recursos Humanos”, entretanto, aplicações acima de R$ 10 mil foram encontradas em 
449 casos (8,06% do total).
Destes 449 Municípios a região com maior participação é a Sul (12,76% do total regional); 
Sudeste (10,43%); Centro-oeste (9,01%); Norte (4,00%) e Nordeste (3,51%).
Em relação ao porte demográfico dos Municípios, verifica-se uma participação mais ele-
vada para aqueles mais populosos. Superam a média nacional os Municípios com mais 
de 50 mil habitantes. Maiores detalhes sobre o tema podem ser obtidos na página do 
Observatório de Informações Municipais, na seção de “estudos”.
A maior complexidade da estrutura administrativa na prestação de serviços à população 
leva à necessidade de constante aperfeiçoamento dos servidores públicos, tanto no Exe-
cutivo como no Legislativo, seja através de entidades próprias, seja através de parcerias 
governamentais e/ou privadas.
O alvo do aperfeiçoamento envolve todos os servidores públicos, tanto os agentes políti-
cos eleitos (Prefeitos e Vereadores) quanto aqueles nomeados para o exercício de cargos 
superiores (Secretários, presidentes e diretores de autarquias), além dos servidores de car-
reira e os comissionados.
As funções Educação e Saúde são as que possuem maior participação nas despesas mu-
nicipais, vindo geralmente a seguir a função Administração. Em 2019 ela consumiu 10,84% 
das despesas municipais.

Por FRANÇOIS E. J. DE BREMAEKER
bremaeker@gmail.com
Bacharel em economia  bacharel e licenciado em geografia
Gestor do Observatório de  Informações Municipais
Membro do Núcleo de estudos Urbanos da Ass.Com. de São Paulo
Presidente do Conselho Mun. do Ambiente de Paraíba do Sul (RJ)





Flavia Daniel 
Vianna 

Especialista em 
Licitações e 

Contratos
Advogada 

especialista e 
instrutora na área das 
licitações e contratos 

administrativos; 
Pós-graduada em 

Direito Administrativo 
pela Pontifícia 

Universidade 
Católica de São 
Paulo (PUC/SP); 

Coordenadora Téc. e 
consultora jurídica da 
Vianna & Consultores 

Associados Ltda.

Pontos chaves do PARECER n. 00002/2021/CNMLC/
CGU/AGU e a nova Lei de Licitações (parte I)

Licitação e 
Contratos

Em junho de 2021, a Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos 
Administrativos, da Consultoria Geral da União, 
proferiu o PARECER n. 00002/2021/CNMLC/CGU/AGU.
Neste parecer foram enfrentadas as polemicas atuais sobre a nova Lei
Nesta série de artigos, efetuaremos um breve resumo sobre o parecer e nossas 
considerações. 
1 - PNCP e a questão da eficácia 
O primeiro ponto chave do parecer é ressaltar que vigência não se confunde 
com eficácia.
A norma está vigente mas não é eficaz neste aspecto, falta a eficácia porque 
pendente de condições operacionais para que produza todos os seus efeitos 
(regulamentação e operacionalização do PNCP). O ponto gritante é que o 
art. 94 condiciona a eficácia dos contratos administrativos à publicação no 
PNCP.
E, além disso, o PNCP foi previsto como local obrigatório das publicações 
relacionadas as licitações e contratos (e não como ponto facultativo). 
Dessa forma, segundo o parecer da AGU, enquanto não estiver em 
funcionamento o PNCP a Lei 14.133 não possui eficácia técnica e não pode 
ser aplicada. 
2 - Registro Cadastral unificado no PNCP
O segundo ponto chave do parecer, sobre registro cadastral , que é um banco 
de documentos, que traz a documentação de habilitação mais genérica do 
licitante. A Nova Lei tenta unificar o registro cadastral do PNCP, tanto como 
o banco de documentos (que utilizamos para fazer a habilitação da parte 
documental que conste do registro cadastral), quanto para documentar o 
histórico do contratado (desde a execução do objeto quanto ao cadastro 
de penalidades).
Contudo, o parecer entendeu que apesar do registro cadastral unificado 
constante do PNCP, não impede dos órgãos/entidades terem e utilizarem 
seus próprios registros cadastrais.
Ou seja, teremos a convivência do registro cadastral em base nacional no 
PNCP, e também de registros cadastrais específicos de órgãos/entidades que 
tenham seus próprios registros.

Plano de Saúde 
EMPRESARIAL 

a partir de 
02 VIDAS 
(1 titular + 

1 dependente)

Quer reduzir o custo do plano de saúde de sua empresa 
sem comprometer o padrão de qualidade e efi ciência?

Soluções Completas e 
personalizadas em 

seguros e bene� cios

CONSULTORIA EM BENEFÍCIOS • ÁREAS DE ATUAÇÃO

Saúde

Vale Refeição

Vida

Odontológico

Vale Alimentação

OcupacionalMedicamento

PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL A PARTIR DE 02 VIDAS
(1 TITULAR + 1 DEPENDENTE)

Fique tranquilo para 
pensar apenas nas 
estratégias de seu 

negócio e conte 
com a Mathene para 

gerir os seguros de 
sua empresa!

Trabalhamos também com 
seguros para pessoa física. 

• Seguro de Automóvel

• Seguro de Vida

• Seguro Residencial

• Seguro Viagem

• Fiança Locatícia, 
entre outros.
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Sinistralidade alta? 
Colaboradores insatisfeitos? 

Reajustes incontroláveis?
Não corra riscos desnecessários!

Rua Sgt. Mor João de Souza, 29 Conjunto 05 - Ipiranga - São Paulo / SP - CEP - 04209-060
São Paulo – São PauloTel.: +55 11 5571-4860 |  contato@mathene.com.br |  www.mathene.com.br
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MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO 

O Multi Distribuidor de Agregado, modelo MDR 12 EFLOW, oferece 
o que há de mais inovador e prático em termos de operação. Ide-
al para o tratamento superficial simples (TSS), duplo (TSD) e triplo 
(TST).
A Tecnologia EFLOW, desenvolvida em linguagem simples para fa-
cilitar a operação, é um sistema de controle de vazão, por meio 
do processador eletrônico IHM, que faz a leitura de velocidade em relação a taxa de 
aplicação, leitura de rotação da bomba e de rotação da quinta roda, proporcionando o 
controle preciso de ligantes e agregados. O sistema faz a correção da taxa automatica-
mente, mesmo se houver alteração na velocidade do veículo.

TBR 500 KIT TAPA BURACO 
(COMPACTO) 

O Kit Tapa Buraco, modelo TBR 500, 
oferece uma operação rápida, efi-
ciente e limpa. Conta com um con-
junto de acessórios de alta precisão 
e praticidade de operação, propor-
cionando a sua obra o melhor custo/
benefício no mercado, com a eficiên-
cia, robustez e a qualidade. É indica-
do para operações tapa buracos em 
obras de via pública ou em rodovias 
com massa a quente.
Resumidamente, a serra de policor-
te faz o recorte em volta do buraco, 
com o rompedor é retirado o mate-
rial oxidado, a limpeza e pintura de 
ligação são feitas com uma caneta 
manual. Um sistema de rosca sem 
fim conduz o material a quente até 
a bica de descarga e a placa com-
pactadora finaliza e dá um perfeito 
acabamento. O material retirado 
pode ser triturado/reciclado no pró-
prio local e reutilizado ou depositado 
na caixa de resíduos.

A Romanelli é uma empresa pioneira que, desde a sua 
fundação, desenvolve soluções em pavimentação as-
fáltica com os mais modernos recursos tecnológicos 
para atender da melhor e mais qualificada maneira as 
necessidades do mercado, bem como as especifici-
dades de cada cliente. 

www.romanelli.com.br
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