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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



Compras Municipais  - 3EXPEDIENTE
Chegando ao fim do primeiro ano de mandato da 
nova gestão municipal a tendência é que os gestores já 
conheçam as finanças da prefeitura e compreendam onde 
alocar os investimentos necessários para a manutenção e 
desenvolvimento da cidade. Historicamente no segundo 
ano de mandato se iniciam os aportes em obras públicas e a 
aquisição de produtos e serviços aquecem.
Empresas que estiverem em evidência no mercado, 
certamente, terão seus nomes cogitados e seus produtos 
consultados para uma potencial compra.
Prefeituras que pesquisam novas tecnologias e novas empresas 
para as suas compras recorrentes e/ou atualizações de seus 
equipamentos sempre economizam na compra e compram 
o que é de mais moderno.
A população espera que a prefeitura ofereça os serviços 
básicos, mas também que seu município tenha equipamentos 
que otimizem as demandas recorrentes, principalmente 
quando falamos em limpeza, educação e saúde.
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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 proposta de reforma tributária

Já não é de hoje que sob variadas nomenclaturas é proposta a fusão do ISS com ou-
tros tributos, principalmente com o ICMS, no que hoje seria um Imposto sobre Bens e 
Serviços (IBS).
Um dos argumentos apresentados para tornar a proposta mais atraente é de que com 
a reforma poderia ser reduzida a carga tributária. Entretanto o que temem diversas 
entidades empresariais é justamente o contrário.
È dito que unificar o ISS com o ICMS seria uma forma de acabar com uma infindável 
série de conflitos de competência, o que seria um argumento válido. Entretanto, não 
fica claro como se daria a operacionalização da sua cobrança.
Uma das regras do ISS é que o tributo seja cobrado no local. A proposta para a tribu-
tação do ICMS é que ela seja efetuada no destino e não mais na origem. Isto faz com 
que deva ser encontrado um critério para a cobrança do IBS, a não ser que seja esta-
belecido um sistema misto.
Estados e Municípios poderiam manter cada qual sua estrutura de cobrança e fis-
calização, sendo que a parte relativa aos bens do IBS ficaria com os Estados e 25% 
seriam repassados aos Municípios, enquanto que a parte relativa aos serviços do IBS 
permaneceria integralmente com os Municípios. Em resumo, as mudanças dariam na 
mesma. Quanto aos conflitos de competência, estes deveriam ser resolvidos amiga-
velmente.
A separação da parte do IBS que compete a cada ente se daria pela tipificação dos 
itens que seriam tributados, ou tudo iria para um caixa único e poderia repartido por 
uma nova proporção (em vez de 25%, passaria a ser 30% ou 35% ou outro percentual).
Seria estabelecida uma regra única para todo o país, mesmo sabendo-se que em 
cada Estado a estrutura varia. Poderia ser criado um fundo de compensação para 
minimizar as eventuais perdas por um período de tempo.
A falta de simulações detalhadas faz com que acabem existindo mais dúvidas do que 
consensos.

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)



VARREDEIRA MECÂNICA COLPION 6M³

PIONEIRA INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA LTDA
Rua: Ignácio Garcia, 55 Jd. Suzano - Suzano - SP - 08665-120
Tel.: (11) 4748-3414 | Fax: 4744-1192 | Cel.: (11) 99493-4744

www.pioneira.ind.br  .  vendas@pioneira.ind.br

PIONEIRA INDÚSTRIA
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA

PIONEIRA

INDÚSTRIA

PRODUZIDA NO BRASIL COM TECNOLOGIA DE PONTA, A COLPION É MONTADA EM QUALQUER CHASSI NACIONAL!

• SUBSTITUI ATÉ 74 TRABALHADORES, CONSIDERANDO UMA JORNADA DE 7 HORAS;

• UTILIZADA EM PORTOS, RODOVIAS, PÁTIOS DE INDÚSTRIAS, AVENIDAS E RUAS DE PEQUENAS E GRANDES 

CIDADES;

• POSSUI EQUIPAMENTOS COMO: BOMBA D’AGUA DE ALTA PRESSÃO, MANGOTES DE SUCÇÃO AUXILIARES E 

ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DE BUEIROS E CANALETAS;

• NOSSAS VARREDEIRAS SÃO PROJETADAS PARA ATENDER TODOS OS ASPECTOS DE TRABALHO: NO SEU MUNICÍPIO, 

INDÚSTRIA OU SETOR PORTUÁRIO, URBANO OU PESADO.

VARREDEIRA É NOSSA ESPECIALIDADE!
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MINIESCAVADEIRAS - www.www.yanmar.com/ br

VARREDEIRAS - www.gmac-locadora.com.br

A Locadora é especialista em venda e locação de varredei-
ras, dumpers, autobetoneiras e empilhadeiras para diversas 
aplicações. Ela também oferece a opção da contratação 
de manutenções preventivas em datas pré estipuladas. 
Além disso dispõe de profissionais qualificados e especializa-
dos para realização de treinamentos e assessoria para que 
os operadores dos equipamentos possam produzir o máxi-
mo, sem incidências ou acidentes.

CREMATÓRIOS E INCINERADORES - www.aicrematorios.com.br

A AI Crematórios & Incineradores é a empresa brasileira especializa-
da  no fornecimento, instalação e manutenção de Fornos Crema-
tórios  para humanos, animais e incineradores  de resíduos sólidos e 
hospitaliares 
Representante da US Cremation Equipment no Brasil, que possuem 
centenas de equipamentos instalados no mundo inteiro. Com uma 
experiência de mais de 30 anos na fabricação,  projetos e instala-
ção de fornos em vários países.

Com potência extremamente alta e verdadeiro Giro Zero, 
a Miniescavadeira ViO17 oferece uma linha completa 
com características de alto desempenho para profissio-
nais exigentes. Com capacidade de levante 15% maior 
e força de escavação 12% maior que seus concorrentes, 
a Miniescavadeira ViO17 é a melhor opção em sua cate-
goria.
A Yanmar lidera o setor e são pioneiros em equipamen-
tos de construção compactos e ainda tem por objetivo o 
esforço em tornar o trabalho mais eficiente e com menos 
esforço braçal.
A medida que o desenvolvimento urbano avança em es-
cala global, a Yanmar oferece uma variedade de máqui-
nas essenciais para a construção de infraestrutura urbana, 
incluindo equipamentos de construção compactos ideais 
para as cidades brasileiras. Além disso, a empresa desen-
volveu uma bomba de calor a gás (GHP) ultraeficiente 
que contribui para a economia de energia e cogeração, 
bem como sistemas de gerenciamento de energia que 
controlam de forma otimizada a eletricidade e o calor 
em ambientes urbanos onde várias instalações e empre-
endimentos habitacionais estão concentrados. 

Conteúdo exclusivo que você encontrará só na versão 
on-line interativa da COMPRAS MUNICIPAIS
Acesse: www.comprasmunicipais.com.br





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 III)

Licitação e 
Contratos

Em continuidade ao artigo referente ao parecer da AGU que trouxe uma luz sobre 
aspectos polêmicos, nos artigos anteriores cuidamos de cinco pontos chaves e neste 
último artigo, finalizaremos a nossa análise.
Como sexto ponto chave temos:
6- Matérias pendentes de regulamento para sua aplicação 
O parecer determinou , sobre os temas a seguir, que para serem aplicados, é necessário 
aguardar a regulamentação. Ou seja, a aplicação dos temas abaixo dependem de 
regulamentação para serem aplicados. São eles:
- pesquisa de preços (art. 23 da Lei 14.133/2021).
- modalidade Leilão 
- modos de disputa (neste caso específico, apesar da Lei não prever regulamento 
para tal, o entendimento foi que a Lei não forneceu os elementos mínimos sobre 
o procedimento a ser seguido para os modos de disputa, necessitando de 
regulamentação para sua correta aplicação). 
- sistema de registro de preços (seja efetuado por licitação ou por contratação direta)
Já o sétimo ponto chave e não menos importante:
7 - É possível utilizar os regulamentos decorrentes das Leis 8.666 e 10.520 nas licitações 
que utilizem a nova Lei 14.133/2021?
O parecer indicou que via de regra não é possível utilizar com a nova Lei de Licitações, 
regulamentos editados sob à luz da Lei 8.666/93, Lei 10.520/02.
Por exemplo, o Decreto 7.892/13 que regulamentou o registro de preços à luz da Lei 
8.666/93 e 10.520/02, não pode ser aplicado em conjunto com a Lei 14.133/2021.
O entendimento é que, como teremos a convivência de dois regimes por dois anos, 
permitir a aplicação dos mesmos regramentos frente ao regime atual e ao novo, gera 
insegurança jurídica e possibilidade de tratamento não isonômico.
A exceção trazida é, se a própria autoridade competente, editar novo ato normativo, 
prevendo expressamente a aplicação de tais regulamentos à nova legislação. 

Em meu entendimento a AGU agiu corretamente nesta recomendação. Adiciono 
mais um fator: o fundamento de validade da norma secundária (como é o caso de 
regulamento, decreto, IN etc) é buscada na norma primária (Lei 8.666, Lei 10.520).
Assim, não vislumbro a possibilidade de aplicar os regulamentos editados com base 
na norma primária atual, serem aplicados frente à nova Lei, com total respeito àqueles 
que tem o entendimento em contrario a este (e que aplicando a teoria da recepção, 
entendem pela possibilidade de aplicação desde que não contrarie valor, objetivo 
ou princípio).
Dessa forma, no entendimento desta autora, o parecer agiu corretamente. 

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

Sinistralidade alta? 
Colaboradores insatisfeitos? 
Reajustes incontroláveis?
Não corra riscos desnecessários!

11 5571-4860 |  contato@mathene.com.br |  www.mathene.com.br

O que podemos 
fazer por você hoje?

Vida

Odontológico

Medicamento

Vale Refeição

Vale Alimentação

Saúde
contratar Plano de Saúde Empresarial
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